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EFFICIENCY ANALYSIS IN THE HEALTHCARE SECTOR: THE CASE OF MARMARA 

REGION 

Beyza AYDIN  

                                                                  Hale KIRER SILVA LECUNA 

ABSTRACT 

An advanced and efficient health sector plays an important role in improving the development 

levels of countries. The most crucial components in the sector are the hospitals that which divided into 

public and private. The main purpose of the hospitals is to provide more efficient services. Therefore, 

they aim to satisfy the patient’s needs by increasing the service quality. Turkey applied ‘Health Sector 

Transformation Programs' under different titles between 2003 and 2010. Our aim in this study is to 

measure how efficient these transformation programs are for the health sector and to provide a new 

reference for the literature. In this context, the efficiency of the hospitals in Marmara Region is 

investigated by using "Data Envelopment Analysis" for the years between 2000-2001 and 2014-2016. 

To analyze the data, we use the number of personnel, number of specialist physicians, number of 

practitioners, number of beds, number of examinations as input variables; and the number of surgeries, 

in-patient ratio, and crude mortality rate as output variables. 

Keywords: Marmara, Health Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis 

JEL codes: I11, C10, D60 

 

1. INTRODUCTION 

  The development of the health sector is very important for the development and welfare level of 

the country. The development of the health services in Turkey; can be traced back to the Seljuq and 

Ottoman periods. In Turkey, investments and services in the health sector have been increasing day by 

day. Per capita health expenditure, which was 55 dollars in 1980, reached 135 dollars in 2000 and total 

health expenditures increased to around 9 billion dollars in 2000 (Republic of Turkey Ministry of Health, 

2003). According to the Turkish Statistical Institute (TSI) Health Expenditures data, in 2014 when the 

health transformation program ended, health expenditures reached approximately 94,7 billion 

TRY(~43,2 billion dolars) while per capita health expenditures increased to 1 232 TRY( approximately 

$562). This amount was 5.4% of the Gross Domestic Product (GDP).  
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 The Ministry of Health has implemented many health policies from the past to the present. In 

some of these policies, the number of health enterprises has been increased, in some others the number 

of personnel has been focused and in others, the budget has been addressed. Between 2003 and 2010, 

the Ministry of Health initiated efforts to promote more than one health sector called the Health 

Transformation Program. The main purpose of the Health Transformation Program is to make 

constructive changes in the health sector and contribute to the rapid progress of the health sector with 

the new investments and studies. In this respect, investments in hospitals increase, resources are used 

effectively and the welfare level is aimed to increase. 

 The ministry of health also issued a health report for 2007. This report allows regular 

performance measurement and audits to ensure that hospitals achieve their goals and objectives and then 

evaluation of the results. It is very important to know the budgets of hospitals and how effectively the 

resources are used and to share them with the public, because public hospitals use public resources. It 

will be possible to evaluate performance measurement under the main headings of financial and service 

quality, but for this assessment we should first consider the concept of efficiency. It is simply defined 

as the rate of total output to total input.  Activity measurement allows the business to see where it is in 

the work / program it is conducting. It is an indicator of the value of utilization of the available capacity, 

as well as showing how well output is produced from the available inputs and is obtained by dividing 

Standard performance (value) by Actual Performance. The health sector has a significant impact on 

society in terms of employment as well as service. The total number of health staff working throughout 

the Turkey stand 920.939 in 2017 (Republic of Turkey Ministry of Health General Directorate of Health 

Information Systems, 2018). 

         Turkey applied 'Health Sector Transformation Programs' under different titles between 2003 

and 2010. Our aim in this study is to measure how effective these transformation programs are for the 

health sector and to provide a new reference for the literature. In this context, the efficiency of the 

hospitals in Marmara Region is investigated by using "Data Envelopment Analysis" for the years 

between 2000-2001 and 2014-2016.  Similar studies on the subject can be found in the second part of 

the literature review. In the following parts of the study, the data envelope analysis method is explained 

and the data set used in the study is mentioned. 

2. LITERATURE REVIEW 

Nowadays, data envelopment analysis has been used in many health sector activity studies. 

However, Farrel (1957) made the first study on the subject of efficiency. Starting from this study, 

Charnes, Cooper and Rhodes contributed to the literature in 1978. In the Table 1, the input and output 

variables of similar studies conducted in this field are given briefly. 
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Table 1. Literature Search 
Identification 

of the study 

Definition Input Variables Output Variables 

Lavers  and 

Whynes 

(1978) 

Productivity 

measurement at 193 

women's obstetrics clinic 

in the UK 

Number of the physicians, 

nurses and other staff, 

spending on pharmaceutical 

and medical supplies 

Number of the Patient (case) 

and daily average occupied 

bed  

Finkler and  

Wirtschafter 

(1993) 

9 technical efficiency of 

the maternity hospitals 

Total working hours of nurses 

and working hours of doctors, 

Total hours of patients 

hospitalization 

Number of the mother or the 

baby 

Özcan and Luke 

(1993) 

Efficiency of national 

hospitals in the USA 

 Expenses, other than wages, 

depreciation and capital, actual 

number of beds, service mix, 

labor 

Number of the outpatient, 

treated case and trained staff 

Kavuncubaşı 

(1995) 

Measurement of relative 

efficiency in hospitals in 

Turkey: data application 

of containment analysis 

Specialist, general practitioner 

and number of the beds 

Number of the inpatient, 

policlinic, patient day and 

surgery 

Chang  

(1998) 

1990-1994 Productivity 

measurement of state 

hospitals in Taiwan 

Number of the doctors, nurses 

and other staffs 

Emergency and outpatient 

care numbers and patient care 

numbers 

Şahin  

(1998) 

Republic of Ministry of 

Health comparative 

productivity analysis of 

hospitals by provinces 

Mattress, specialist, general 

practitioner, nurse, other 

medical staff number and 

annual revolving capital 

expenditure 

Number of  ambulatory 

patients discharged and 

treated patients, patients with 

total proportion of patients 

who died during their 

hospitalization 

Al-Shammari 

(1999) 

Productivity 

measurement of 15 

hospitals in Jordan 

Number of the beds, doctors 

and other staff 

Total number of the days of 

the patients, number of the 

large and medium operations 

Güçlü  

(1999) 

Productivity 

measurement in Turkish 

armed forces hospitals 

Actual number of the beds, 

physicians and other health 

personnel 

Number of the the inpatient, 

the outpatient clinic, total 

number of the operations of 

type a, type b and type c, 

examination and health board 

meetings 

Karasoy  

(2000) 

Efficiency measurement 

of 8 hospitals in Istanbul 

Number of the actual bed, 

nurse and doctor 

Number of the patient 

admitted to outpatient clinic, 

ınpatient and days 

Athanassopoulos 

and Gounaris 

(2001) 

Productivity 

measurement of 98 

public hospitals in 

Greece 

Number of the beds, nurses, 

auxiliary servants and 

monetary values of drugs 

Number of the inpatients and 

long-term care 
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Identification 

of the study 

Definition Input Variables Output Variables 

Grasskopf et al. 

(2001) 

Productivity 

measurement in 213 US 

hospitals 

Number of the full-time 

physician, the full-time 

specialist nurse, the 

occupational nurses, other 

hospital staff and bed capacity 

Inpatients hospitals number 

of the operations, number of 

the external patient surgeries, 

total inspection number of the 

application, application to 

emergency service number 

and number of the 

hospitalized patients 

Özgen and 

Özcan (2002) 

Efficiency of  dialysis 

centers at national level 

in the USA 

Number of the hemodialysis 

machine, health personnel and 

costs 

Number of the dialysis at 

home, dialysis and dialysis 

training treatments 

Kirigia et al. 

(2002) 

Measuring  the technical 

efficiency of  public 

hospitals Kenya: using 

data envelopment 

analysis 

Number of the medical staff / 

pharmacists, dentists, clinical 

staff, nurses (including, 

registered and community 

nurses), administrative staff, 

technician / technologist, other 

personnel, auxiliary staff, 

pharmaceuticals, medication-

free equipments, equipments, 

vehicle care, buildings, food 

and rations 

Number of the visits to 

polyclinic, visits to special 

clinics, MCH / FP visits, 

dental care visits, general 

medical admission, child 

acceptance, maternity 

applications and 

compensation 

Açıkel et al. 

(2004) 

Productivity analysis of 

different institution 

hospitals 

Number of the physicians and 

actual beds 

Number of the polyclinic 

examination, patients 

undergoing surgery and 

inpatient treatment 

Akyol et al. 

(2004) 

Measurement of the 

efficiency of general 

branch hospitals in 

Ankara 

Number of the specialist 

physician, general practitioner 

and actual beds 

Total number of the boarding 

days, outpatient clinic, 

operating numbers and bed 

occupation 

Güleş and Özata 

(2004) 

50 Productivity 

measurement  private 

Turkish hospitals 

Number of the specialist 

physician, general practitioner, 

nurse, midwife and actual beds 

Number of the inpatient, 

outpatient examination and 

surgery 

Özata and Arslan 

(2005) 

Efficiency measurement 

in 100 state and 32 

medical faculties 

hospital for Turkey 

Number of the specialist, 

general practitioner and beds 

Number of the surgery, 

inpatient, examination and 

hospital income 

Bayraktutan and 

Pehlivanoğlu 

(2012) 

Efficiency analysis in 

health facilities; example 

of Kocaeli 

Number of the actual bed, 

specialist physician, general 

practitioner and other staff  

Number of the  outpatient 

services, operations, hospital 

mortality rate and patients 

discharged 
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Identification 

of the study 

Definition Input Variables Output Variables 

Çakmak et al  

(2009) 

The technical 

productivity problem in 

turkish public hospitals: 

measurement of technical 

efficiency of women's 

maternity hospitals by the 

ministry of health with 

data envelopment 

analysis technique 

Number of the actual beds, 

other expenses (excluding 

investment, drug and material 

purchase expenses), drug 

expenses and medical material 

buying expenses 

Number of the polyclinic, 

large, medium and small 

number of surgeries, number 

of births, average stay and  

total ıncome 

Li and Dong 

(2015) 

Measuring and 

benchmarking technical 

efficiency of public 

hospitals in Tianjin, 

China: a bootstrap–data 

envelopment analysis 

approach 

Number of the technical 

efficiency measurement of 

public hospitals, hospital 

expenditures, beds, staff and  

fixed assets 

Number of  the patient visits, 

discharged, bed occupancy 

rate, days of hospitalization 

and  hospital income 

Mujasi et al. 

 (2016) 

How efficient are referral 

hospitals in Uganda? A 

data envelopment 

analysis and tobit 

regression approach 

Number of the medical staff, 

hospital beds and  budget 

Number of the  OPD visits, 

inpatient days, deliveries, 

main procedures and 

vaccinations 

Cheng Z et al. 

(2016) 

 

Efficiency and 

productivity 

measurement of rural 

township hospitals in 

China: a bootstrapping 

data envelopment 

analysis 

Number of the doctors and 

nurses; total other technicians, 

total non-medical staff 

members and actual beds 

Number of the outpatient, 

emergency visits and 

inpatient  

Zahra Zare 

 (2017) 

Service performance in 

public healtcare system: 

data envelopment 

analysis and using real 

data of 33 hospitals in 

Tehran. 

Number of the active beds, 

Number of doctors, hospital 

area and budget 

Number of the outpatients, 

bed occupation rate, stay time 

in hospital and mortality rate 

Yeşilaydın 

 (2017) 

Health efficiency 

meansurement in Turkey 

by using data 

envelopment analysis: a 

systematic review 

The most used input variable 

in articles: number of the 

physicians 

Output variable used in 

articles: number of the 

surgical procedures 

 As a result of the studies carried out in this direction, it was concluded that hospitals are largely 

inefficient (Zare, 2017; Chang, 1998; Çakmak, Öktem, Ömürgönülşen, 2009). As a result of some 

studies, it was found that hospitals are efficiency (Al-Shammari, 1999; Özata, Sevinç, 2010).   
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Yeşilaydın (2017) DEA aims to determine which input and output variables are related to health and 

how often they are used from a different perspective. It was concluded that the most commonly used 

input variable was the number of physicians and the output variable was the number of surgical 

procedures. The result supports the literature review of our article. 

3. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

DEA produces similar inputs, uses multiple input-multiple outputs and is a non-parametric linear 

programming technique used to measure the relative efficiency of the so-called decision units (Li et al., 

2008). The fact that it can process by using too many input and output variables is the main feature that 

distinguishes it from other methods. It is first introduced by Charnes, Cooper and Rhodes (1978). They 

proposed an input oriented approach under constant returns to scale (CRS) assumption and DEA is one 

of the most popular methods to measure health sector.  

A basic DEA model can be expressed as follows: 

𝐸 = 𝑀𝑖𝑛(∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 ), 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘

𝑝

𝑟=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑝

𝑟=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0

𝑚

𝑖=1

 

𝑢𝑟 ≥ 휀, 𝑣𝑖 ≥ 휀, 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑟 = 1, … , 𝑝 𝑖 = 1, … , 𝑚 

where 𝑢𝑟 indicates output; 𝑣𝑖 input, 𝑋𝑖𝑘 observed amount of input of the ith type of kth DMU 

(Decision-Making Units), 𝑌𝑟𝑗 observed amount of output of the rth type of kth DMU  and  휀 positive 

small number. DEA Models are divided into two in general as CCR and Banker-Charnes-Cooper (BCC) 

Models. In this study, we employ output oriented BCC model. It is a model obtained by making changes 

from the assumptions of the CCR model and based on variable returns to scale.  The BCC limit is always 

below the CCR limit. The CCR activity score will therefore be less than or equal to the BCC activity 

score. Since the output values will be taken into consideration, the output-oriented BCC model is used 

in the analysis. 

The output-oriented BCC Model for each DMU is formulized as follows (Cooper et al., 1999): 

 (BCC-Oo)    max           𝜂𝛣                                                                                (1) 

           Subject to          Χ𝜆 ≤ 𝔵0                                                                         (2) 

                                     𝜂𝛣𝛾0  − Y𝜆 ≤ 0                                                             (3) 

                                     𝑒𝜆 = 1                                                                           (4) 
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                                     𝜆 ≥ 0                                                                           (5) 

The results of the analysis ranged from 0 to 1. If it is 0, it is interpreted that it is not an efficiency 

result and if it is 1, it is an efficient result. 

4. DATA  

 Turkey applied Health Sector Transformation Programs under different titles between 2003 and 

2010. Our aim in this study is to measure how efficiency these transformation programs are for the 

health sector and to provide a new reference for the literature. In this context, the efficiency of the 

hospitals in the provinces of Marmara Region is investigated by using "Data Envelopment Analysis" for 

the years between 2000-2001 and 2014-2016.  Provinces located in the Marmara region are Balıkesir, 

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.  

 The ministry of health published inpatient care statistics annually until 2007 and later published 

studies on this topic under the title of Statistical Annuals. However, in the annual statistics, some data 

in the annual inpatient treatment institutions were not shared. For this reason, some data of our study 

have been found with the help of some formulas and calculations. 

 To analyze the data, we use the number of personnel (I1), number of beds (I2), number of 

specialist physicians (I3), number of practitioners (I4), number of examinations (I5) as input variables; 

and the crude mortality rate (O1), in-patient ratio (O2), number of surgeries (O3) as output variables. 

 Definitions of input variables the number of personnel employed includes the number of 

personnel remaining from the subtraction of the number of physicians, general practitioners, midwives 

and nurses working in hospitals. However, in the data of 2000 and 2001, it was understood that 

specialists and general practitioners were included in this variable and the total number of specialists 

and general practitioners was excluded from the variable and analyzed. The data of the number of 

specialists and the number of general practitioners were obtained from the Statistical Annuals. Actual 

number of beds variable is defined as the total number of beds used actively in the hospitals, while the 

number of examinations indicates the total number of people who come to the hospital to be examined 

during the year. Definitions of output variable number of operations variable gives the sum of the 

number of type A, type B and type C operations performed during the year. Inpatient ratio variable 

shows the proportion of inpatients in related hospitals during the year. The health statistics annuals, 

which were published in 2014, 2015 and 2016 divided Istanbul into 6 regions: Istanbul Fatih, Istanbul 

Anatolia North, Istanbul Cekmece Region, Istanbul Bakirkoy, Istanbul Beyoglu, Istanbul Anatolia 

South. Data on the number of examinations and inpatients used in the study were included in the analysis 

as the sum of these 6 regions. Crude death rate (O1) Returns the average death rate during the year. 

Since it is not a very sensitive criterion, it is used to get a general idea and is calculated with the following 

formula: 
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                        𝑂1 =
α

ρ
∗ 1000                                                                       (6)* 

where (O1), (𝛼) and  (𝜌) indicate crude death rate, number of deaths in a society over a period of 

time  and  𝑚id-year population of the same community over the same period respectively. 

In the statistical years 2000 and 2001, the crude death rate was not given and only the total number 

of deaths during the year was shared about the number of deaths. After the calculation with the formula 

mentioned above, the crude death rate was taken into consideration. For the years 2014-2015-2016, we 

gather the crude mortality rate from Turkish Statistical Institute (TSI).  The data related to the number 

of personnel, number of specialist physicians, number of general practitioners, number of actual beds, 

number of examinations, number of operations performed and rate of inpatients for the years 2000-2001 

were obtained from the Statistical Yearbook of Inpatient Institutions published by the Ministry of 

Health. Likewise, the data of the number of specialist physicians, the number of general practitioners, 

the number of actual beds, the number of examinations, the number of surgeries performed, and the rate 

of inpatients for the years 2014-2015-2016 were obtained from the Statistical Yearbook of Inpatient 

Treatment Institutions published by the Ministry of Health. On the other hand, the number of employees 

in the same years was taken from Health Statistics Annuals by the Ministry of Health. In this study, the 

rate of inpatient and coarse death rate variables was included. The level variables are included in the 

analysis after the logarithms were taken. Since the circulating capital data of the hospitals and the 

appropriations allocated from the budget cannot be provided, they cannot be used as variables in the 

research. 

5. ANALYSIS AND RESULTS 

DEA-SOLVER software was used for data envelopment analysis and efficiency measurement. 

Table 2 provides an explanatory overview of the input-output variables group and provides maximum, 

minimum and average values of the variables. 

 

 

 

 

 

                                                           
*Formula website following: https://bayburtism.saglik.gov.tr/yazdir?65331E8C31A3150542B9BFABDD776B3F, 

(01/04/2019) 

 

 

https://bayburtism.saglik.gov.tr/yazdir?65331E8C31A3150542B9BFABDD776B3F
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Table 2. Summary Statistics of Input–Output Variables (2000–2001/ 2014-2016) 

 Inputs Outouts 

I1 I2 I3 I4 I5 O1 O2 O3 

2000  

Mean 3.024016 2.500503 1.890043 1.673039 5.235483 0.985455 4.118182 1.212311 

Max 4.352163 3.593286 2.647383 2.49693 7.169153 1.97 5.7 2.512983 

Min 2.181844 0.391993 0.099681 0.619511 2.321155 0.12 3.3 0.169086 

2001  

Mean 2.970419 2.26143 2.175865 1.839601 6.10637 1.048182 3.854545 1.561714 

Max 4.359418 4.434729 2.979548 2.719331 7.291282 1.98 5.2 5.580765 

Min 1.69897 0.195623 0.875409 0.633872 5.208463 0.19 3.1 0.144263 

2014  

Mean 1.863481 2.85473 2.040808 2.11333 6.561237 6.5 3.3 1.694054 

Max 3.217484 3.660771 2.929419 2.912753 7.661719 8.3 12.4 4.083861 

Min 0.184975 1.196342 0.203577 0.117603 6.004831 4.1 1.6 0.719911 

2015  

Mean 1.301776 2.862909 2.060311 2.129444 6.582364 6.627273 2.945455 2.28979 

Max 2.990783 3.667546 2.939519 2.926857 7.687863 8.8 11 6.053096 

Min 0.051924 1.194042 0.197281 0.125806 6.020911 4.1 1.5 1.061339 

2016  

Mean 1.305491 2.900658 2.069888 2.155585 6.62096 6.654545 2.990909 1.947703 

Max 2.993436 3.691081 2.92993 2.975432 7.7399 8.8 9.9 4.434729 

Min 0.066699 1.23782 0.197281 0.13226 6.038239 4.2 1.5 0.807264 

Source: Authors' own calculations by running DEA-Solver Software. 

Number of personnel (I1), number of beds (I2), number of specialist physicians (I3), number of practitioners (I4), number of 

examinations (I5) as input variables; and the crude mortality rate (O1), in-patient ratio (O2), number of surgeries (O3). 

 

The efficiency of the hospitals in the provinces of the Marmara region between 2000-2001 and 

2014-2016 was analyzed by using Data Envelopment Analysis method. Number of staff employed, 

number of specialists, number of general practitioners, actual number of beds and examinations were 

used as input variables, number of operations performed, inpatient ratio, crude mortality rate were used 

as output variables.  
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 When we analyze the period before the health transformation program, the average for the 

Marmara region in 2000 was 3† personnel, 943 beds, 174 specialist physicians, 94 practitioners, 

2.447.804 examinations and the mean rough death rate was 0.985455, in-patient ratio was 4.118182 and 

the number of surgeries was 1.212311. After the health transformation program, these data have changed 

as follows for 2015; 242.107 personnel, 1.362 beds, 355.768 specialist physicians, 320.295 practitioners, 

4.284.099 examinations and the average crude death rate is 6.627273, the rate of patients is 2.945455, 

the number of surgeries is 2.28979. There is an increase in the number of personnel, the number of beds, 

the number of practitioners and the number of specialist physicians. This indicates that the applied 

conversion program has a positive effect. Crude mortality rate increased because of the increase in 

Turkey's population. According to Eurostat data, the population grew from 66.89 million in 2000 to 77.7 

million in 2015. With the increasing population, the mortality rate is expected to increase. The decrease 

in the patient rate indicates that the applied transformation program had a positive effect. It is possible 

to explain this with the solutions produced such as medicine, surgery, etc. The increase in the number 

of surgeries can be explained by the positive effect of transformation program on the greater number of 

physicians and technology capacities. Similar comments can be made in other years. 

The results for the scores are given in Table 3. 

Table 3.  Scores 

Source: Authors' own calculations by running DEA-Solver Software. 

                                                           
† In the table 2 are completed the descriptive statistics by taking the logarithms; however the numbers mentioned above is the 

average of the level data. 

DMU 2000 2001 2014 2015 2016 

Balıkesir 1 1 1 1 1 

Bilecik 1 1 1 1 1 

Bursa 1 1 1 1 1 

Çanakkale 1 0.902296 1 1 1 

Edirne 1 1 1 1 1 

İstanbul 1 1 1 1 1 

Kırklareli 1 1 1 1 1 

Kocaeli 0.898716 0.955244 1 1 1 

Sakarya 0.807747 0.89641 0.71155 0.845248 0.975405 

Tekirdağ 1 0.719394 1 0.808059 1 

Yalova 1 1 1 0.999847 1 
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11 cities belonging to Marmara region were included in the study. It is seen that these hospitals 

worked efficiently only in 7 cities for the year 2001 when no transformation program was implemented. 

After the transformation program was implemented, for example, in 2014 and 2016, 10 cities were found 

to be effective. In 2015, lower efficient scores were observed for Sakarya, Tekirdağ and Yalova. 

However, since these values are closer to 1 after the transformation program, we can say that the 

transformation program has positive effects. Any positive effect has not obtained in any year for 

Sakarya. When we look at the results in general, the findings show that the transformation program has 

a positive effect on the efficiency of the hospitals. However it should be mentioned that the data and the 

years included in the analysis should be expanded. 

6. CONCLUSION 

 Initially, we aimed to compare the efficiency of public and private hospitals in the provinces of 

Marmara region. However, because of the restrictions of the Ministry of Health and the relevant health 

directorates, a limited period of time is included. In this contect, in this study, the efficiency of the 

hospitals in the provinces of the Marmara region between 2000-2001 and 2014-2016 was analyzed by 

using Data Envelopment Analysis method. Number of staff employed, number of specialists, number of 

general practitioners, actual number of beds and examinations were used as input variables, number of 

operations performed, inpatient ratio, crude mortality rate were used as output variables.  DEA-

SOLVER software was used for data envelopment analysis and efficiency measurement. As the 

efficiency of the health transformation program was examined, output-oriented BCC model was 

preferred. According to findings, it is observed that the averages are not at the required levels for the 

years 2000 and 2001 before the health transformation program. However, when we look at the 2014-

2015-2016 period after the transformation program, it is observed that the average is approaching the 

desired levels. It is also seen that the provinces that were inefficient before the transformation program, 

achieved higher efficiency scores after the program. Only the city named Sakarya could not achieve the 

efficiency for the whole period analyzed. When we look at the results in general, it shows that the 

transformation program has a positive effect on the effectiveness of hospitals.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine and analyze the influence of managerial attitudes toward 

fraudulent financial reporting, subjective norms of managers, perceived behavioral control, manager's 

moral obligation to the intention of managers to commit fraudulent financial reporting. Testing and 

analyzing the influence of the intention of managers to commit fraudulent financial reporting to the 

behavior of managers committing fraudulent financial reporting. Testing and analyzing whistleblowing 

system as moderating the relationship of intention of managers to commit fraudulent financial reporting 

to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. The method of data analysis in this 

study uses Structural Eqution Modeling. The data processing of this research uses Warp PLS 

application version 5.0. The research sample is 103 managers accounting in state-owned enterprises 

throughout Indonesia. The results of this test prove that subjective norms, perceived behavioral control 

and manager's moral obligations have a significant negative effect on the intention of managers to 

commit financial reporting fraud. The intention of managers to commit financial reporting fraud has a 

significant positive effect on the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. 

Whistleblowing system as a moderating variable is proven to weaken the relationship of intention of 

managers to commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers committing fraudulent 

financial reporting. However, the results of hypothesis testing prove the manager's attitude towards 

fraudulent financial reporting does not significantly influence the intention of managers to commit 

fraudulent financial reporting. 
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1. INTRODUCTION 

BUMN companies in Indonesia contribute to the increase in fraud cases. Common problems are 

that most state-owned companies in Indonesia contribute to the increasing number of fraudulent cases 

of financial reporting in Indonesia. Financial statements are the responsibility of company management 

(Wells, 2005). But in reality, fraudulent financial reporting still occurs frequently. Though there have 

been many rules and severe sanctions on companies that dare to commit fraudulent financial reporting. 

The many cases of fraudulent financial reporting indicate that law enforcement in Indonesia is still 

relatively weak and the lack of awareness of the company to implement Good Corporate Governance 

more seriously. The role of company management is expected to be a role model and frontline in the 

context of preventing fraudulent financial reporting. 

Specific problems that become the focal point in this study are related to theoretical research 

models which can be explained as follows. Some previous studies still use Planned Behavior Theory 

partially or not completely, only limited to testing the antecedent influence of intention, namely attitudes 

toward behavior, subjective norms, and behavioral control perceptions of behavioral intention 

(Carpenter and Reimers, 2005; Chang, 1998; Conner and Armitage, 1998; Gillett and Uddin, 2005; 

Leung et al. 2005; Sheppard et al. 1988; Uddin and Gillett, 2002; Weidman et al. 2004; Zawawi et al. 

2011). And the addition of antecedents of moral obligations in the modification of the Theory of Planned 

Behavior (Ajzen, 1991). The various results of these studies explain that there is still evidence of a lack 

of uniformity in research. 

The results of the Armitage and Conner (2001) meta-analysis prove the existence of Theory of 

Planned Behavior to predict behavior by contributing 20 percent of the variance in various actual 

behaviors. Furthermore, the results of the Armitage and Conner (2001) study show that there are only 

two empirical support that strengthens the relationship of behavioral intention to the behavior of Henle 

et al. (2010); and Park, (2009). The results of the study explain that intention is not always related and 

has a significant effect on behavior (Carrington et al. 2010). The results of these inconsistencies are 

predicted to be influenced by various other factors that require further research. Given the need to 

consider various other factors to overcome these problems, making this research important and 

interesting to study. Ajzen (1991) explains the Theory of Planned Behavior is very open if added factors 

or other variables with the aim of predicting behavior related to the object to be studied. Situational 

factors can influence cognitive processes in the process of individual ethical decision making in a 

particular entity (Trevino, 1986). The model of anticipatory ethical decision making, Trevino (1986) 

explains that situational factors moderate the ethical decision-making process. This study will examine 

situational factors on the relationship between the intention of managers to commit fraudulent financial 

reporting to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. Situational factors that 

moderate the intention of managers to cheat financial reporting on the behavior of managers do 
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fraudulent financial reporting that can strengthen or even weaken the decision making process in 

behavior.  

Based on the phenomena that occur and empirical studies, researchers are motivated and make 

the importance of conducting further research to develop an integrative model to provide a more 

comprehensive and coherent perspective in fraudulent financial reporting studies. This study aims to 

analyze the influence of managerial attitudes on fraudulent financial reporting, subjective norms of 

managers, perceptions of managerial behavioral control, manager's moral obligation to the intention of 

managers to commit financial reporting fraud. Analyzing the influence of intention of managers to 

commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. 

Analyzing a whistleblowing system as moderating the relationship of intention of managers to commit 

fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. 

2. LITERATURE REVIEW 

` 2.1. Theory of Planned Behavior 

This study adopts Theory of Planned Behavior to predict various factors that lead to the intention 

of managers to commit fraudulent financial reporting. The Theory of Planned Behavior expanded the 

theoretical framework of the Theory of Reasoned Action, which was born in Fishbein and Ajzen in 1975 

for the first time. The Theory of Planned Behavior assumes that humans behave consciously by 

considering various information available. Theory of Planned Behavior was introduced by Ajzen in 

1991 with the title "From intention to actions: a Theory of Planned Behavior". Theory of Planned 

Behavior is a design to predict and explain a form of behavior accurately in a specific context through 

the determinant of that behavior (Ajzen, 1991). The Planned Behavior Theory has become a theory that 

is able to explain certain behaviors and the most influential theories in various fields of science, and is 

widely used to predict the broad scope of behavior (Sheppard et al. 1988). The main factor of the Theory 

of Planned Behavior is someone's intention to perform certain behaviors (Ajzen and Madden, 1986). 

Theory of Planned Behavior if stated conceptually, there are 3 antecedent factors for intention, namely 

attitude toward the behavior, subjective norms and perceptions of behavioral control (Ajzen, 1991). 

2.2. Hypotheses Development 

Research conducted by Ajzen (1991; Armitage and Conner (2001); Carpenter and Reimers 

(2005); Chang (1998); Conner and Armitage (1998); Gillett and Uddin (2005); Jones (1991); Leung et 

al. , (2005); Mara et al., (2010); Mohamed Zawawi, Idris, Rahman, and Wah, (2011); Sheppard et al., 

(1988); Uddin and Gillett (2002); Weidman et al., ( 2004) provides evidence that attitudes toward 

behavior have a significant positive effect on the intention of managers to commit financial reporting 

fraud. Attitudes toward behavior show as the main predictor of intention.  
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H1: The attitude of managers to fraudulent financial reporting has a positive effect on managerial 

intentions of fraudulent financial reporting. 

Theory of Planned Behavior generally states that if an individual has confidence in another person 

like someone who is important to him, people whose opinions are respected, respect and admire and like 

him (boss, subordinate, coworkers). An individual motivated to be able to obey will think that an 

individual should do certain behaviors so they will feel social pressure to do a certain behavior. If the 

individual believes in what happens in the norms of the environment or the group, the individual will 

follow and form behaviors that are in accordance with the norms of the environment and the group 

(Ajzen, 1991). The results of the study (Awang et al., 2016; Conner & Armitage, 1998; Leung et al., 

2005; McSwain, Glandon, and Glandon, 2011; Webb, 2006) explain that subjective norms have a 

significant effect on the intention of managers to cheat reporting finance.  

H2: The subjective norms of managers have a negative effect on the intention of managers to 

commit fraudulent financial reporting. 

A person tends not to form a high intention in showing a certain behavior if he believes that he 

does not have the resources or the opportunity to do so even though he actually has a positive attitude 

and believes that other people who are important to him will approve it (Ajzen, 1991). The higher the 

source and the opportunity someone has, and the obstacles and obstacles they can anticipate, the higher 

the perceived control over that behavior (Ajzen, 1988). The higher the perception of behavioral control, 

the higher one's intention to do a certain behavior (Ajzen, 1991). However, the results of Carpenter and 

Reimers (2005) research explain that perceptions of behavioral control do not significantly influence 

manager's intentions to violate general acceptable accounting principles. None of the results of these 

studies supported the Theory of Planned Behavior. 

H3: Perceptions of managerial behavior control have a negative effect on the intention of 

managers to commit financial reporting fraud. 

Theory of Planned Behavior explains that moral obligation is a moral originating from each 

individual that the possibility of others not having it (Ajzen, 2002). Moral obligations can be used as 

additional constructs in Theory of Planned Behavior theory in order to predict intentions (Harding et al., 

2007). Furthermore, Passow et al. (2006) suggest that moral obligations can be considered as a deterrent 

to fraud. Stronger moral obligations will be able to increase the level of compliance (Lin and Ho, 2009). 

Moral obligation is also interpreted as an agreed duty or obligation from one's conscience as something 

that is right (Uddin and Gillett, 2002). Logically, someone feels obliged to make financial statements in 

accordance with the rules and conditions that are actually a moral obligation or social responsibility or 

a sense of commitment and loyalty to the organization and job description (role responsibility). 
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H4: The moral obligation of managers has a negative influence on the intention of managers to 

commit financial reporting fraud. 

The main purpose of the Theory of Planned Behavior is to predict and explain individual behavior 

(Ajzen and Driver, 1992). Intention is considered to precede behavior as the main factor in the Theory 

of Planned Behavior model, intention is an intermediary for various motivational factors so that it 

impacts on the formation of certain behaviors (Ajzen, 1991). Based on the Theory of Planned Behavior, 

intention is a stage before realizing a behavior. Theory of Planned Behavior is used to predict behavior 

that accounts for 20 percent of the variance in the various actual behaviors of Armitage and Conner 

(2001). In line with the meta-analysis conducted by Armitage and Conner (2001), finding results that 

intention can influence behavior, there are two empirical support that prove that intention is directly 

related to behavior (Henle et al., 2010; Park, 2009). Carpenter and Reimers (2005) research found a 

strong relationship between intention and subsequent behavior.  

H5: Manager's intention to commit financial reporting fraud has a positive effect on the behavior 

of managers doing fraudulent financial reporting. 

Trevino (1986) argues that individual characteristics and situational factors moderate in ethical/ 

unethical decision making processes. One of the situational factors that is thought to moderate in the 

decision-making process is the whistleblowing system in the relationship of intention of managers to 

commit fraudulent financial reporting and behavior of managers committing fraudulent financial 

reporting. The Whistleblowing system has various roles such as a channel for reporting fraud and can 

be a form of supervision of fraud. Employees and members in an organization will be afraid to commit 

fraudulent financial reporting because the whistleblowing system can be used by all employees. With 

the existence of a whistleblowing system, among employees will supervise each other and fear if they 

do any form of fraud as small as possible.  

H6: Whistleblowing system weakens the relationship of intention of managers to commit 

fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. 

3. METHOD 

The sample selection method uses a purposive sampling method. Data collection techniques in 

this study used the survey method. The source of the data comes from the accounting / finance manager 

and the head of the accounting / finance section of a state-owned company in Indonesia. The number of 

research samples that can be used is 103 respondents with an effective rate of return of 47.39%. In this 

study hypothesis testing was carried out with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS 

SEM). The data processing of this research uses the Warp PLS application version 5.0. 
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4.RESULT AND DISCUSSION  

Figure 1. Results of Full Structural Equation Model 

 

Table 1. Relations between Variables (Hypothesis Testing -> Sig. 5% one-tailed) 

Hypothes

is 

Relationship Path 

Coeficients 

Standar 

Error 

P-

Value 

Sig. Direct Effect 

H1 SKP        -> IP -0.049 0.095 0.302 Rejected 

H2 NORM   -> IP -0.292 0.089 <0.001 Accepted 

H3 PBC        -> IP -0.212 0.091 0.010 Accepted 

H4 MO         -> IP -0.163 0.092 0.040 Accepted 

H5 IP            -> P 0.583 0.082 <0.001 Accepted 

H6 WBS*IP -> P -0.429 0.086 <0.001 Accepted 

Source: Results of processing WarpPLS 5.0 (2019) 

The results of Figure 1 and Table 1, testing hypothesis 1 prove the manager's attitude to fraudulent 

financial reporting does not significantly influence the intention of managers to commit financial 

reporting fraud, hypothesis 1 is not supported. Positive assessment/ tendency to behave in financial 

reporting fraud only at the stage of attitudes does not reach the next stages, namely intentions and stages 

of behavior. The intention of managers to cheat financial reporting according to the results of this study 

is only influenced by managerial subjective norms, perceptions of managerial behavior control and 

manager's moral obligations. The results of testing hypothesis 2 prove that subjective norms of managers 

have a significant negative effect on the intention of managers to commit fraudulent financial reporting, 

hypothesis 2 is supported. The results of this study are in line with the Theory of Planned behavior that 

subjective norms refer to the individual's perception of social pressure to engage in behavior. Theory of 

Planned Behavior predicts that individuals who feel and are affected by the environment increasingly 

encourage and shape the intention of managers not to commit fraudulent financial reporting. 
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The results of table 1, testing hypothesis 3 prove that the perception of managerial behavioral 

control has a significant negative effect on the intention of managers to commit financial reporting fraud, 

hypothesis 3 is supported. Financial / accounting managers tend not to form intentions to commit 

financial reporting fraud because they have the ability to control strong behavior to reject intentions to 

commit financial reporting fraud. The results of this study are in accordance with the Theory of Planned 

Behavior which states that the intention to behave depends on the ability to control the behavior of an 

individual so that individuals can achieve certain behaviors. The results of testing hypothesis 4 prove 

that the moral obligations of managers have a significant negative effect on the intention of managers 

to commit financial reporting fraud, hypothesis 4 is supported. Theory of Planned Behavior predicts that 

if an individual feels a high moral responsibility it will have the effect of forming an intention to do a 

certain behavior, in this research that is reducing the intention of managers to commit fraudulent 

financial reporting. 

The results of testing hypothesis 5 prove that the intention of managers to commit financial 

reporting fraud has a significant positive effect on the behavior of managers doing fraudulent financial 

reporting, hypothesis 5 is supported. Intention shows determination to carry out certain behaviors. 

Intention is a reflection of behavior and is a major factor in the Theory of Planned Behavior model 

because it is a motivational factor that has an impact on behavior. The results of testing hypothesis 6 

prove that the whistleblowing system as a moderating variable is not proven to weaken the relationship 

of intention of managers to commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing 

fraudulent financial reporting, hypothesis 6 is not supported. 

5.CONCLUSION 

Based on Contingency Theory, it can be concluded that the possibility of situational factors can 

interact with other variables in certain situations. Through Contingency Theory, this study proves that 

the relationship between the intention of managers to commit fraudulent financial reporting to the 

behavior of managers conducting financial fraud is influenced by situational variables, namely the 

Whistleblowing System. This study supports the interactionist decision-making model of Trevino which 

states that situational factors can moderate the decision-making process. The results of this study prove 

that situational factors can be influential in the decision making process for the intention of managers to 

commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers conducting fraudulent financial 

reporting other than individual factors formed by Theory of Planned Behavior. 

This study has several limitations that can be minimized in future studies. The whistleblowing 

system variable in this study only focuses on the internal whistleblowing system. This study does not 

test the external whistleblowing variable so that it cannot describe or cannot be generalized to the 

whistleblowing system in full, which is likely the results of the study can be different. This research is 

only up to the behavior stage of managers doing fraudulent financial reporting, not yet reached the stage 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 22 - 
 

of prevention and the implications of preventing fraud in actual financial reporting. This study has not 

been able to measure and prove directly the decrease in fraudulent financial reporting that occurred. 

Some suggestions can be given for future research. Among these suggestions are future research 

that can review and develop whistleblowing system variables by testing external whistleblowing system 

variables as situational factors / moderating variables on the relationship of intention of managers to 

commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. 

Future research can develop research related to fraudulent financial reporting behavior up to the 

prevention stage. Not only on the behavior of managers doing fraudulent financial reporting, but can 

proceed to the stage of prevention and its implications for the decline in fraudulent financial reporting 

as a result of prevention carried out. 
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AN APPLICATION OF THE DELPHI TECHNIQUE IN THE REAL ESTATE MARKET 

Gökben ADANA KARAAĞAÇ 
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Basil OKOTH 

 

ABSTRACT 

The Delphi technique is a research-based approach of finding solutions to various problems and 

is conducted using surveys of expert opinions. The aim is to reach a consensus hence it is repeated until 

one is reached by the experts.  

Delphi technique is not common in real estate market and this informs the aim of this study.  

In this study, Delphi technique was admistered to 10 experts in order to determine the features 

and location investment properties in the Tepebaşı district of Eskişehir.  

The result of the Delphi technique revealed that the investment properties in the area are mostly 

located in Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Sütlüce and Şirintepe neighborhoods, and 

these property are in the form of 1+1, have a combi boiler heating system, are in the 0 - 5 age range, 

are located in the middle floors and closer to schools, library, hospital, public transportation, shopping 

centers and cultural centers. 

Anahtar Kelimeler: Delphi Technique, Real Estate, Expert Opinion, Consensus 

JEL Kodları: D14, E51, R30. 

DELPHI TEKNİĞİ’NİN EMLAK PİYASASINDA KULLANILMASINA YÖNELİK BİR 

UYGULAMA 

ÖZET 

Delphi tekniği, genellikle anket yoluyla yapılan ve bir sorun ya da durum hakkında uzman 

görüşünün alınmasına dayanan bir yaklaşımdır. Uzmanlar bir çözüme ulaşıncaya kadar anket 

uygulaması tekrar edilir ve sonunda bir fikir birliğine varılır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, 

tekniğin emlak piyasasında pek fazla kullanılmadığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmada Delphi 

tekniğinin emlak piyasasında bir uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. 
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Çalışmanın esas amacı, diğer araştırmalara altlık oluşturacak emlak piyasası verilerinin Delphi 

tekniği ile elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışmada, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesindeki yatırım 

amaçlı gayrimenkulleri tespit etmek amacıyla emlak piyasasına hakim 10 uzmana Delphi tekniği 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, çalışma alanındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Sütlüce ve Şirintepe mahallelerinde bulunduğu; 1+1 oda 

tipinde; kombi ısıtma tipine sahip; 0-5 yaş aralığında; ara katta;  üniversite, okul, kütüphane vb.ne 

yakın; hastane, sağlık ocağı vb. yakın; toplu taşıma araçlarına yakın; alışveriş merkezlerine ve kültür 

merkezlerine yakın konutlar olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Delphi Tekniği, Emlak, Uzman Görüşü, Fikir Birliği 

JEL Kodları: D14, E51, R30 

1. INTRODUCTION 

The real estate market in Turkey is quite dynamic and thus it is important to obtain accurate and 

reliable data about these markets. The accuracy of real estate market data is of great importance to many 

parties, especially those who would wish to invest in this market and others like appraisers or for taxation 

purposes. Whether or not a real estate is priced or valued correctly or not, the regions in which they are 

located, whether they could be purchased for investment purposes and the features they have are some 

of the aspects that are of interest to the investor. 

The aim of this study was to test the applicability of Delphi technique in real estate market. The 

data to obtained from this study was also intended to be used in other subsequent studies. In one of its 

objectives, the study is meant to provide information to potential real estate investors by showing them, 

for example, an investor should be able to understand the kind of real estate property they should 

purchase in Tepebaşı district of Eskişehir, its potential location and the possible features of the property. 

The following sections of the study includes the literature section which includes studies that have 

used Delphi technique in the real estate market; the findings obtained from Delphi technique and 

application used in the study; the fourth and the last part consists of the conclusion of the study. 

2. LITERATURE 

An examination of the literature related to Delphi technique reveals that it has been used in many 

different fields including health, education, tourism, performance appraisal, management and human 

resources as the leading areas. The technique is frequently used especially in studies conducted in the 

field of education. 

While the number of studies using the technique in the real estate market in Turkey is almost non-

existent, there are some applications in international literature. Some of the studies include; 
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In 2006, Mullins examined the organizational and sectoral change of the real estate market in the 

UK using the Delphi technique, and created possible scenarios for the industry to predict the future. 

Barzilay et al. (2012) conducted a study in the Israeli cities of Kayserya and Haifa to determine whether 

the property valuation process could be done using Delphi. They also tried to determine whether the 

technique could be used as an alternative to classical valuation methods. 

3. METHODS AND FINDINGS 

In this section, the Delphi technique as used in the study is discussed in detail. The findings of 

the application of the technique are also included… 

3.1.  Delphi Technique 

Delphi technique is a research-based approach used to reach a consensus on a complex problem 

or event (Linstone and Turoff, 2002: 3). In this technique, which is usually applied by administering a 

survey to experts in the field, the feedback obtained from each turn of the survey is corrected and 

adjusted as appropriate and then the survey is repeated. The survey will continue until a solution is found 

or a consensus is reached. 

This technique, which was first introduced in the late 1950s through the scientific examination of 

expert opinions on a military defense project, was initially based on people's assumptions, judgments 

and ideas (Habibi et al., 2014: 8-13). 

Delphi technique has been developed gradually over the years and is still applied in many fields. 

Its first application was in the military, a process ran from the 1950s to the 1960s. It was then used by 

firms to estimate human resources needs after which it became a more popular tool. Despite some critism 

in 1975 by Sackman, the technique is still in use (Yousuf, 2007: 1-8). 

General characteristics of Delphi technique, which is generally used as a prediction tool, are; 

 The use of experts in the application of the technique, 

 The survey group consists of experts with the most knowledge and experience in the field, 

 Obtaining objective answers and results by ensuring that experts are not influenced by each 

other into giving similar responses, 

 Repeating the surveys until accurate and reliable results are achieved, 

 Reviewing and renewing the survey for the subsequent applications based on the feedback 

obtained (Skinner et al., 2015). 

This technique is used in many areas some of which are outlined below: 

 Establishing program-based objectives, 
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 Planning budget changes, 

 Determination of professional qualifications in a specific field, 

 Supporting the development of curriculum programs, 

 Collection of historical data, 

 Detecting perceptions of potential policy changes, 

 Understanding personal values and motivation, 

 Exploring the possibilities of urban and regional planning, 

 Investigating what will occur in the future, what will change and their possible impact (Martin 

and Frick, 1998: 73-79). 

When the Delphi technique is used in qualitative research, it is first necessary to decide on its 

suitability for the study. Afterwards, the quality and the number of experts whose opinions will be 

considered should be determined. The opinions of the experts are then taken, usually through surveys. 

After receiving expert opinions, the level of consensus among them is determined. If no consensus is 

reached, the survey is conducted again, and the survey is continued until consensus is reached. If the 

consensus among the experts is sufficient and significant, a group response is said to have been obtained 

and the survey application is terminated (Habibi et al., 2014: 8-13). 

The Delphi technique is used especially where there is no data or access to data is very difficult 

or data is very costly. The key point in the technique is the person who will conduct the research. The 

probability of success depends on how much the the researcher knows about the technique. The 

technique has higher chances of success depending on how accurate the researcher is in choosing the 

right tools, the number and quality of experts to be included in the questionnaire and the information to 

be collected, (Grime and Wright, 2016: 1-6). 

The Delphi technique does not always lead to conclusive results in all cases. The success of the 

technique is adversely affected, especially when there is a dominant person or persons among experts. 

Some of the factors effective in the failure of the technique are listed by Linstone and Turoff (2002) as 

follows; 

 Lack of sufficient number of experts in the survey group, ignoring the opinions of other experts 

and the dominance of the opinion and prejudices of few experts, 

 Assuming that a few experts represent all other experts for a given situation,  

 Use of inadequate techniques to summarize and present expert responses, and the failure of 

evaluation scales to disclose common interpretations, 
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 Creating an artificial consensus by ignoring disputes and pressures within the expert group, 

 Underestimate the requirements of the Delphi technique and failure by the researcher to show 

adequate understanding to the experts taking part in the survey given that this is not their job. 

There are different types of Delphi techniques in terms of application. This variety arises from 

the application of the technique by various researchers in various ways. These include Classical Delphi 

Technique, Decision Delphi Technique, Policy Delphi Technique and Ranking Type Delphi (Linstone 

and Turoff, 2002: 6). 

Dalkey and Helmer (1963) applied the Classical Delphi Technique on a group of experts by 

having them reach a consensus by answering survey questions. The Delphi Technique was  

applied in order to get the consensus of experts at RAND company, which was established for 

research and development in US armed forces. In this application, the researchers employed the services 

of seven experts in the survey. The work published by Dalkey and Helmer in 1963 is based on the use 

of the Delphi technique in the 1951 project titled "Use of Experts to Estimate the Necessities of the 

Bombing Operations" and this project is considered the first in literature to use the technique (Dalkey 

and Helmer, 1963: 458-467). The project was called the "Delphi Project", and was carried out at Rand 

Coorporation periodically to provide a consensus among experts. Survey questions were posed to the 

experts five times and these surveys were reorganized after checking and reviewing the feedback. Seven 

experts were included in the study, four of whom were economists, others were security experts, systems 

analysts and electronics engineers. This project was designed to get expert opinion to estimate the 

amount of ammunition required and the number of bombs required in the US military target systems. 

The study was conducted about 10 years before the publication date for safety reasons (Dalkey and 

Helmer, 1963: 458-467). 

Rauch's work on the Delphi technique in 1979 was referred to the literature as the Decision Delphi 

Technique. In this study, Delphi technique was applied on the current and future status of scientific 

technical information and documentation system in Austria. Experts in this field were included in the 

Delphi panel and were presented with existing problems and possible future problems. In this study, the 

main purpose of Delphi technique was not to structure the decision-making process or to predict the 

future, but to give direction to future situations. Therefore, this technique, which is a kind of Delphi 

technique, has been called Decision Delphi Technique (Rauch, 1979: 159-169). 

Despite the various use and classification of the Delphi Technique, it has frequently been used in 

qualitative research. 

3.2. Findings 

The aim of this study was to identify the investment type real estate in the Tepebaşı district of 

Eskişehir. This determination was made in terms of the neighborhoods in which the property and their 
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features. Since there is no available data on the subject, Delphi technique was chosen as the method in 

the study. To apply the technique, 10 experts were presented with survey questions on a face to face 

interview basis. While 2 of the experts considered were faculty members, 2 were real estate appraisers 

and 6, real estate agents. 

In the first round of the survey application, open-ended questions were posed to the experts and 

opinions were sought on which neighborhoods the investment type real estate could be found in and the 

features they possesed. In the second round of the survey, a 5-point Likert scale consisting of 6 questions 

was prepared in light of the answers received in the first round and this questionnaire was answered by 

the same people. 

Table 3.1 gives the expert opinions on the features of the investment properties and their locations. 

Tablo 1. Delphi Technique; First Round Survey Results 

Features of the Property and their Neighbohoods Answers Given  

Please specify the number of rooms for investment 

residences in Tepebaşı, Eskişehir. 

1+0 

1+1 

2+1 

Please indicate the type of heating system in 

investment property in Tepebaşı district of Eskişehir 

province. 

Air conditioning 

Combi boiler heating system 

Central heating system 

Please indicate the age range of the investment 

property in Tepebaşı, Eskişehir. 

0-5 

6-10 

Please specify the floor where the investment property 

in Tepebaşı district of Eskişehir are located. 

Middle Floors 

Upper Floor 

 

What features, with regard to the location and 

structure of the properties in Tepebaşı district of 

Eskişehir province affect their purchase for 

investment? Please specify. 

Proximity to the university, school, library etc 

Proximity to the hospital, health center etc  

Proximity to means of public tramsport 

Proximity to the shopping malls and cultural centers 

Availability of a garage or a car park 

Please indicate in which neighborhoods the 

investment properties in Tepebaşı district of Eskişehir 

are located. 

Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar,  

Güllük, Hoşnudiye, Cumhuriye,  

Batıkent, Çamlıca, Sütlüce, Şirintepe 
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An examination of the first round survey reaveals that most of the property in question have the 

following general characteristics; 1 + 0, 1 + 1 or 2 + 1 room type; are air conditioning, central system 

or boiler heating type; 0-5 or 6-10 years of age; on the mezzanine or upper floor; close to university, 

school, library etc.; close to hospital, medical center etc.; close to public transport; close to shopping 

and cultural centers; garage or car park. These real estates are more concentrated in the neighborhood; 

Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Hoşnudiye, Cumhuriyet, Batıkent, Çamlıca, Sütlüce or 

Şirintepe. 

Based on the results of the first-round open-ended interview, the survey was repeated in the 

second round in line with the objectives of the study and the requirements of the technique. The survey, 

as presented to the same experts, was made of a 6-question 5 likert scale survey survey prepared based 

on the responses in the first round. Consesus was reached among the experts at the end of the second 

round and thus two rounds of survey were found to be sufficient. Descriptive statistics of second round 

survey are shown in table 3.2. below: 

Tablo 2. Descriptive Statistics of Second Round Results of Delphi Technique 

 
Observation Min Max Total Average 

Standard 

Deviation 

1+0 10 1 5 30 3,00 1,155 

1+1 10 4 5 47 4,7 ,483 

2+1 10 1 3 19 1,9 ,738 

Central heating 

system 

10 1 4 21 2,10 ,994 

Combi heating system 10 4 5 46 4,60 ,516 

Air Conditoner 10 1 2 14 1,40 ,516 

0-5 10 4 5 44 4,40 ,516 

6-10 10 1 4 27 2,70 ,949 

Middle Floors 10 4 5 45 4,5 ,527 

Top Floors 10 1 4 28 2,8 1,033 

Proximity to the 

university, school, 

library etc 

10 4 5 47 4,7 ,483 
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Proximity to the 

hospital, health center 

etc  

10 2 5 34 3,4 ,843 

Proximity to a means 

of public tramsport 

10 4 5 46 4,6 ,516 

Proximity to the 

shopping malls and 

cultural centers 

10 4 5 43 4,3 ,483 

Availability of a 

garage or a car park 

10 1 3 20 2,0 ,667 

Bahçelievler 10 4 5 45 4,5 ,527 

Eskibağlar 10 4 5 47 4,7 ,483 

Yenibağlar 10 4 5 47 4,7 ,483 

Güllük 10 4 5 45 4,5 ,527 

Hoşnudiye 10 1 3 18 1,8 ,789 

Cumhuriyet 10 1 3 17 1,7 ,675 

Batıkent 10 1 4 26 2,6 ,843 

Çamlıca 10 1 3 17 1,7 ,823 

Sütlüce 10 4 5 45 4,5 ,527 

Şirintepe 10 4 5 45 4,5 ,527 

 

As can be derived from the result of descriptive statistics in Table 3.2. the prominent features of 

the investment properties include; 

 1 + 1 room type 

 Combi boiler heating system, 

 0-5 age range, 

 Located in the middle floors, 

 Close to university, school, library, hospital, health centers, public transport, shopping centers 

and cultural centers, and 

 Located in Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Sütlüce and Şirintepe neighborhoods 
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4. CONCLUSION 

Real estate is considered as being the most preferred investment instrument after gold in our 

Turkey. For this reason, investing in the right real estate becomes a very important issue for the investor 

whose main purpose is to make a profit. 

In this study, the nature of the investment properties in Tepebaşı district of Eskişehir, the 

neighborhoods they are located in and their feature were determined using Delphi technique. Since there 

is no data available on the subject, Delphi technique was used in the study. During the implementation 

of the technique, a questionnaire was administered to 10 experts in the real estate market and data were 

obtained for the purpose of the study. The results of the study concluded that the investment properties 

in the region are mostly located in Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Sütlüce and Şirintepe 

neighborhoods. The prominent features include 1 + 1 room type; combi boiler heating system; 0-5 age 

range; location in the middle floors; proximity to university, school, library, hospital, health centers, 

public transport; shopping centers and cultural centers. 

These results are expected to help guide investors who would prefer real estate as an investment 

instrument. 
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DÜZELTİLMİŞ GENİŞLETİLMİŞ REGRESYON YÖNTEMİ İLE ÖNGÖRÜ: BIST 100 

UYGULAMASI 

Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ 

Fulden KÖMÜRYAKAN 

ÖZET 

Ekonometrik zaman serilerinin gelecek devre değerlerini öngörmek önemlidir. Ekonometrik 

zaman serilerinin öngörülmesi amacıyla en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılabilirse de bu 

yöntemin bazı kısıtlamalarından dolayı genişletilmiş regresyon yöntemi (augmented regression method) 

geliştirilmiştir. Bu yöntem, en küçük karelerden daha etkin sonuç vermesine rağmen bazı kısıtlamaları 

mevcuttur. Bu nedenle genişletilmiş regresyon yöntemi, iyileştirilerek kısıtlamalara çözüm getirilmiştir 

ve genişletilmiş regresyon yöntemi, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (improved augmented 

regression method) olarak biçim değiştirmiştir. Bu yöntem, küçük örneklerde sapmalı olan tahminciler 

için gelişmiş bir sapma-düzeltmesi içermektedir ve kalıcı etkiler olduğunda bile bozulma 

göstermemektedir. Ayrıca, gecikme düzeyinin üç veya daha fazla olması durumunda sapmanın 

düzeltilmesi ve kovaryans matrisinin tahmini için dirençli formüller içermektedir ve serilerin durağan 

olmama durumunda durağanlık sağlanmaktadır. Bu çalışmada, BIST 100 serisinin, açıklanan 

yöntemler ile öngörüsü yapılarak gelecek devre değerleri tahmin edilmiştir. BIST 100 serisinin gelecek 

devre değerleri tahmin edilirken farklı öngörü yöntemleri kullanılarak bu yöntemler arasındaki 

farklılıklar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Düzeltilmiş Genişletilmiş Regresyon Yöntemi, Genişletilmiş Regresyon Yöntemi, 

En Küçük Kareler, Öngörü, Finansal Getiri 

JEL Kodları: C51, C52, G17. 

 

FORECASTING WITH IMPROVED AUGMENTED REGRESSION METHOD: BIST 100 

APPROACH 

ABSTRACT 

Frequency of financial series is high and it is important for investors to forecast future values of 

series. Therefore, forecasting is a very important subject of financial econometrics. Least squares 

method can be used to forecast financial series. However, in small samples, if estimators are biased and 
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lag length is more than one, incorrect results are obtained. Therefore, new methods were developed. 

One of these methods is augmented regression method (ARM). Developed in 2004, this method 

eliminates some of the limitations of the least squares method. According to the findings obtained from 

Monte Carlo Simulations, augmented regression method can be used in models with more than one lag 

length. Although this method has been found to be effective in reducing bias in small samples, it 

deteriorates in small samples when predictors are highly persistent. In addition, the correction of bias 

in small samples gives an incorrect result when the series are not stationary. 

Since augmented regression method yielded incorrect results in the described cases, in 2014 J. 

H. Kim developed improve augmented regression method (IARM). Thus, augmented regression method 

has changed its form as a improved augmented regression method. Improved augmented regression 

method includes an improved bias-correction for estimators with deviations in small samples and does 

not show deterioration even when predictors are highly persistent. It also includes resistant formulas 

for correction of bias and estimation of the covariance matrix if lag length is three or more. Finally, in 

the case of non-stationary series, stationary must be maintained. According to the information obtained 

from Monte Carlo Simulations, improved augmented regression method produces solutions for the 

constraints of least squares and augmented regression method and provides more valid and reliable 

results. Improved augmented regression method can be used to forecast financial series. In this study, 

BIST 100 series, which measures the common performance of the 100 stocks with the highest market 

value and transaction volume, is estimated by using the methods described. While forecasting the values 

of BIST 100 series, differences between these methods were analyzed by using different prediction 

methods. 

Anahtar Kelimeler: Improved Augmented Regression Method, Augmented Regression Method, Least 

Squares, Forecasting, Empirical Finance 

JEL Kodları: C51, C52, G17 

 

1. GİRİŞ 

Ekonometrik zaman serilerinin genellikle frekansları yüksektir ve serilerin gelecek devre 

değerlerini öngörmek önemlidir. Ekonometrik zaman serilerinin ve finansal serilerin öngörülmesi 

amacıyla en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılabilir. Ancak bu yöntemde küçük örneklerde 

tahmincilerin sapmalı olması ve gecikme sayısının birden fazla olması durumunda hatalı sonuçlar elde 

edilmesi nedeniyle yeni yöntemler geliştirilerek bu sorunlara çözüm aranmıştır. Bu yöntemlerden biri 

genişletilmiş regresyon yöntemidir (augmented regression method: ARM). 2004 yılında geliştirilen bu 

yöntem, en küçük kareler yönteminin bazı kısıtlamalarını ortadan kaldırmaktadır. Yapılan Monte Carlo 

Simülasyonlarından elde edilen bulgulara göre genişletilmiş regresyon yöntemi, gecikme uzunluğunun 
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birden fazla olduğu modellerde kullanılabilen ve sapmalardan arındırılmış bir yöntemdir. Bu yöntemin 

küçük örneklerde sapmaları azaltmada etkili olduğu belirlenmesine rağmen kalıcı etkiler olduğunda 

küçük örneklerde bozulma göstermektedir. Ayrıca, seriler durağan olmadığında küçük örneklerdeki 

sapmanın düzeltilmesi hatalı sonuç vermektedir.  

Genişletilmiş regresyon yönteminin açıklanan durumlarda hatalı sonuç vermesi nedeniyle 2014 

yılında, J.H. Kim tarafından genişletilmiş regresyon yöntemi, iyileştirilerek kısıtlamalara çözüm 

getirmiştir ve genişletilmiş regresyon yöntemi, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (improved 

augmented regression method: IARM) olarak biçim değiştirmiştir. IARM, küçük örneklerde sapmalı 

olan tahminciler için gelişmiş bir sapma-düzeltmesi içermektedir ve kalıcı etkiler olduğunda bile 

bozulma göstermemektedir. Ayrıca, gecikme düzeyinin üç veya daha fazla olması durumunda sapmanın 

düzeltilmesi ve kovaryans matrisinin tahmini için dirençli formüller içermektedir. Son olarak, serilerin 

durağan olmama durumunda durağanlık sağlamaktadır. IARM, yapılan Monte Carlo 

Simülasyonlarından elde edilen bilgilere göre, en küçük kareler ve genişletilmiş regresyon yönteminin 

getirdiği kısıtlamalara çözümler üretmektedir ve bu yöntem ile daha geçerli ve güvenilir sonuçlar elde 

edilmektedir.  

Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (IARM) ile finansal getiri serilerinin öngörüleri 

yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 

100 payın ortak performansını ölçen BIST 100 serisinin, açıklanan yöntemler ile öngörüsü yapılarak 

gelecek devre değerleri tahmin edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, açıklanan yöntemlerin teorik 

incelemeleri yapılacaktır. Üçüncü bölümde, yapılan teorik açıklamaların uygulanabilirliğini ve 

geçerliliğini gösterebilmek için uygulama yapılarak sonuç bölümünde elde edilen bulgular 

karşılaştırılacaktır.  

2. DÜZELTİLMİŞ GENİŞLETİLMİŞ REGRESYON YÖNTEMİ 

Öngörü, zaman serisinin cari ve geçmiş dönem bilgilerinin kullanılmasıyla, serinin gelecekte 

alacağı değerlerin olabilirliği ile ilgili tahminler olarak tanımlanmaktadır (Çil Yavuz, 2015, s. 265). 

Başka bir deyişle, X’in verilen bir değeri için Y’nin tahminine öngörü denir ve öngörü gözlem aralığı 

dışında kalan belirli bir devre veya birim için de yapılabilmektedir (Güriş & Çağlayan, 2013, s. 141). 

Öngörü, ekonometrinin oldukça ilgi duyulan bir konusudur ve her geçen gün yeni yöntemler 

geliştirilerek eski yöntemlerin bazı kısıtlamalarına çözümler aranmaktadır. Ekonometrinin gelişmesiyle 

geçmişten bugüne öngörü konusunda önemli adımlar atılan makalelerden birkaçı; (Nelson & Kim, 

1993), (Stambaugh, 1999), (Lewellen, 2004), (Amihud & Hurvich, 2004), (Welch & Goyal, 2007), 

(Amihud, Hurvich, & Wang, 2008), (Amihud, Hurvich, & Wang, 2010), (Kim, 2014), (Charles, Darné, 

& Kim, 2016) şeklinde sıralanabilir.  
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Serilerin öngörülmesi amacıyla en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılabilir. Ancak geliştirilen 

testler ve Monte Carlo simülasyonlarından elde edilen bulgulara göre, en küçük kareler yönteminin bazı 

durumlarda yeni geliştirilen yöntemlerden daha az etkin olduğu belirlenmiştir. (Stambaugh, 1999) 

çalışmasında, gecikme değeri bir veya daha fazla olan modellerde, en küçük kareler tahminlerinden elde 

edilen katsayıların küçük örneklerde sapmalı olduğunu göstermiştir. Bu sapmadan dolayı en küçük 

kareler yönteminin gücü zayıflamış ve küçük örneklerde tercih edilmemeye başlanmıştır. Bu durumda 

devreye (Amihud & Hurvich, 2004) ve (Amihud, Hurvich, & Wang, 2008) çalışmaları girerek en küçük 

kareler yönteminin bu zayıflığına karşı yeni bir yöntem geliştirerek bu sorunlara çözüm aramıştır ve bu 

amaçla genişletilmiş regresyon yöntemini (augmented regression method: ARM) geliştirmiştir. Bu 

makalelerde, gecikme değeri bir olan öngörü modeli için yeni bir sapması düzeltilmiş yöntem önerilerek 

(Amihud, Hurvich, & Wang, 2010) makalesinde bu yöntem gecikme sayısının birden fazla olması 

durumu için çoklu tahmincilerle genişletilmiştir. Bu yöntem genişletilmiş regresyon yöntemi kısaca 

ARM olarak adlandırılmaktadır çünkü sapması azaltılmış tahmin ve istatistiksel çıkarım, öngörü 

tahmininin genişletilmesiyle gerçekleştirilmektedir (Kim, 2014, s. 14). En küçük kareler yöntemi ile 

genişletilmiş regresyon yönteminin karşılaştırılması amacıyla küçük ve büyük örneklerde farklı gecikme 

uzunluklarıyla uygulanan Monte Carlo simülasyonlarından elde edilen bilgiye göre, genişletilmiş 

regresyon yönteminin, en küçük kareler yönteminden daha iyi performans gösterdiği belirlenerek en 

küçük karelerin sapmalı sonuçlar verdiği durumlarda alternatif yöntem olarak kullanılabileceği 

belirlenmiştir (Amihud, Hurvich, & Wang, 2010, s. 519).  

Devam eden yıllarda genişletilmiş regresyon yönteminin küçük örneklerde ve birden fazla 

gecikmenin olduğu durumlarda sapmaları azaltmada etkili olduğu ve daha iyi performans gösterse de 

bu yöntemin de bazı kısıtlamaları olduğu belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar; modelde kalıcı etkiler 

olduğunda küçük örneklerde bozulma göstermesi, üç ve daha fazla gecikme olması durumunda teoride 

formüllerin olmasına rağmen pratikte uygulanmasının mümkün olmaması ve sapma düzeltmesinin 

seriler durağan olmadığında geçerli olmaması şeklinde sıralanabilir (Kim, 2014, s. 14).   

Genişletilmiş regresyon yönteminin, küçük örneklerde sapmalı sonuç vermesi, gecikme 

uzunluğunun ikiden fazla olması durumunda çözülememesi ve seriler durağan olmadığında hatalı sonuç 

vermesinden dolayı 2014 yılında J.H. Kim tarafından genişletilmiş regresyon yöntemi bu kısıtlamaları 

giderecek şekilde iyileştirilerek, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (improved augmented 

regression method: IARM) olarak biçim değiştirmiştir. Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminde 

öngörü modeli için gerçek değerlere genişletilmiş regresyon yönteminden daha hızlı bir yakınsama oranı 

sağlayan iyileştirilmiş bir sapma düzeltme yöntemi önerilmiştir. Ardından, (Kilian, 1998) çalışmasında 

geliştirilen durağanlık düzeltmesi ile sapması düzeltilmiş tahmincilerin durağanlık koşulunu yerine 

getirmesini sağlamak için sapma-düzeltmesi uygulanmaktadır. Son olarak, düzeltilmiş genişletilmiş 

regresyon yöntemi, üç veya daha fazla gecikmenin tahmini için geçerli olan bir sapma düzeltmesi ve 

kovaryans matris tahmini için matris formüllerini sağlamaktadır. Böylece, durağanlık ve sapmaların 
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düzeltmesi ile tahmin edilen düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminin, modelde kalıcı etkiler 

olduğunda bile istenen küçük örnek özelliklerini sağlaması mümkün olmaktadır (Kim, 2014, s. 14). 

Yapılan Monte Carlo simülasyonlarından elde edilen bilgilere göre, genişletilmiş regresyon 

yönteminin en küçük kareler yönteminden daha iyi performans gösterdiği belirlendiği gibi, düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yönteminin de genişletilmiş regresyon yönteminden daha iyi sonuç verdiği 

belirlenmiştir. 50 ve 100 gözlem ile bir ve dört gecikme sayısı ile yapılan simülasyonlardan elde edilen 

bulgulara göre, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi küçük örneklerde oldukça önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminin, sapmaları azaltmada ve istatistiksel 

gücü bakımından genişletilmiş regresyon yönteminden daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. 

Buna ek olarak, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi, örnek dışı ve çok adımlı öngörülerin 

doğruluğu bakımından da genişletilmiş regresyon yönteminden daha iyi performans göstererek daha 

geçerli öngörü tahminleri sağlamaktadır.  

Model gücünün belirlenmesinde ve model güçlerinin karşılaştırılmasında bir gösterge olarak 

kabul edilen artık karelerin toplamı değerleri incelendiğinde, genişletilmiş ve düzeltilmiş genişletilmiş 

regresyon yöntemlerinin her durumda en küçük karelerden daha iyi sonuç verdiği yani artık karelerinin 

düşük olduğu belirlenmiştir. Uygulanan simülasyonlarda, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon 

yönteminin, genişletilmiş regresyon yönteminden daha kesin ve sapmasız sonuç verdiği belirlenmiştir 

(Kim, 2014, s. 21). Ancak örnek sayısının büyümesiyle, iki yöntem arasındaki katsayı farkları 

azalmaktadır. 

1. dereceden otoregresif bir öngörü modeli (AR(1)) aşağıdaki gibi temsil edilmektedir (Çil Yavuz, 

2015, s. 192). 

0 1 1t t tY X u      

0 1 1t t tX X v      

Bu modellerde, X değişkeninin durağan olduğu ve 1  katsayısının birden küçük olduğu 

varsayılmaktadır. tu  ve tv hata terimlerinin de normal dağılım ve sabit varyansla bağımsız ve özdeş 

dağıldığı varsayılmaktadır. 

1 1
1 1 1 1 2 2

1 3 1 3ˆ ˆ( ) ( ) uv

v
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Tahmincisi yukarıdaki formül ile belirlenen 1  ve 1  en küçük kareler yöntemiyle tahmin 

edildiğinde, X  bağımsız değişkeni Y  bağımlı değişkeni için 1   katsayısının sıfır olması hipotezi 
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nedeniyle, öngörü tahmin etmemektedir. (Stambaugh, 1999) makalesinde 1  katsayısı için t testi 

uygulandığında, serilerde kalıcı etkiler varsa, 1  katsayısının yukarı doğru sapmalı olduğunu 

göstermiştir. Bu durumda, en küçük karelerin sapmalı olmasına bağlı olarak, test istatistiklerinin olasılık 

değerleri olduğundan çok daha küçük tahmin edilmektedir. Bu soruna karşılık (Lewellen, 2004) 

makalesinde farklı bir test yaklaşımı önererek bu soruna çözüm arayarak farklı sonuçlar elde etmiştir. 

En küçük kareler yönteminde, küçük örneklerde ve gecikme değerlerinin arttığı durumlarda 

meydana gelen sapmaların giderilmesi amacıyla (Amihud, Hurvich, & Wang, 2010), (Amihud & 

Hurvich, 2004) ve (Amihud, Hurvich, & Wang, 2008) çalışmalarını genişleten sapması azaltılmış bir 

tahmin ve öngörü için genişletilmiş regresyon yöntemini önermektedir. Bu bağlamda, p gecikme değerli 

AR(p) modeli teorik olarak aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır (Amihud, Hurvich, & Wang, 2010, s. 

514).   

0 1 1 ....t t p t p tY X X u          1p   

0 1 1 ....t t p t p tX X X v          1p   

AR(1) modelinde olduğu gibi bu modellerin de hata terimlerinin sıfır ortalama ve sabit varyansla 

bağımsız ve özdeş dağıldığı varsayılmaktadır. X  bağımsız değişkeninin Y  bağımlı değişkenini doğru 

öngörebilmesi için genişletilmiş regresyon yönteminde incelenmesi gereken durum; bağımsız değişken 

veya değişkenlerin bağımlı değişkeni öngörmede etkili ve yeterli olup olmadığıdır. Bu durum sınanırken 

F testinden yararlanılarak hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır. 

0 1: ... 0pH      

Sıfır hipotezine göre, bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni öngörmede yeterli değilken 

alternatif hipoteze göre bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni öngörmede yeterlidir ve model 

geçerlidir. Bu hipotezlerin geçerliliği sınanırken F testi uygulanarak F test istatistiği F tablo değeri ile 

karşılaştırılarak hipotezin geçerliliği sınanarak modelin gücü belirlenmektedir. 

1( ,..., )p    ve 
1( ,..., )p    şeklinde gösterilen en küçük kareler tahmincileri, 

1
ˆ ˆ ˆ( ,..., )p    ve 1

ˆ ˆ ˆ( ,..., )p    şeklinde gösterilsin. (Shaman & Stine, 1998) makalesinde bu 

tahmincileri 1
ˆ ˆ ˆ( ,..., )c c c

p    şeklinde türeterek sapması düzeltilmiş tahminciler elde etmiştir. p=2 

olması durumunda bu tahminciler; 

1 2
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ˆ ˆ1
ˆ ˆc
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i i i iE E        i 1,..., p  

şeklinde hesaplanmaktadır (Amihud, Hurvich, & Wang, 2010, s. 516). İkiden fazla gecikme 

olması durumunda, kovaryans matrislerini hesaplamak uygulamada zorluklar çıkarabilmektedir. 

(Amihud, Hurvich, & Wang, 2010) makalesinde Monte Carlo simülasyonları uygulayarak genişletilmiş 

regresyon yönteminin parametrelerin tahmininde sapmaları azaltmasıyla birlikte en küçük kareler 

yönteminden daha iyi performans gösterdiğini ve katsayıların test edilmesinde daha iyi bir kontrol 

sağladığını belirlemişlerdir. Ancak, daha önce açıklanan sebeplerden dolayı, örnek boyutu küçük 

olduğunda, seriler durağan olmadığında ve modelde kalıcı etkiler olduğunda bozulma göstererek 

geçerliliğini yitirmektedir. Bu durumda, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi kullanılabilir.  

Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (IARM), genişletilmiş regresyon yönteminde 

(ARM) bulunan üç kısıtlamaya çözümler getirip ARM’yi düzelterek bu kısıtlamaların karşılaşıldığı 

durumlar da kullanılmasına olanak sağlamıştır. IARM, ilk olarak, herhangi bir modelde kalıcı etkiler 

olması durumlarında da gerçek değerlere yakın tahmini değerler elde edilmesini sağlayan sapması 

düzeltilmiş tahmincileri benimsemektedir. Ardından IARM, birden fazla gecikme olması durumunda 

tercih edilen ARM’nin, ikiden fazla gecikme olması durumunda formüllerin zorluğu nedeniyle pratikte 

çözülememesi durumuna bir çözüm getirerek iki veya daha fazla gecikme olması durumunda da 

çözülebilen bir matris formülünü kullanmaktadır. Son olarak IARM tahmincilerine uygulanan sapma 

düzeltmesiyle seriler durağan olmadığında, parametre tahminlerini parametre uzayının durağan kısmına 

iterek bir ayar yapmaktadır (Kim, 2014, s. 15). Yapılan bu ayarlama önemlidir çünkü durağan olmayan 

serileri durağan varsayarak modeller tahmin edildiğinde doğru olmayan sonuçlar elde edilmektedir.  

(Patterson, 2000) çalışmasında, ARM açıklanırken kullanılan tahmincilerin gerçek değerleri 

tahmin etmede yeterli olmadığını ve bu tahmincilerin gerçek değerlerden daha düşük tahminler 

hesapladığını belirtmiştir. Ardından (Kim, 2004) makalesinde AR(p) modelleri için gerçek değerlere 

yakın olan sapması düzeltilmiş tahminciler için basit bir matris formülü türetmiştir. İkinci dereceden 

otoregresif AR(2) modeli  

0 1 1 2 2t t t tY X X u        

0 1 1 2 2t t t tX X X v        

olmak üzere, sapması düzeltilmiş tahminciler a  harfiyle temsil edilmektedir ve aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadırlar (Kim, 2014, s. 16). 
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İki veya daha fazla gecikme olması durumunda da kolaylıkla uygulanan bu tahminciler, (Kilian, 

1998) makalesinde tanıtılan durağanlığın düzeltilmesi için gerekli düzenlemeleri de dikkate almaktadır. 

Böylece, modelde kalıcı etkiler olduğunda, iki veya daha fazla gecikme olduğunda ve seriler durağan 

olmadığında ARM geçerliliğini yitirdiği için bu kısıtlamaları düzelten ve ARM’nin geliştirilmiş hali 

olan IARM kullanılmalıdır.  

İkinci bölümde yapılan teorik açıklamaların uygulanabilirliğini göstermek amacıyla üçüncü 

bölümde uygulama yapılacaktır.  

3. UYGULAMA 

Finansal serilerin öngörülmesi finansal araştırmalar açısından önem taşımaktadır. Özellikle getiri 

serilerinin öngörülmesi yatırımcılar için önemlidir. Burada açıklanan yöntemlerin işleyişini göstermek 

için uygulamada, BIST 100 indeksi bağımlı değişken olarak ele alınarak BIST 100 değişkeninin gelecek 

devre değerleri açıklanan yöntemlerle öngörülecektir. Borsa indeksleri, ekonomide hem sektörler hem 

de ülke bazında ekonominin gidişatı hakkında bilgi veren indekslerdir. Borsa indekslerinden bilgileri 

doğru alabilmek ve yorumlayabilmek için bu indekslerin hangi faktörlerden etkilendiği belirlenmelidir. 

Borsa indeksleri içsel ve dışsal faktörler olmak üzere birçok faktörden etkilenirler. Uygulamanın bağımlı 

değişkeni olan BIST 100 değerlerini de etkileyen ekonomik faktörler söz konusudur.  

BIST 100 serisinin gelecek devre değerlerinin öngörüldüğü modellerde BIST 100 değişkenini 

etkileyen bağımsız değişkenler olarak döviz kuru, sanayi üretim indeksi, ihracat indeksi ve ithalat 

indeksi serileri belirlenmiştir. TCMB ve TÜİK veri tabanlarından erişim sağlanan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

BIST 100 İndeksi: Vadeli işlemler piyasasında kullanılmak üzere, yatırım ortaklıkları hariç 

ulusal pazarda işlem gören şirketlerin halka arz edilmiş hisse senetlerinin piyasa değeri ve likiditesi 

yüksek olanlarından seçilen 100 hisse senedinden oluşmaktadır (Aktaş & Akdağ, 2013, s. 55). 

Uygulamada bağımlı değişken olarak kullanılacak BIST 100 indeksi, logaritması alınarak modele dahil 

edilecektir. Bunun nedeni, değerleri doğrusal hale getirerek varyansta durağanlığı sağlamaktır. 

Döviz Kuru: Türkiye’de kullanımı en çok olan dövizlerin başında ABD doları gelmektedir. 

Döviz kurlarına bağlı değişimler başta ihracat ve ithalat değerleri olmak üzere ekonomideki birçok 

faktörü etkilemektedir. Bu nedenle uygulamada ABD doları verileri, bağımsız değişken olarak 

kullanılacaktır. 
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Sanayi Üretim İndeksi: Sanayi sektöründe yer alan şirketlerin üretimlerinin bir göstergesi olan 

sanayi üretim indeksi, belirlenen şirketlerin üretim miktarları alınarak belirlenmektedir (Aktaş & Akdağ, 

2013, s. 56). Sanayi üretim indeksinin artmasıyla ekonominin büyüdüğü gözlenmektedir. Bu nedenle 

temel devresi 2015 yılı olan (2015=100) sanayi üretim indeksi, BIST 100 değişkenini açıklayan 

bağımsız değişkenlerden biri olarak modele dahil edilecektir.  

İhracat İndeksi: Bir ülkede üretilen mal veya hizmetin bir başka ülkeye satılması olarak 

tanımlanan ihracat, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin temel 

göstergelerinden biridir. Bu nedenle uygulamada, temel devresi 2010 yılı olan (2010=100) ihracat birim 

değer indeks rakamları bağımsız değişken olarak modele eklenecektir.  

İthalat İndeksi: Bir ülkede üretilmiş mal veya hizmetin bir başka ülke tarafından satın alınması 

olarak tanımlanan ithalat, ekonominin önemli göstergelerinden biridir. Uygulamada, temel devresi 2010 

yılı olan (2010=100) ithalat birim değer indeks rakamları bağımsız değişken olarak modele dahil 

edilecektir. 

Gelecek devre değerleri tahmin edilecek olan BIST 100 serisi incelenirken aylık frekanstaki 

verilerle çalışılarak Ocak 2009 - Aralık 2017 arası dönem olmak üzere 108 gözlem ile analiz 

yapılacaktır.  

Analizler yapılırken 108 gözlemden oluşan veri seti iki farklı şekilde analiz edilecektir. Bu 

amaçla, veri seti 54 ve 108 gözlem olmak üzere iki gruba ayrılıp öngörüler yapılarak, en küçük kareler 

ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemlerinin küçük ve büyük örneklerdeki farklılıkları 

gözlenecektir. En küçük kareler yöntemi (LS) küçük örneklerde tahmincilerin sapmalı olmasına bağlı 

olarak hatalı sonuç verirken, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (IARM) küçük örneklere karşı 

dirençli bir sapma-düzeltme yöntemi önererek küçük örneklerde de geçerli ve güvenilir sonuçlar 

vermektedir. Veri setinin iki gruba ayrılmasıyla, en küçük kareler ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon 

yöntemlerinin tahminiyle elde edilen sonuçların küçük ve büyük örneklerdeki farklılıkları incelenerek 

katsayıların geçerliliği yorumlanacaktır. 

İkinci bölümde yapılan öngörü yöntemlerinin teorik açıklamaların bu çalışma için geçerliliğini 

incelemek için ilk olarak küçük örnekte en küçük kareler ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon 

yöntemleri uygulanıp model çıktıları yorumlanacaktır. Elde edilen bulgular incelenerek iki model 

tahmin yöntemi arasındaki farklar analiz edilecektir. Küçük örnek için oluşturulan ekonometrik model 

teorik olarak aşağıdaki biçimde oluşturulmaktadır.  

0 1 1 2 1 3 1 4 1
log( 100)

t t t t t t
BIST DK SUI IHR ITH     
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Oluşturulan modelde, bağımlı değişken logaritması alınmış BIST 100 serisi, bağımsız değişkenler 

sırasıyla, döviz kuru, sanayi üretim indeksi, ihracat ve ithalat indeksleridir. İncelenen zaman dönemi 54 

olmak üzere gecikme sayısı bir olarak belirlenmiştir. Teorik olarak oluşturulan modelin en küçük kareler 

yöntemi ile tahmin edilmesiyle elde edilen katsayılar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.  

Tablo 1. Küçük Örnek ile En Küçük Kareler Tahmini 

Bağımlı Değişken: log(BIST 100)                         F Test= 119.5813 

Gözlem Sayısı: 54                                                  Prob>F= 0.00 

Gecikme Uzunluğu (p) = 1 

Değişken Katsayı t istatistiği 

Sabit 9.45 12.83 

Döviz Kuru 0.36 8.64 

Sanayi Üretim İndeksi 

(2015=100) 

0.01 1.84 

İhracat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

0.02 1.69 

İthalat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

-0.01 -1.68 

Model tahmininden elde edilen katsayıların geçerli olabilmesi için t testinden elde edilen 

istatistiklerin t tablo değerleri ile karşılaştırılması gerekmektedir. %5 anlamlılık düzeyinde t testi 

istatistiklerini t tablo değeri (1.96) ile karşılaştırdığımızda, sabit terim ve döviz kuru değişkeni dışında 

diğer bağımsız değişkenlerin %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir. Tablonun üst kısmında bulunan F testi, belirlenen bağımsız değişkenlerin, bağımsız 

değişkenin öngörülmesinde istatistiksel bir etkisi olup olmadığını incelemektedir (Kim, 2014: 18). 

Hesaplanan F test istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde F tablo değeri ile karşılaştırıldığında, bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni öngörmede etkisi olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni öngörmede etkisi olduğu belirlense de üç bağımsız değişkenin 

katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız olmasına bağlı olarak katsayılar yorumlanmamıştır.  

Küçük örnek analizinin devamında, küçük örnekte daha etkin olduğu Monte Carlo simülasyonları 

ile de ispat edilen düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi ile model tahmin edilerek en küçük 

kareler tahmini ile karşılaştırılacaktır. Teorik olarak gösterimi aşağıdaki şekilde yapılan ekonometrik 

modelin tahmini düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi ile yapılarak sonuçları aşağıdaki tabloda 

açıklanmıştır.  
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Tablo 2. Küçük Örnekte Düzeltilmiş Genişletilmiş Regresyon 

Bağımlı Değişken: log(BIST 100)                        F Test= 80.34289 

Gözlem Sayısı: 54                                                 Prob>F= 0.00 

Gecikme Uzunluğu (p) = 1 

Değişken Katsayı t istatistiği 

Sabit 8.48 12.83 

Döviz Kuru 0.39 7.85 

Sanayi Üretim İndeksi 

(2015=100) 

0.01 1.96 

İhracat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

0.03 2.86 

İthalat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

-0.01 -2.87 

 Oluşturulan ekonometrik model düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi ile tahmin 

edildiğinde katsayılar en küçük kareler yöntemiyle elde edilen katsayılardan farklılık göstermektedir. 

Katsayıların yanı sıra F ve t istatistikleri de değişiklik göstermiştir. F testi %5 anlamlılık düzeyinde 

modelin bağımsız değişkenleri bağımlı değişkeni öngörmede etkili olduğunu belirtmektedir. t test 

istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri ile karşılaştırıldığında, sabit terim ve tüm bağımsız 

değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Başka bir deyişle, bir önceki yöntemde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmayan değişkenlerin bu yöntemde anlamlı bulunduğu saptanarak, 

küçük örneklerde en küçük kareler yönteminin sapmalı sonuç verdiği ve düzeltilmiş genişletilmiş 

regresyon yönteminin küçük örneklerde gelişmiş bir sapma-düzeltmesi olmasına bağlı olarak daha 

doğru ve güvenilir sonuç verdiği saptanmıştır. Katsayılar istatistiksel olarak anlamlı olduğundan 

katsayılar yorumlanabilmektedir. Katsayılar yorumlanırken, bağımlı değişken logaritması alınmış 

değişken olduğu için bağımsız değişkenlerin katsayıları 100 ile çarpılarak yorumlanmalıdır. Bu 

durumda, döviz kurundaki bir birimlik artış, BIST 100 indeksini 39 birim, sanayi üretim indeksindeki 

bir birimlik artış BIST 100 indeksini 1 birim ve ihracat birim değer indeksindeki bir birimlik artış BIST 

100 indeksini 3 birim arttırmaktadır. İthalat birim değer indeksindeki bir birimlik artış ise BIST 100 

indeksini 1 birim azaltmaktadır. 
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Küçük örnekte en küçük kareler ile düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemleri ile elde edilen 

sonuçlar karşılaştırıldığında, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminden elde edilen sonuçların 

küçük örnekteki sapma-düzeltmesi nedeniyle daha güvenilir olduğu belirlenerek katsayılar 

yorumlanmıştır. Sadece en küçük kareler yöntemi ile tahmin yapılıp katsayıların anlamlılıkları 

incelenseydi, katsayılar anlamlı olmadığı için 4 değişkenden 3’ünün BIST 100 değişkenini etkilemediği 

belirlenerek hatalı bir çıkarım yapılacaktı. Devamında yapılan düzeltilmiş genişletilmiş regresyon 

yöntemi ile tahminin ardından aslında katsayıların tümünün BIST 100 değişkenini etkilediği ve üzerinde 

bir etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Küçük örnekte tahminlerin yapılmasının ardından büyük örnekte en küçük kareler ile düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yöntemlerinin karşılaştırılması amacıyla ekonometrik modeller oluşturularak 

108 gözlem için iki yöntem ile de tahminler yapılacaktır. Bu amaçla oluşturulan ekonometrik model 

teorik olarak aşağıdaki gibi gösterilmektedir.  
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Bir gecikme ile oluşturulan ekonometrik modelin en küçük kareler yöntemi ile elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.  

Tablo 3. Büyük Örnek ile En Küçük Kareler Tahmini 

Bağımlı Değişken: log(BIST 100)                         F Test = 200.9865 

Gözlem Sayısı: 108                                                Prob>F = 0.00 

Gecikme Uzunluğu (p) = 1 

Değişken Katsayı t istatistiği 

Sabit 7.52 19.97 

Döviz Kuru 0.38 7.50 

Sanayi Üretim İndeksi 

(2015=100) 

0.01 4.74 

İhracat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

0.03 4.61 

İthalat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

-0.01 -2.92 

Tahminlerden elde edilen katsayıları yorumlamadan önce katsayıların istatistiksel anlamlılıkları 

incelenmelidir. Oluşturulan model için katsayıların anlamlılığı t test istatistiğinden elde edilen bilginin 

%5 anlamlılık düzeyindeki tablo değeri ile karşılaştırılmasıyla yapılarak sabit terim dahil tüm 
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katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. F testinden elde edilen bilgiye göre de 

modeldeki bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni öngörmede etkilidir. Katsayıların ve modelin 

anlamlı olmasına bağlı olarak tahminden elde edilen katsayılar yorumlanacaktır. Bu durumda, döviz 

kurundaki bir birimlik artış, BIST 100 indeksini 38 birim, sanayi üretim indeksindeki bir birimlik artış 

BIST 100 indeksini 1 birim ve ihracat birim değer indeksindeki bir birimlik artış BIST 100 indeksini 3 

birim arttırmaktadır. İthalat birim değer indeksindeki bir birimlik artış ise BIST 100 indeksini 1 birim 

azaltmaktadır. 

Küçük örnek ile büyük örnekteki en küçük kareler tahminlerinden elde edilen bulgular 

karşılaştırıldığında iki gözlem grubundan elde edilen sonuçların oldukça farklı olduğu gözlenmektedir. 

Küçük örnekte, bağımsız değişkenlerin yarısından fazlası istatistiksel olarak anlamlı bulunamazken 

büyük örnekte katsayıların tamamı istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir. Bu durumda, teorik 

açıklamalarda bahsedildiği gibi, gözlem sayısı küçük olduğunda en küçük karelerden elde edilen 

bulguların küçük örneklerdeki sapmadan dolayı geçerli olmadığı bu uygulama için de geçerliliğini 

korumuştur. Bu durumda, küçük örnekte en küçük kareler yönteminin sapmasını düzelten, düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yöntem ile tahminler yapılabilir.  
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log( 100)

t t t t t t
BIST DK SUI IHR ITH     

   
       

108T    1p   

Büyük örnek için bir gecikme ile oluşturulan teorik modelin düzeltilmiş genişletilmiş regresyon 

yöntemi ile elde edilen katsayıları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.  

Tablo 4. Büyük Örnekte Düzeltilmiş Genişletilmiş Regresyon 

Bağımlı Değişken: log(BIST 100)                            F Test = 181.07 

Gözlem Sayısı: 108                                                   Prob>F = 0.00 

Gecikme Uzunluğu (p) = 1 

Değişken Katsayı t istatistiği 

Sabit 7.80 19.97 

Döviz Kuru 0.26 4.21 

Sanayi Üretim İndeksi 

(2015=100) 

0.03 5.84 

İhracat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

0.04 3.94 

İthalat Birim Değer İndeksi 

(2010=100) 

-0.01 -2.93 
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Aynı ekonometrik modelin farklı yöntemlerle tahmininden elde edilen katsayılar farklılık 

göstermektedir. Buna bağlı olarak, büyük örnek için en küçük kareler yöntemi ve düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yöntemi ile tahmin edilen modellerden elde edilen katsayılar ve test istatistikleri 

farklı elde edilmiştir.  

  Oluşturulan ekonometrik modelin düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminden elde edilen 

katsayıları incelenmeden önce katsayıların istatistiksel olarak anlamlılığı test edilmelidir. t test 

istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyindeki t tablo değeriyle karşılaştırılmasıyla sabit terim ve tüm 

bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. F testinden edinilen bilgiye 

göre ise modeldeki bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni öngörmede etkilidir. Küçük örnek ile 

çalışıldığında en küçük kareler yöntemi ile düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminden elde edilen 

sonuçlar oldukça farklılık göstermektedir. Ancak büyük örnek ile çalışıldığında katsayıların değeri 

değişse de anlamlılıkları değişmemiş ve iki yöntemde de katsayılar anlamlı bulunmuştur. Bunun nedeni 

ise, küçük örneklerde en küçük kareler yönteminin sapmalı sonuç vermesidir. Büyük örnek için 

oluşturulan ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi ile tahmin edilen modelden elde edilen 

katsayıların yorumu ise; döviz kurundaki bir birimlik artış, BIST 100 indeksini 26 birim, sanayi üretim 

indeksindeki bir birimlik artış BIST 100 indeksini 3 birim ve ihracat birim değer indeksindeki bir 

birimlik artış BIST 100 indeksini 4 birim arttırmakta, ithalat birim değer indeksindeki bir birimlik artış 

ise BIST 100 indeksini 1 birim azaltmaktadır şeklindedir. 

En küçük kareler ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemlerinden elde edilen katsayılar 

incelendiğinde, büyük örnekte katsayıların değişim gösterdiği gözlenmektedir. Düzeltilmiş genişletilmiş 

regresyon yönteminden elde edilen katsayılara göre, döviz kurunun etkisi en küçük karelerden elde 

edilen katsayılara göre daha az, sanayi üretim indeksi ve ihracat indeksinin BIST 100 indeksi üzerindeki 

etkisi ise daha fazladır. İncelenen değişkenlerin ekonomideki önemi göz önüne alındığında düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyondan elde edilen katsayıların ekonomi literatürü ile paralel olduğu gözlenmiştir.  

Bir değişkenin incelenen dönemdeki verilerinden yararlanarak incelenen dönem dışındaki 

devrelerin tahmin edilmesine öngörü işlemi denir. Değişkenlerin mevcut verilerinden yararlanarak 

gelecek devre değerlerinin tahmin edilmesiyle, yatırımcılar yatırım hedeflerini yönlendirebildiği gibi 

ekonomiyi yönlendiren kurumlar politikalarını bu öngörülere göre belirleyebilirler. Böylece, yapılan 

öngörüler toplumun büyük bir kısmını yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada incelenen seriler olan: 

BIST 100, Döviz Kuru, Sanayi Üretim İndeksi, İhracat İndeksi ve İthalat İndeksi verilerinin incelenen 

dönem verileri kullanılarak incelenen dönemden sonraki 10 dönem için verilerinin düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yöntemiyle öngörülmesiyle elde edilen katsayılar aşağıdaki iki tablo halinde 

açıklanmıştır. İlk tabloda, iki grup halinde incelenen veri setinin 54 gözlem ile analiz edilen küçük örnek 

grubu için öngörü yapılarak, gözlem dışındaki 10 dönem için bu serilerin alacağı değerler 
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öngörülmüştür. Başka bir deyişle, Temmuz 2013 – Aralık 2017 dönemleri arası verileri kullanılarak 

Ocak 2018 – Ekim 2018 dönemlerinde bu değişkenlerin alabileceği değerler öngörülmüştür.   

Tablo 5. Küçük Örnekte Öngörü 

Değişken 

/ 

Dönem 

BIST 

100 

Döviz 

Kuru 

Sanayi 

Üretim 

İndeksi 

İhracat 

İndeksi 

İthalat 

İndeksi 

Ocak 2018 12.15 3.84 118.81 96.41 92.02 

Şubat 2018 12.12 3.84 112.02 96.42 92.03 

Mart 2018 12.10 3.84 107.89 96.42 92.03 

Nisan 208 12.09 3.84 105.37 96.42 92.03 

Mayıs 2018 12.08 3.84 103.85 96.42 92.04 

Haziran 2018 12.08 3.84 102.92 96.42 92.04 

Temmuz 2018 12.07 3.84 102.35 96.42 92.04 

Ağustos 2018 12.07 3.84 101.80 96.42 92.05 

Eylül 2018 12.07 3.84 101.80 96.42 92.05 

Ekim 2018 12.07 3.84 101.67 96.42 92.05 

 

 Geçmiş devre değerlerinin kullanılmasının bir avantajı olarak öngörü değerlerinin serilerin 

gerçek değerlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edildiğinde BIST 100 serisinin, ihracat ve ithalat 

indekslerinin değerlerinin gerçek değerlerle uyum sağladığı gözlenmiştir. Döviz kuru ve sanayi üretim 

indeks değerlerinin gerçek değerlerden az bir farkla farklı olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeninin döviz 

kuru ve sanayi üretim indeksinin 2018 yılında öngörülemeyen bir sıçrama göstererek değerlerinin 

değişmesidir.  

54 gözlemle analiz edilen küçük örnekteki öngörü değerlerinin analiz edilmesinin ardından 108 

gözlemle analiz edilen büyük örnek öngörü sonuçları bir sonraki tabloda açıklanmıştır. 108 gözlemle 

çalışılan büyük örnekte, Ocak 2009 – Aralık 2017 dönemleri verileri kullanılarak Ocak 2018 – Ekim 

2018 değerlerine yönelik bir öngörü yapılmıştır.  
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Tablo 6. Büyük Örnekte Öngörü Sonuçları 

Değişken 

/ 

Dönem 

BIST 

100 

Döviz 

Kuru 

Sanayi 

Üretim 

İndeksi 

İhracat 

İndeksi 

İthalat 

İndeksi 

Ocak 2018 12.22 3.81 123.35 96.81 92.38 

Şubat 2018 12.33 3.82 125.61 97.01 92.60 

Mart 2018 12.33 3.82 125.29 97.33 92.72 

Nisan 208 12.33 3.82 125.98 97.58 92.79 

Mayıs 2018 12.29 3.82 124.97 97.76 92.83 

Haziran 2018 12.30 3.82 125.24 97.92 92.85 

Temmuz 2018 12.30 3.82 125.10 98.08 92.86 

Ağustos 2018 12.30 3.82 125.14 98.21 92.87 

Eylül 2018 12.29 3.82 124.92 98.33 92.87 

Ekim 2018 12.29 3.82 124.89 98.44 92.87 

 Sonuçlara göre, büyük örnekte yapılan öngörü, küçük örnekte yapılan öngörü sonuçları ile 

farklılık göstermektedir. Geçmiş devre değerlerinin incelenmesinin bir avantajı olarak öngörü 

değerlerinin gerçek değerlerle aynı olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgular küçük örnekte 

olduğu gibi BIST 100, ihracat ve ithalat indekslerinin gerçek değerlerle aynı öngörüldüğü 

belirlenmesine rağmen döviz kuru ve sanayi üretim indeksi değerleri gerçek değerlerden farklı tahmin 

edilmiştir. Ancak büyük örnekle çalışıldığında, küçük örneğin aksine, döviz kuru değişkenin 

değerlerinin gerçek değerlere yaklaştığı gözlenmektedir. Böylece gözlem sayısı arttırıldıkça yapılan 

öngörülerin gerçeğe daha yakın sonuç verdiği söylenebilir.  

4. SONUÇ 

Finansal ekonometrinin önemli bir konusunu oluşturan öngörünün yapılabilmesi ve gelecek devre 

değerlerinin tahmin edilmesi için kullanılan yöntemler yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak 

açıklanmıştır. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular aşağıda 

maddeler halinde açıklanmaktadır. 

 Öngörü yöntemlerinden biri olan en küçük kareler yöntemi ile öngörü yapıldığında, küçük 

örneklerde ve gecikme sayısının fazla olduğu durumlarda sapmalar meydana geldiği belirlenmiştir. 

 En küçük karelerin bu kısıtlamalarına çözüm getirmek amacıyla 2004 yılında genişletilmiş 

regresyon yöntemi geliştirilmiştir. 
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 Genişletilmiş regresyon yönteminin en küçük kareler yönteminin kısıtlamalarına çözüm 

getirdiği ve birden fazla gecikme olduğunda ve küçük örneklerde sapmayı azalttığı belirlenmiştir. 

 Genişletilmiş regresyon yöntemi, en küçük kareler yönteminin bazı kısıtlamalarına çözüm 

getirse de teoride ikiden fazla gecikme olduğunda matris hesaplamalarının yapılamadığı, seriler durağan 

olmadığında ve modelde kalıcı etkiler olduğunda sapmalı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

 Genişletilmiş regresyon yönteminin açıklanan durumlarda sapmalı sonuç vermesi nedeniyle 

2014 yılında iyileştirilerek düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi olarak biçim değiştirmiştir. 

 Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminin, üç veya daha fazla gecikme olması durumunda, 

modelde kalıcı etkiler olduğunda ve serilerin durağan olmadığı durumlarda da dirençli sonuçlar verdiği 

ve genişletilmiş regresyon yönteminden daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

 Uygulama bölümünde, BIST 100 değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelin veri seti 54 ve 

108 gözlem olmak üzere iki gruba ayrılıp öngörüler yapılarak, en küçük kareler ve düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yöntemlerinin küçük ve büyük örneklerdeki farklılıkları gözlenmiştir. 

 Elde edilen bulgulara göre, en küçük kareler yönteminde küçük örnekte anlamlı çıkması 

literatüre uygun olan değişkenlerin anlamlı bulunmadığı ve bu nedenle sapmalı sonuç verdiği 

gözlenmiştir. 

 Aynı küçük örnekte düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi ile tahmin edilen modelde daha 

önce anlamlı bulunmayan değişkenlerin bu yöntemde anlamlı bulunduğu gözlenerek yapılan teorik 

açıklamalar ile paralel bir sonuca ulaşılmıştır. 

 Büyük örnekten elde edilen öngörü sonuçları incelendiğinde ise en küçük kareler yönteminde 

ve düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yönteminde katsayıların tümünün anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

 Sonuç olarak, daha hassas ve durağanlık düzeltmeli sapma-düzeltmesiyle donatılmış düzeltilmiş 

genişletilmiş regresyon yönteminin, sapmanın azaltılmasında daha etkili olduğu ve buna bağlı olarak 

istatistikler testlerin ve çok adımlı öngörülerin gücünü arttırdığı belirlenmiştir.  
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AB 15 ÜLKELERİ İÇİN ENFLASYON İLE İŞSİZLİK VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

PANEL VERİ ANALİZİ 
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Arş. Gör. Hakan ÖNDES 

Eren DUMAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 15 Avrupa Birliği üyesi ülkenin verileri kullanılarak 2008-2018 dönemi 

için işsizlik oranı, büyüme oranı ve enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi panel ver analizi yardımıyla 

araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak Levin, Lin ve Chu, Augmented Dickey–Fuller ve Hadri birim kök 

testleri uygulanmıştır. Daha sonra serilerin düzeylerine uygun şekilde kurulan VAR model analizi, 

uygun geçikme uzunluğuna göre varyans ayrıştırması, LM test istatistiği, etki-tepki sonuçları 

incelenmiştir. Son olarak da Granger Nedenselik Testi kullanılarak söz konusu değişkenler arasında bir 

ilişki olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgulardan yola çıkılarak 

enflasyon ile işsizlik oranları arasında karşılıklı bir ilişkiye rastlanılmış aynı zamanda büyüme 

oranından da enflasyon ve işsizlik oranlarına yönelik nedensellik elde edilmiştir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT AND GROWTH 

FOR EU 15 COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relationship between unemployment rate, growth rate 

and inflation rate by using panel data analysis for the period of 2008-2018 using the data of 15 

European Union member countries. For this purpose, first Levin, Lin and Chu, Augmented Dickey-

Fuller and Hadri unit root tests were applied. Then, VAR model analysis, variance decomposition, LM 

test statistic and effect-response results were examined. Finally, it was tried to determine whether there 

is a relationship between these variables by using Granger Causality Test. As a result, we found a two-

way relationship between inflation rate and unemployment rates, as well as a one-way causality from 

growth rate to inflation and unemployment rates. 

Keywords: Unemployment, Inflation, Growth Rate, Causality. 

Jel Codes: C10, C23, E24, O11, O47. 

1. GİRİŞ 

Avrupa Birliği (AB), 28 üye ülkenin oluşturduğu ve sınırlarının büyük kısmı Avrupa’da yer alan 

ekonomik ve siyasi kimliği ön planda bir örgüttür. Maastricht Antlaşması'nın 1992’de kabul edilmesi 

ile birlikte, mevcut Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni vazife ve mesuliyet fonksiyonu yüklenmiştir. 

Avrupa Birliği, tüm dünyanın mili gelirinin 513 milyonluk nüfusuyla yaklaşık %30'luk bölümünü 

oluşturur.  

Bu çalışmada yer alan AB15 ülkeleri olarak da bilinen Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, 

İsveç ve İngiltere’den oluşmaktadır. AB15 Avrupa Birliği Genişleme Politikasının son dalgası olan 5. 

Dalgadan hemen önceki ülkeleri temsil eder. Kısa vadede 28 ülkeli Avrupa Birliği işgücü piyasalarında 

etkiler görüldüyse de uzun vadede etkin sonuçlara rastlanmamıştır. Bu yüzden bu çalışmada bir önceki 

genişleme politikası ile büyüyen Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin verilerinden yararlanılmıştır. 

2.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Enflasyon ve İşsizlik Bağlantısı 

Tanım olarak istihdamın karşıtı şeklinde bilinen işsizlik, çalışma potansiyelini kendinde 

bulunduran, çalışma niyetinde ancak maaş ve çalışma şartlarında iş arayıp bu arayıştan sonuç alamayan 
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kişilerin durumu olarak bilinmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bireyin işsiz olarak 

tanımlanabilmesi için: 

 Bireyin işi bulunmamalı, 

 Çalışma isteği olmalı, 

 Mevcut bir ay içerisinde iş arıyor olmalı, 

 İş bulduğu takdirde iki hafta içinde işe başlamalı, vasıflarını yerine getirmesi gerekmektedir. 

İktisat yazınında enflasyon için çeşitli tanımlar mevcuttur. Çoğunluğun kabul gördüğü anlamda 

enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen devamlı yükselişler şeklinde belirtilmektedir. Bu 

anlamda enflasyon için vurgulanması gereken kısım, fiyatlar genel seviyesi ile enflasyonun aynı şeyler 

olmadığı ve fiyatlar genel seviyesinin neyi ifade ettiğidir. Bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının devamlı 

artış göstermesi ya da mevcut malların fiyatlarının tek seferde artması enflasyon olarak tanımlanması 

yanlış olacaktır. Fiyat artışının enflasyon şeklinde ifade edilebilmesi için: 

 Mal ve hizmet fiyatlarının tamamına yakınında fiyat artışının meydana gelmesi, 

 Fiyat artışı devamlılığın istikrar sağlaması, 

 Ekonominin fiyat artışından önemli ölçüde etkilenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla fiyatlar 

genel seviyesindeki küçük artışlar enflasyon olarak nitelendirilemez (Frisch, 1989). 

Kökleşmiş makroekonomik sorunlardan olan işsizlik ile enflasyon, yalnızca günümüzün değil, 

geçmişten bugüne ülke ekonomilerinin problematiği halindedir ve geçmişi çok dayanmaktadır. Mevcut 

iki önemli sorun adına çözüm sunmak için akademik olarak meydana getirilen çalışmaların en önemlisi 

Alban Williams Phillips’in ortaya koyduğu Phillips Eğrisi’dir. Toplam arz ve talep eğrilerinden yola 

çıkarak istihdam-fiyat seviyesi arasındaki bağlantıyı ele alan bu eğri, iki vasıf arasında ters yönlü bir 

yapı  olduğunu iddia etmektedir. 

 

Şekil 1. Phillips Eğrisi 
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Kaynak: Friedman, 1977: 455. 

Phillips’in ele aldığı bu yapının akabininde işsizlik ile enflasyon arasındaki ters yönlü bir bağıntı 

tespit edildiği; işsizliği azaltmak adına ortaya konan kararların fiyat artışını meydana getirdiği, 

enflasyonu denetim altında tutmak adına oluşturulan politikaların da işsizliği yükselttiği varsayılmıştır. 

2.2. Enflasyon ve Büyüme İlişkisi 

Enflasyon- büyüme ilişkisinin kaynağında ise 1970’li yıllarda meydana gelen petrol krizleri ve 

stagflasyon yapısı ekonomilerden ortaya konan politikaların işlemez hale geldiği görülmüştür (Romer, 

2006: 252-253). Bu durumun bir göstergesi 1972-1982 yılları arasında dünyada enflasyon yüksek 

seviyelere çıkmış, beraberinde işsizlik oranları da bu duruma paralellik göstermiştir. Bu yapı Phillips 

Eğrisinin dışa kayması olarak tanımlanır; bu da ekonomide daha kötü bir mübadele yapısının meydana 

geleceğine gösterge olmaktadır (Peterson, 1988: 468; Wachtel, 1989: 140). Bu sebepten ötürü, yüksek 

enflasyon Phillips Eğrisi’nde vurgulanan şeklinde büyümeyi tetikleyeceği olgusu önemi kaybetmiştir. 

Berber ve Artan (2004), enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğinin nedenlerini şu 

şekilde belirtmektedir: 

 Enflasyon kavramı öngörü de negatif etkiye sahip olur. 

 Ekonomideki belirsizliğin piyasada oluşturduğu karamsarlık piyasa uygulayıcılarının kararlarında 

tam olarak istikrar yakalayamamasına neden olur. 

 Piyasadaki kaynak dağılımı dengesizliği artmaktadır. 

 Para değerindeki artış dış ticaret üzerinde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

 Paranın satın alma gücünün düşüşü gayrimenkul ve altın tasarrufunu arttırmaktadır. 

 Enflasyon oranındaki artış, sermaye maliyetini yükseltir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 57 - 
 

2.3. Literatür 

Tablo 1. Literatür Tablosu 

Yazar(lar) ve yıl Yöntem Değişkenler Ülke/Dönem Bulgular 

G
ü

re
l 

G
ü

n
al

 v
e 

G
ü

n
al

  

(2
0

1
6

) Mekansal 

Ekonometri 

İşsizlik Oranı, Net 

Göç, Toplam 

İşletme Sayısı, 

Büyüme Oranı ve 

Ortalama Ücret 

Düzeyi 

 

25 Avrupa 

Birliği Üyesi 

Ülke 

(2002-2009) 

Avrupa Birliği genişleme sürecinin işsizlik 

oranına etkisi. 

T
o

p
çu

 (
2

0
1
7

) Eş 

Bütünleşme 

ve 

Nedensellik 

Enflasyon ve 

Ekonomik 

Büyüme 

Türkiye 

(2006-2017) 

İşgücü ve ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü bir nedenselliğe rastlanılmıştır. 

F
ar

ia
 v

e 
C

ar
n

ei
ro

 

(2
0

0
1

) 

Vektör 

Otoregresif 

Model 

Enflasyon ve 

Ekonomik 

Büyüme 

Brezilya 

(1980-2000) 

Bulgular uzun dönemde herhangi bir ilişki 

olmadığı yönünde iken kısa dönemde 

enflasyonun büyümeyi ters yönlü 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

G
ri

m
es

 

 (
1

9
9
1

) 

Vektör 

Otoregresif 

Model 

Enflasyon ve 

Ekonomik 

Büyüme 

21 Gelişmiş 

Ülke 

Kısa periyotta enflasyon ekonomik 

büyümeyi pozitif, uzun periyotta da negatif 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

D
o

ğ
an

, 
M

u
cu

k
 v

e 

A
lp

te
k

in
 (

2
0
0

8
) 

Vektör 

Otoregresif 

Model 

Enflasyon ve 

Büyüme 

Türkiye 

(1950-2006) 

Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisinin 

Türkiye üzerine etkisi. 

A
lt

ay
, 

T
u

ğ
cu

 v
e 

T
o

p
çu

 (
2

0
1
1

) Eş 

Bütünleşme 

ve 

Nedensellik 

İşsizlik ve 

Enflasyon Oranı 

G8 ülkeleri 

(2000-2010) 

Değişkenler arasında ilişki kısa uzun 

dönemde enflasyondan işsizliğe, uzun 

dönemde ise tam tersi yönde olmuştur. 
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G
ü

lm
ez

 v
e 

Y
ar

d
ım

cı
o

ğ
lu

 

(2
0

1
2

) 

FMOLS ve 

DOLS 

yöntemi 

Ar-Ge 

Harcamaları ve 

Ekonomik 

Büyüme 

OECD ülkeleri 

(1990-2010) 

Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme 

bağlantısı uzun periyotta birbirini karşılıklı 

olarak etkilemiştir. 

B
h

at
ta

ra
i 

(2
0

0
4
) 

Panel Veri 

Analizi 

İşsizlik ve 

Enflasyon Oranı 

OECD ülkeleri 

(1970-2002) 

İşsizlik enflasyon ilişkisini, panel veri 

analizi kullanarak değişmeleri talep 

faktörünün etkisinden çok, içerdekiler 

dışarıdakiler hipotezi, ücret etkinliği 

modelleri gibi ülkelerin kendine özgü 

faktörlerinin etkilediği sonucuna 

varılmıştır. 

P
al

li
s 

(2
0

0
6

) 

Panel Veri 

Analizi 

İşsizlik ve 

Enflasyon Oranı 

AB’ne üye son 

ülkeler 

(1994-2015) 

Çalışmada, enflasyon oranının azaltılması 

için işsizlik oranının belirli bir dönem 

arttırılması gerektiği belirtilmiştir. 

T
Ü

S
İA

D
 (

2
0

0
2

) 

Panel Veri 

ve Eşik 

Değer 

Analizleri 

Enflasyon ve 

Büyüme 

Gelişmekte 

olan 29 ülke 

Enflasyon oranının %13 üzerine çıkması 

ekonomik büyümeyi negatif etkileyeceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

3.  VERİ SETİ 

Bu bölümde AB15 ülkelerinin 2008-2018 yılları arasında enflasyon oranlarının, işsizlik ve 

büyüme oranları ile karşılaştırılıp panel veri analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 

Eurostat’dan (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database) alınmıştır. AB15 ülkeleri için; 

 HICP: Enflasyon oranı, 

 UER: İşsizlik oranı, 

 GDP: Büyüme oranı, 

değişkenleri oran olarak kullanılmıştır. 

4. YÖNTEM VE BULGULAR 

4.1. Birim Kök Testleri  

Aşağıdaki tablolarda Levin, Lin & Chu, Augmented Dickey–Fuller ve Hadri Z testlerine göre 

durağanlık analizi yapılmıştır. Birim kök testleri için hipotezler aşağıdaki gibidir: 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database)%20alınmıştır
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H0: Seriler birim kök içerir ve H1: Seriler birim kök içermez. 

Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

Levin, Lin & Chu Testi ADF Testi Hadri Z-Testi 

 t-istatistiği p-değeri 2-istatistiği p-değeri Z-istatistiği p-değeri 

HICP -5.80644 0.0001  47.1082 0.0243  3.56185  0.0002 

GDP -19.2140 0.0001  118.787  0.0001  5.09016  0.0001 

UER -1.56721 0.0485  60.0125  0.0009  2.51157  0.0060 

Yapılan birim kök testleri sonucunda da her üç değişken için (HICP, GDP ve UER) %5 anlamlılık 

düzeyinde düzeyde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

4.2 Vektör Otoregresif Modeller (VAR) Analizi 

 Eşanlı denklem yapılarının karmaşık yapısının açıklığa kavuşturulması adına bulunan Vektör 

Otoregresif Modeller (VAR) ile yapısal modelde sınırlama oluşturmaksızın dinamik bağların 

verilebildiği için zaman serileri adına çoğunlukla uygulanmaktadır (Keating,1990:453-454). Model, 

iktisat teorisi açısından herhangi bir zorunluluk ve vasıfların içsel-dışsal ayrışımını gerektirmediği için, 

pozitif anlamda eşanlı denklem yapılarından ayrılmaktadır. Ek olarak VAR yapılarında bağımlı 

vasıfların gecikmeli değerlerinin modelde kendilerine yer bulmaları, geleceğe ait robust tahmincilerin 

elde edilmesine de olanak vermektedir güçlü tahminlerin yapılmasını da mümkün kılmaktadır (Kumar 

vd., 1995: 365). 

İki vasıflı bir VAR yapısı standart formuyla şu biçimde gösterilebilir: 

 

4.2.1. Vektör Otoregresif Model İçin Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri 

VAR yapısı sonuçlarının tutarlı bir biçimde elde edilebilmesi için başlangıçta en uygun gecikme 

boyutunun tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu durum için en yüksek gecikme boyutu 5 olarak 

seçilmiş olup, testte yer alan bilgi kriterleri değerlerini minimum yapan gecikme boyutu elde edilmeye 

çalışılmıştır. 
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Tablo 3. Vektör Otoregresif Model Gecikme Uzunluğu 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -733.0934 NA   246.4592  14.02083  14.09665  14.05155 

1 -491.8028  464.1970  2.952712  9.596244  9.899554  9.719152 

2 -437.3638  101.6196  1.243216  8.730739  9.261531*  8.945826 

3 -426.8984  18.93735  1.210378  8.702827  9.461101  9.010094 

4 -404.7247  38.85685*  0.943742*  8.451898*  9.437655  8.851346* 

Tablo 3 bulguları LR, FPE, AIC ile HQ değerlerinin ortak yapı göstermiş olduğu belirlenmiş ve 

en uygun gecikme uzunluğu 4 kabul edilerek VAR yapısı tahmin edilmiştir. Hesaplanan yapıya ilişkin 

AR karakteristik polinomunun zıt köklerinin birim kök içindeki dağılımı ise Şekil 2’de ki gibidir. 

Şekil 2. AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember İçerisindeki Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

AR yapısına ait polinoma ilişkin köklerin herhangi bir tanesinin dahi çember dışına çıkmaması 

oluşturulan VAR yapısının doğru ve istikrarlı bir şekilde kurgulandığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 4. Otokolerasyon Testi Sonuçları 

Gecikme LM Test İstatistiği p-değeri 

1  26.60129  0.0016 

2  17.02560  0.0484 

3  4.462985  0.8784 
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4  5.055042  0.8295 

5  2.156583  0.9887 

Modelde otokolerasyon olup olmadığını incelemek için yapılan LM testinin ardından %5 

anlamlılık düzeyinde model için belirlenen uygun gecikme uzunluğunda H0 reddedilmeyeceğine ve 

modelde otokolerasyon sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

4.2.2. Varyans Ayrıştırması 

Tablo 5. Enflasyon Oranı(HICP) için Varyans Ayrıştırması 

Dönem Standart Hata HICP UER GDP 

 1  0.572489  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  0.686395  97.53601  0.559624  1.904370 

 3  0.709417  94.19471  3.086269  2.719016 

 4  0.735380  90.49545  6.311547  3.193005 

 5  0.763185  88.42489  8.610149  2.964965 

 6  0.772756  87.52702  9.578264  2.894716 

 7  0.774458  87.14980  9.950024  2.900177 

 8  0.775970  86.95278  10.02699  3.020232 

 9  0.776830  86.77694  10.07933  3.143733 

 10  0.777655  86.63446  10.13674  3.228803 

Tablo 5’e göre Enflasyon oranı (HICP) 1.dönemde kendisini %100 açıklarken 10.döneme 

gelindiğinde işsizlik oranı(UER) tarafından %10.13 ve büyüme oranı(GDP) tarafından %3.22 

açıklanmaktadır.  

4.2.3. Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Etki tepki fonksiyonu VAR yapısındaki endojen (içsel) vasıfların artık terimindeki rastgele 

meydana gelen şoklara ilişkin tepkisini ölçmektedir. Etki tepki fonksiyonunda, artık ögeye uygulanan 

bir puanlık şok durumunda içsel değişkenin tepkisi belirlenmektedir (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 510). 

Bir başka deyişle etki tepki fonksiyonları seçilen herhangi bir değişkene bir standart hatalık şok 
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uygulandığında diğer vasıfların bu duruma cevabının nasıl ve ne yönde olduğunu gösteren analizlerdir. 

Aşağıda etki tepki fonksiyonlarının şekilleri verilmiştir. 

Şekil 5. HICP(Enflasyon) Değişkenin Diğer Değişkenlere Etki-Tepki Grafikleri 

 

HICP’nin HICP’a tepkisi              HICP’nin UER’a tepkisi         HICP’nin GDP’ye tepkisi 

 

 

 

 

 

Şekil 5 incelendiğinde HICP değişkenin için kendisi ve diğer değişkenlere karşı etki tepkileri 

görülmektedir. HICP değişkenine verilen şok sonucunda UER değişkenini 2.dönemden sonra yapılan 

varyans ayrıştırma analizinde paralel olarak HICP değişkenini daha fazla açıkladığı görülmüş, 

8.dönemden sonra denge noktasına yakınsamıştır. GDP değişkeni ise HICP değişkenine verilen şoklar 

sonucunda 2.döneme kadar negatif tepki gösterirken özellikle 5.dönemden sonra varyans ayrıştırma 

sonuçlarını da göz önüne alınarak neredeyse etkisini yitirmiştir.  

4.3. Granger Nedensellik Analizi 

Nedensellik testleri iki değişkenin zamana bağlı gecikmelerinden birbirleriyle olan ilişkinin 

nedenselliğinin yönünü belirler. İlk olarak 1969 yılında Granger tarafından denenmiştir. Testin 

hipotezler aşağıdaki gibidir. X ve Y değişkenleri temsilidir. 

H0: X vasfı Y vasfının Granger nedeni değildir. 

H1: X vasfı Y vasfının Granger nedenidir. 

Tablo 6. Nedensellik Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: HICP 

Bağımsız Değişken 2-istatistiği S.D. p-değeri 

UER  16.18001 4  0.0028* 

GDP  4.054313 4  0.3987 

Bağımlı Değişken: UER 
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Bağımsız Değişken 2-istatistiği S.D. p-değeri 

HICP  36.89627 4  0.0000* 

GDP  6.375066 4  0.1728 

Bağımlı Değişken: GDP 

Bağımsız Değişken 2-istatistiği S.D. p-değeri 

HICP  20.42542 4  0.0004* 

UER  9.391835 4  0.0520*** 

NOT: *, **, *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinin göstermektedir. 

Granger nedensellik analizleri %10 anlamlılık düzeyinde incelendiğinde UER’ den HICP’ ye ve 

aynı zamanda HICP’ den de UER değişkenine çift yönlü nedenselliğe rastlanmıştır. Buda enflasyon 

oranı ile işsizlik oranı arasında çift yönlü bir nedensellik olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda HICP’ 

den GDP’ ye ve UER’ dan GDP’ ye tek yönlü bir nedensellik bulgusu elde edilmiştir. 

5. SONUÇ 

Fiyatlar genel seviyesindeki çarpıcı ve devamlı artışlar olarak ifade edilen enflasyon yapısı 

iktisadi, sosyo-kültürel ve siyasi fonksiyonlar üzerindeki etkileri bakımından ekonomi yazınında 

üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Spesifik olarak enflasyon, ekonominin temel 

gayesi olan büyüme ile işsizlik oranı arasındaki bağlar anlamında değerlendirilmekte ve 

incelenmektedir.  

Bu çalışmanın hedefi enflasyon ile ekonomik büyüme ve işsizlik oranı arasındaki nedensellik 

yapısının AB 15 ülkelerinin ekonomisi adına incelemektir. Araştırmada 2008-2018 yılları arası panel 

veri seti kullanılmıştır. Vasıflar arasındaki nedensellik bağının incelenmesi hedefiyle Granger 

nedensellik tekniğinden faydalanılmıştır. Nedensellik tekniği sonuçları enflasyon oranı ile işsizlik 

oranının karşılıklı olarak birbirini etkilediği, aynı zamanda enflasyon oranından büyüme oranına ve 

işsizlik oranından büyüme oranına yönelik bir nedensellik olgusunun varlığı tespit edilmiştir. Yapılan 

varyans ayrıştırması sonuçlarına göre ise belirlenen dönemlerde enflasyon oranının, büyüme oranı ve 

işsizlik oranları tarafından açıklandığı görülmüştür. Enflasyon oranına verilen bir standart sapmalı 

şoklar sonucunda büyüme oranı ve işsizlik oranının verdiği tepkiler AB 15 ülkelerinin veri setleri göze 

alındığında etkin rol aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelişmiş ülkelerin meydana getirdiği AB yapısında 

bile kısa periyotta enflasyonu düşürmek adına ortaya konan kısıtlayıcı kararların işsizliğe, işsizlik ile 

mücadele etmek adına yapılan kapsayıcı kararların ise uzun periyotta enflasyona sebep olduğu sonucu, 

bu yapının daha uzun seneler süresince inceleneceği durumunu ortaya koymaktadır. AB 15 ülkeleri için 
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yapılan panel veri analizinde bulunan bulgular ileriki dönemlerde yapılacak çalışmalara katkıda 

bulunulacağı düşünülmektedir. 
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ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ENERJİ 

VERİMLİLİĞİNİN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ‡ 

 

Burcu TEKKOL 

Celil AYDIN 

ÖZET 

Ülkeler iktisadi büyüme süreçlerinde üretimlerini artırabilmek adına enerjiyi önemli bir girdi 

olarak kullanmaktadır. Ülkelerin enerjiye olan ihtiyacı ekonomik büyümeyle birlikte artmakta ve enerji 

tüketimlerinde bir artışa sebep olmaktadır. Ancak sürdürülebilir büyüme bağlamında sadece enerjiyi 

tüketmek yeterli olmamakla birlikte enerjinin verimli kullanılması gerekmektedir. Enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme ilişkisinde enerji verimliliği büyük önem arz etmekte ve buna dair makul düzeyin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de il bazında enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde 

enerji verimliliğinin rolü, 2008-2014 dönemi itibariyle Yumuşak Geçişli Panel Regresyon modeli 

kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre enerji verimliliği eşik düzeyinin % 6,519 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu eşik seviyesi altında enerji tüketimi ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkilerken, üzerinde ise olumlu etkilemektedir. Bu bağlamda, enerji tüketiminde yaşanan bir artışın 

ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilmesi adına politika yapıcıların enerji verimliliğine dair bu eşik 

seviyesini dikkate alması gerekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Enerji Verimliliği, Enerji Yoğunluğu, Yumuşak 

Geçişli Panel Regresyon Modeli. 

JEL Kodları: N75, O13, O11 
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THE ROLE OF ENERGY EFFICIENCY IN THE EFFECT OF ENERGY CONSUMPTION 

ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY 

ABSTRACT 

Countries use the energy as an essential input to increase their output in the economic growth 

process. In this respect, countries’ energy demand increase in parallel with economic growth, giving 

rise to increment in economic consumption. However, energy consumption is not the sole factor for 

sustainable growth, but energy efficiency is also needed. In this context, energy efficiency takes very 

substantial role in the relation between energy consumption and economic growth and the reasonable 

level of energy efficiency should be analyzed.  

In this study, the role of the energy efficiency in the effect of energy consumption on economic 

growth is examined for Turkey based on province by using the Panel Smooth Transition Regression 

Model covering the years between 2008 -2014.  The results demonstrate that energy efficiency threshold 

is 6.519%. In this regard, it can be said that energy consumption affects economic growth positively 

when the energy efficiency is below the threshold and negatively when it is above. As a consequence, in 

order to have positive effect on economic growth with an increase in energy consumption, politicians 

have to take this energy efficiency threshold into consideration in energy politics making process.  

Key Words: Energy Consumption, Economic Growth, Energy Efficiency, Energy Intensity, Panel 

Smooth Transition Regression Model.  

JEL Classfications: N75, O13, O11 

1.GİRİŞ 

Küreselleşmeyle birlikte artan dış ticaret olanakları ülkelerin üretimlerini arttırmasına neden 

olmaktadır. Artan üretim ile birlikte yeterli enerji kaynağına sahip olmayan ülkelerde enerji talebinin 

artmasına yol açarak enerji ithalat artışını da beraberinde getirmektedir. Enerjinin ülkelerin üretim 

aşamasında ihtiyaç duydukları önemli faktörlerden biri haline gelmesi, ülkelerin dışa bağımlı hale 

gelmesine neden olmaktadır.  

Enerjinin üretimde bir ana faktör olarak görülmesi, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri açısından da 

büyük önem arz etmektedir. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ve kaynak yetersizliği bulunan 

gelişmekte olan ülkelerde enerjinin değeri giderek artmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin, 

yeni enerji kaynaklarına ulaşma, enerjiyi dışardan sağlama veya sahip oldukları enerji kaynaklarını 
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verimli kullanma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler dışa bağımlılığı 

azaltmak ve ekonomik büyümelerini sağlamak adına enerjiyi verimli kullanmak zorundadır. 

Enerji verimliliği, ekonomik ve sosyal refaha engel olmadan aynı zamanda üretim miktarında bir 

azalmaya yol açmadan enerji tüketiminin en aza indirilmesi anlamına gelmektedir. Literatüre 

bakıldığında enerji verimliliğinin arttırılması, bir birim çıktı üretmek için kullanılan enerji düzeyini ifade 

eden enerji yoğunluğu kavramının tersi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin gelişmişlik 

seviyesini artırmak için enerji verimliliğini arttırmak gerekmektedir. 

Bir ülkenin ekonomik durumunu gösteren en önemli göstergelerden biri enerji verimliliğidir. Bu 

nedenle enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmalarda enerji verimliliği üzerinde 

sıklıkla durulmaktadır. Enerji verimliliğine dair literatür incelendiğinde, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme ilişkisinde enerji verimliliğini bir eşik değişkeni olarak kullanan çalışmaların oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar ele alındığında ekseriyetle enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkide enerji yoğunluğunun rolüne dair ters U şeklinde bir ilişkinin varlığı sonucuna 

ulaşılmış ve enerji yoğunluğuna ilişkin bir eşik seviyesi belirlenmiştir. Enerji yoğunluğu, enerji 

verimliliği kavramının tersi olarak kabul edilmekte ve yapılan bu çalışmada ilişkinin U şeklinde olması 

beklenmektedir. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde enerji, enerji verimliliği ve ekonomik büyüme 

konuları kavramsal ve kuramsal çerçeve dâhilinde üç kısımda ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk kısımda 

enerji kaynakları, enerji tüketiminin sektörel bazda incelenmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. 

İkinci kısımda enerji yoğunluğu ve enerji verimliliğinin sektörel bazda incelenmesi yer almıştır. Son 

kısımda ise ekonomik büyüme kavramı ve bu konudaki teoriler incelenmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi ile bu ilişkide enerji verimliliğinin rolü ele 

alınmıştır. Bunun yanında enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde, enerji verimliliğine rolüne 

ilişkin literatüre yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümde Türkiye’de il bazında 

2008-2014 dönemi itibariyle enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde enerji verimliliğinin rolüne 

ilişkin ekonometrik analiz yapılmış ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatüre bakıldığında enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide enerji 

verimliliğinin rolüne dair geniş kapsamlı bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda ilk olarak 

enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ilişkisine dair yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır. Daha sonra bu 

ilişkide enerji verimliliğinin tersi olarak kabul edilen enerji yoğunluğu eşik değişkeni olarak kullanan 

çalışmalar verilmiştir. 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarda, bir ilişkinin olup 

olmadığına ve eğer varsa bu ilişkinin yönüne odaklanılmıştır. Söz konusu çalışmalarda enerji tüketimi 
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ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi dört hipotez altında incelenmiştir. Bunlardan ilki, 

büyüme hipotezi olarak adlandırılan ve enerji tüketiminden ekonomik büyümeye tek yönlü bir ilişkinin 

varlığını kabul eden çalışmalardır. Stern (2000), Altınay ve Karagöl (2005),  Apergis ve Payne (2010) 

ve Iyke (2015) yaptıkları çalışmalarda ekonomik büyüme üzerinde enerji tüketiminin kilit gösterge 

olduğunu iddia etmektedir. Böyle bir ilişkinin söz konusu olduğu ülkelerdeki üretim yapılarının enerjiye 

dayalı olduğunu söylemek mümkündür. 

Ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü ilişkinin olduğunu savunan ikincil 

gruptaki çalışmalar ise Ghosh (2002), Mozumder ve Marathe (2007), Herrerias, Joyeux ve Girardin 

(2013)’dir. Bu ikinci hipotez ülkelerin enerjiye bağımlı olmadığını iddia etmekte ve koruma hipotezi 

olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalara göre enerji tüketimi, ekonomik büyümedeki 

artışların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özata (2010), Türkiye’de 1970-2008 dönemine ait verileri kullanarak enerji tüketimi ve GSMH 

arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Uzun dönem ilişkilerin belirlenmesi adına eş bütünleşme 

testi, VECM ve nedensellik için Granger testi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara bakıldığında enerji 

tüketimi ve GSMH arasında eş bütünleşmenin var olduğu ve reel GSMH’den enerji tüketimine doğru 

tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir ilişkinin varlığını öne süren ve ‘geri 

bildirim hipotezi’ olarak bilinen üçüncü gruptaki çalışmalardan bazıları Paul ve Bhattacharya (2004), 

Wesseh ve Zoumara (2012) ile Shahbaz ve Lean (2012) tarafından yapılmıştır. Bu grupta yer alan 

Pirlogea ve Cicea (2012), çift yönlü enerji bağımlılığı olan ülkeler için enerji tüketimini azaltmada enerji 

verimliliğinin önemini vurgulamıştır. 

Akpolat ve Altıntaş (2013), 1961-2010 yılları arasında enerji tüketimi ile reel GSYİH arasındaki 

uzun dönemli nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisinin varlığını incelemiştir. Johansen eşbütünleşme testi 

ile VECM modeli uygulanarak değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar Türkiye için uzun dönemde sürdürebilir büyümeyi sağlayabilmenin 

enerjiye bağımlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Karhan ve diğerleri (2012), 1960-2011 dönemi için Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik analizi aracılığıyla incelemişlerdir. Sonuçlara göre 

enerji tüketiminden ekonomik büyümeye, ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru çift yönlü bir 

nedenselliğin varlığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Son olarak dördüncü grup ise bu iki değişken arasında nedensel bir ilişkinin olmadığını savunan 

ve literatürde “tarafsızlık hipotezi” olarak adlandırılan çalışmaları içermektedir. Yapılan çalışmalar 

(Cheng, 1995; Altınay ve Karagöl, 2004; Acaravcı ve Öztürk, 2010a) enerji tüketimini azaltmak adına 

yapılan politikaların ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi olmadığını öne sürmektedir. 
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Literatüre bakıldığında, her ne kadar birçok çalışma enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi incelese de nedensellik ilişkisinin yönü veya bu ilişkide nedenselliğin olup olmadığı 

konusunda net bir sonuca ulaşılamamıştır.  Çalışmalar incelendiğinde (Erol ve Yu, 1987; Öztürk, Aslan 

ve Kalyoncu 2010; Ouedraogo, 2013; Acaravcı ve Öztürk, 2010b) bu ilişkinin varlığı ve yönünün 

ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Son zamanlarda yapılan tartışmalar, 

enerji tüketiminin ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olarak kabul edilmesi nedeniyle daha az enerji 

ile daha fazla ekonomik değer yaratma kabiliyetinin ele alınması gerekliliğine odaklanmıştır. Bunun 

sonucu olarak enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin var olma 

olasılığı söz konusu araştırmaları arttırmıştır. 

Elliot, Sun ve Chen (2012), 2005-2008 yıllarına ait verilerle Çin’deki 206 şehir için gelir, 

doğrudan yabancı yatırımlar ve enerji yoğunluğu arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle incelemişlerdir. 

Ampirik sonuçlara göre gelir ve enerji yoğunluğu arasında ters “U” şeklinde bir ilişkinin ve enerji 

yoğunluğu ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğunu kanıtlamışlardır. 

Jiang, Folmer ve Ji (2014),  Çin’e ait 29 bölge için enerji yoğunluğu ile gelir düzeyi arasındaki 

ilişkiyi incelemişler ve ters “U” şeklinde bir ilişkinin varlığına ulaşmışlardır. 

Karhan (2016), 1990-2012 yılları arasında BRICS-T ülkeleri için enerji yoğunluğu ve gelir 

arasındaki ilişkiyi Yumuşak Geçişli Panel Regresyon Modeli (YGPR) ile ampirik olarak incelemiştir. 

Ayrıca enerji yoğunluğu ile gelir, kişi başına düşen enerji tüketimi, doğrudan yabancı sermaye yatırımlar 

ve sanayide tüketilen enerji oranı Westerlund (2008) Durbin Hausman eş bütünleşme testiyle 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kişi başına düşen gelir ve enerji yoğunluğu arasında ters “U” 

şeklinde bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. 

3. MODEL, VERİ SETİ VE EKONOMETRİK METODOLOJİ 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde enerji 

verimliliğinin rolünü il bazında incelemektir. Buna bağlı olarak Yumuşak Geçişli Panel Regresyon 

(YGPR) modeli kullanılarak enerji verimliliğine dair bir eşik seviyesi belirlenecek ve enerji 

verimliliğinin eşik seviyesinin altında ve üstünde olması durumunda enerji tüketiminin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Çalışmada Türkiye’de il bazında 2008-2014 dönemi itibariyle, enerji tüketimini temsilen yıllık 

Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi (kWh), ekonomik büyümeyi temsilen sabit fiyatlarla yıllık kişi 

başı GSYİH ($) değişkenleri kullanılmıştır. Enerji verimliliği değişkeni, kişi başı GSYİH değişkeninin 

kişi başı toplam elektrik tüketimine bölünmesiyle yıllık olarak hesaplanmıştır ($/kWh). Kişi başı GSYİH 

ve kişi başı toplam elektrik tüketimi verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır.  

Enerji verimliliğinin ekonomik büyüme ve enerji tüketimi üzerindeki etkisinin incelenmesi 

amacıyla Ghali ve El-Sakka (2004), Lee ve Chang (2007) ve Huang, Hwang  ve Yang (2008) ile Aydın 
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ve Esen (2018) çalışmalarında kullandıkları modelden hareketle neo-klasik büyüme modeli 

oluşturulmuş ve Denklem 3.1’de gösterilmiştir. Modelde yer alan bütün değişkenler, düzey değerleriyle 

logaritmaları alınarak modele dâhil edilmiştir. Dolayısıyla modelin logaritmasının alınması modelin 

ampirik olarak hesaplanmasını kolaylaştırmıştır. 

𝐿𝑛𝐾𝐵𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻̇
𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑖𝑡 + 𝛼2𝐿𝑛𝐾𝐵𝐸𝑇̇

𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                        (1) 

Denklem 1’de t döneminde i ili için 𝐿𝑛𝐾𝐵𝐺𝑆𝑌İ𝐻̇ , kişi başına reel GSYİH büyüme oranını;  𝑋, 

ekonomik büyüme oranını etkileyen diğer makroekonomik değişkenleri; 𝐿𝑛𝐾𝐵𝐸𝑇̇ , kişi başına elektrik 

tüketimi artış oranını ve 휀 ise beyaz gürültülü hata terimini ifade etmektedir. 

Enerji türleri içerisinde özellikle elektrik tüketimi, üretim sürecinde sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için en temel girdilerden biri olarak kabul edilmektedir. Elektrik 

tüketiminde bir artışın yaşanması üretimde bir artışa sebep olmakta ve ekonomik büyümeyi olumlu 

etkilemektedir. Diğer taraftan elektrik kullanımının artması üretim maliyetlerini artırarak maliyet 

enflasyonuna sebep olabilmektedir. Bu durum ülkenin uluslararası piyasada rekabet gücünü azaltarak 

dış ödemeler dengesini olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca, özellikle enerji kaynağı bakımından dışa 

bağımlı olan ülkelerin kaynak arayışına girmesine yol açarak ithalatı arttırabilmektedir. Bu durum 

enerjinin verimli kullanılmasını ön plana çıkarmaktadır.  

Enerjinin verimli kullanılmadığı dönemlerde daha çok enerji ile daha az çıktı elde edildiği için 

enerji israfı artmakta ve üretimde bir azalış meydana gelmektedir. Bu azalışlar birim maliyetleri 

arttırarak enflasyon artışına sebep olmakta ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Enerjinin 

verimli kullanılmasıyla birlikte daha az enerjiyle daha çok çıktı elde edilirken birim maliyetler 

düşmektedir. Diğer taraftan özellikle enerji kaynaklarının yeterli olmadığı bir ülkede hem ülkenin 

uluslararası piyasada rekabet gücünü artırmakta hem de enerji ithalatını azaltarak ödemeler dengesinde 

olumlu etki yaratmakta ve böylelikle ekonomik büyüme pozitif etkilenmektedir. Bu durum elektrik 

tüketimi ve ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan ve U şeklinde bir ilişkinin olduğuna işaret 

etmektedir.  

Türkiye’de 2008-2014 dönemi itibariyle enerji verimliliğinin elektrik tüketimi ve ekonomik 

büyüme üzerine rolünün il bazında incelendiği bu çalışmada; ilk olarak çalışmaya dâhil edilen 

değişkenlere ilişkin verilere yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmıştır. İkinci aşamada yapısal 

kırılmaları ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil panel birim kök testleri yapılmıştır. Son 

olarak Denklem 1’deki eşitlik Yumuşak Geçişli Panel Regresyon yöntemi uygulanarak tahmin 

edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğu ekonomik büyümeyi sağlayabilmek adına enerjiyi 

zorunlu olarak tüketmek durumundadır. Bu tür ülkelerin enerji kaynaklarındaki yetersizlik, sosyal refahı 

düşürmekle beraber dışa bağımlılığı da artırmaktadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanılması zorunlu 

hale gelmektedir. Bu durum enerji verimliliğinin enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisindeki 

rolünün araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye’de enerji tüketimi 

ve ekonomik büyüme ilişkisinde enerji verimliliğinin rolü YGPR modeli ile incelenmiştir. Ancak 

Türkiye’de il bazında enerji tüketimine ilişkin verilere ulaşılamamasından dolayı enerji tüketimi 

değişkenini temsilen kişi başına elektrik tüketimi verileri kullanılmıştır. “Tablo 1” de modelde 

kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler*  

 Kişi başı GSYİH ($) 
Kişi başı Elektrik 

Tüketimi (kWh) 
Verimlilik ($/kWh) 

Ortalama 8.258,66 2.144,24 4,69 

Standart Sapma 3.138,18 1.431,20 1,80 

Maksimum 20.726,00 8.565,00 10,60 

Minimum 2.726,00 443,00 1,20 

Gözlem Sayısı 648 648 648 

* Kişi başı GSYİH büyüme oranı ve kişi başı elektrik tüketimi artış oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ve pozitif bir korelasyon bulunmaktadır (0,673). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi il bazında Kişi Başı GSYİH ve Kişi Başı Elektrik Tüketimi 

değişkenlerine ilişkin ortalamalar sırasıyla 8.258,66 $ ve 2.144,24 kWh‘tır. Gelirin elektrik tüketimine 

bölünmesiyle hesaplanan enerji verimlilik oranına ilişkin ortalama değer 4,69 ($/kWh)’dır. Kişi başı 

GSYİH’nın en yüksek olduğu il, 20.726,00 ($) ile İstanbul iken en düşük olduğu il ise 2.726,00 ($) ile 

Ağrı’dır. Çanakkale 8.565,00 (kWh)  ile kişi başı elektrik tüketiminin en yüksek olduğu il iken Bingöl 

443,00 (kWh) ile düşük olduğu ildir.  

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 
LnKBGSYİH LnKBET 

Model 
Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 

CDBP 101,670*** 99,605*** 53,876*** 55,289*** 11.035,544*** 

CDLM 12,448*** 12,129*** 5,073*** 5,291*** 96,841*** 

CD -6,500*** -6,489*** -5,911*** -5,960*** 97,294*** 

LMadj 6,168*** 4,053*** 0,955 0,900 9,294*** 

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. CDBP :Breusch ve Pagan 1980 testini, 

CDLM :Pesaran 2004 CDLM testini, CD :Pesaran 2004 CD testini and LMadj :Sapması düzeltilmiş CD testini ifade 

etmektedir. 
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“Tablo 2”deki kişi başına GSYİH büyüme oranı ve kişi başına elektrik tüketim artış oranı 

serilerine ilişkin test istatistiklerine göre “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklinde kurulan boş hipotez 

güçlü biçimde reddedilmiştir. Serilerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olduğuna karar 

verilmiştir. Bu sonuç illerden birine gelen bir şokun diğerlerini de etkilediğini göstermektedir.  

Tablo 3. Pesaran (2007) CADF Birim Kök Test Sonuçları 

 Sabitli Sabitli-Trendli 

 Test İst. 

Kritik Değerler 

Test İst. 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 %1 %5 %10 

LnKBGSYİ

H 
-2,230** 

-2,290 -2,110 -2,010 
-2,843** 

-2,930 -2,700 -2,580 

LnKBET -2,411*** -2,290 -2,110 -2,010 -3,292*** -2,930 -2,700 -2,580 

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. 

 

“Tablo 3”te elde edilen sonuçlara göre “serilerin birim kök içerdiği” şeklinde kurulan boş hipotez, 

kişi başına GSYİH büyüme oranı ve kişi başına elektrik tüketimi artış oranı serileri için 

reddedilmektedir. Bu durum serilerin düzey değerlerinde (I(0)) durağan olduklarını göstermektedir. 

Analizde kullanılacak değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olduklarının tespit edilmesiyle 

birlikte YGPR analizinin ilk aşaması olan doğrusal modelin doğrusal olmayan modele karşın test 

edilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu amaçla modelde doğrusallığın test edilmesi ve geçiş fonksiyonu 

sayısının belirlenmesi için Wald (LM), Fisher (LMF) ve LRT (LRT)  testleri hesaplanmış ve bu sonuçlar 

“Tablo 3.4” te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Doğrusallık Testi Sonuçları 

Eşik Değişkeni (Efficiency) 

𝑯𝟎 ∶ 𝑫𝒐ğ𝒓𝒖𝒔𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍   𝑯𝟏 ∶ 𝑬𝒏 𝒂𝒛 𝒃𝒊𝒓 𝒆ş𝒊𝒌 𝒅𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒂𝒉𝒊𝒑 𝒀𝑮𝑷𝑹 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 

LM 13,853** 

 (0,017) 

LMF 2,409** 

 (0,036) 

LRT 14,025*** 

 (0,000) 

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. 

 

“Tablo 4”teki LM, LMF ve LRT test sonuçlarının %1 düzeyinde anlamlılığa sahip olduğu 

görülmekte ve bu sebeple sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre, modelin doğrusal olmayan en az 

bir eşik etkisi içerdiği yönündeki alternatif hipotez kabul edilmiştir. Yani kişi başı elektrik tüketimindeki 
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artış oranı ile kişi başı GSYİH büyüme oranı arasındaki ilişkide enerji verimliliğinin rolüne dair 

oluşturulan model aracılığıyla, doğrusal olan modellerin kullanılmasının uygun olmayacağı tespit 

edilmiştir. Bu tespitin ardından bir sonraki aşama olan rejim sayısının belirlenmesine geçilmiştir. Uygun 

rejim sayısının belirlenmesi amacıyla LM, LMF ve LRT testleri tekrar uygulanmış ve ulaşılan sonuçlar 

“Tablo 3.5”te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Uygun Konum Parametre Sayısının Bulunması 

Eşik Değişkeni (Efficiency)  

𝑯𝟎 ∶ 𝒓 = 𝟏 𝒗𝒔 𝑯𝟏 ∶ 𝒓 = 𝟐 

LM 7,909 

 (0,161) 

LMF 1,355 

 (0,240) 

LRT 7,964 

 (0,158) 

 

“Tablo 5”teki sonuçlara göre modelin sıfır hipotezi reddedilememiştir. Bu sebeple modelin bir 

eşik etkisi içerdiğine ve iki rejimli YGPR modeli ile tahmin edilmesinin uygun olduğuna karar 

verilmiştir. Analizde bir sonraki aşamada kişi başına elektrik tüketimi artış oranı ile kişi başına GSYİH 

büyüme oranı arasındaki ilişkide enerji verimliliğinin rolü, iki rejimli YGPR modeliyle tahmin edilmiş 

ve tahmin sonuçları “Tablo 3.6”da gösterilmiştir. 

Tablo 6. YGPR Modeli Tahmin Sonuçları 

Eşik Değişkeni (Efficiency) Katsayılar 

𝑳𝑵𝑲𝑩𝑬𝑻̇ 1 -0,141* 

 (0,093) 

𝑳𝑵𝑲𝑩𝑬𝑻̇ 2 0,502*** 

 (0,104) 

Konum Parametresi, 𝜽 6,519 

Geçiş Parametresi, 𝜸 2,413 

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. Parantez 

içerisindeki değerler heteroskedasitiye karsın modifiye edilmiş standart hataları 

göstermektedir.  

 

“Tablo 6”da görüldüğü gibi geçiş katsayısının (eğim parametresi, 𝛾=2,413) düşük değer alması 

rejimler arasındaki geçişin yumuşak olduğunu göstermektedir. Bu durum, YGPR modelinin EPR 

modeline indirgenemeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca, kişi başına elektrik tüketim artış oranı ile kişi 

başına GSYİH büyüme oranı arasındaki ilişkide rejimler arasındaki geçişin ani olmadığını, yavaş 
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olduğunu ve bir süreç gerektirdiğini göstermektedir. Bu durum “Grafik 1”de gösterilmektedir. Diğer 

taraftan, modelde eşik değişkeni olarak kullanılan enerji verimliliğine (Efficiency) ilişkin katsayı ise 

6,519 olarak bulunmuştur. 

Grafik 1. Enerji Verimliliğine İlişkin YGPR Modeli ile Elde Edilen Tahmini Geçiş Fonksiyonu 

 

 “Tablo 6”da Enerji verimlilik düzeyinin 6,519’un altında olduğu ilk rejimde kişi başına elektrik 

tüketimi artış oranına ilişkin tahmin edilen katsayı (𝛽0) %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif değer (-0,141) almaktadır. Enerji verimlilik düzeyinin 6,519’un üstünde olduğu ikinci 

rejimde ise 𝛽0 ve 𝛽1’in toplamı olarak ifade edilen (𝛽0 + 𝛽1) kişi başına elektrik tüketimi artış oranına 

ilişkin tahmin edilen katsayı %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif değer (0,361) 

almaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Enerji, üretimde bir girdi olarak kullanılan ana faktörlerden biridir. Enerjinin üretim aşamasında 

kullanılması enerjiye olan talebi ve enerjiyi ithal eden ülkelerin dışa bağımlılığını artırmaktadır. Dışa 

bağımlılığı artan özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartları düşmekte ve ekonomik 

büyümeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ülkelerin bu sorunları aşabilmek adına enerji tüketimlerini 

azaltmalarını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu durum üretimde devamlılığı sağlayabilmek adına enerji 

kullanımını azaltmadan, aynı enerji miktarı ile daha fazla çıktı elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için enerji kullanımını azaltmadan üretimi artırmaya 

imkan veren enerjinin verimli kullanımı büyük önem arz etmektedir. 

Enerji verimliliği, üretim miktarında bir azalma olmadan enerji tüketimlerinin azaltılması 

anlamına gelmektedir. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, tüm ülkelerin çevre ve enerji 
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politikalarını belirlemede önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan, enerji verimliliği, birim çıktı başına 

tüketilen enerji miktarı olarak tanımlanan enerji yoğunluğu kavramının tersidir. Bu durumda ülkelerin 

gelişmişlik seviyelerini yükseltmek adına enerji yoğunluğunu azaltıp, enerjiyi verimli kullanmaları 

gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de il bazında 2008-2014 dönemi itibariyle enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme ilişkisinde enerji verimliliğinin rolünü Yumuşak Geçişli Panel Regresyon Modeli ile 

incelemektir. Modele dâhil edilen değişkenler, enerji tüketimini temsilen yıllık kişi başına toplam 

elektrik tüketimi (kWh), ekonomik büyümeyi temsilen sabit fiyatlarla yıllık kişi başı GSYİH ($)’dır. 

Ayrıca, enerji verimliliği ise kişi başı GSYİH değişkeninin kişi başı toplam elektrik tüketimine 

bölünmesiyle yıllık olarak hesaplanan ($/kWh) bir eşik değişkeni olarak modele dâhil edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre enerji verimliliği oranına ilişkin tahmin edilen eşik değeri, % 6, 519 

olarak bulunmuştur.  Enerji verimlilik düzeyinin 6,519’un altında olduğu ilk rejimde kişi başına elektrik 

tüketimi artış oranına ilişkin tahmin edilen katsayı %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

ve negatif değer (-0,141) almaktadır. Enerji verimlilik düzeyinin 6,519’un üstünde olduğu ikinci rejimde 

ise her iki katsayının toplamı olarak ifade edilen kişi başına elektrik tüketimi artış oranına ilişkin tahmin 

edilen katsayı %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif değer (0,361) almaktadır. 

Ancak bu modellerin sadece işaretleri yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla enerji verimliliği eşik 

seviyesinin altında iken, enerji tüketimi ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken, bu eşik seviyesinin 

üzerinde enerji tüketimi ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Diğer bir değişle, verimli 

kullanılmayan bir enerjinin ekonomik büyümeyi artırmaktan ziyade olumsuz sonuçlar doğurduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olmayıp, 

U şeklinde olduğunu bizlere göstermektedir. Literatüre bakıldığında Karhan (2016), çalışmasında enerji 

yoğunluğunu eşik olarak kullanmış ve enerji yoğunluğunun enerji verimliliğinin tersi olduğu 

düşünüldüğünde, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde ters U şeklinde bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Aydın ve Esen (2018)’in enerji yoğunluğuna ilişkin çalışmalarında ise ters U şeklinde 

bir ilişkinin varlığı sonuçlarla tutarlı olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde enerji verimliliğinin büyük bir rol 

oynadığı görülmektedir. Enerji tüketiminin ekonomik büyümeye olan etkisine ilişkin enerji verimliliği 

seviyesinin dikkate alınması gerekmektedir. Sürdürülebilir büyüme bağlamında politika yapıcılar, 

enerjiyi daha verimli kullanabilmek adına teknolojik gelişmeleri teşvik etmeli ve buna dair çevre ve 

enerji politikaları geliştirmelidir. 
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THE FISCAL RISKS DYNAMICS OF PUBLIC BUDGET AFTER 2015 IN TURKEY AND 

ITS STRUCTURAL ALTERATION EFFECTS 

Ahmet Niyazi ÖZKER* 

ABSTRACT 

After 2015 some stunning changes after the global financial crises, and the structural location of 

public budget has put forth together the application issues for consideration included the 

implementation process in Turkey. In this study, we tried to reveal the position of these structural 

changes both in terms of budgetary applications and in terms of budget open effects. As it is known, our 

country's budget, which is very sensitive to the global financial crisis, has undergone some structural 

changes in the context of some financial measures. The significant impact of these changes resulted in 

some possible changes in the budget deficits and in the borrowing and foreign exchange policies. 

Whatever the state budget policy in Turkey have been taken place in the process as overcome policies a 

financial crisis. In this respect, the public budget after 2015 in Turkey, as the next target as well as a 

structural process of change should be addressed at the global level and the current position in terms 

of quantitative values should be emphasized. 

Key Words: Budget Deficits, Financial Crises, Fiscal Risk, GDP, Public Budget. 

JEL Codes: F38, F65, H61, H83. 

1. INTRODUCTION  

The financial risk dynamics after 2015 are the leading structural factors that led to significant 

budget changes. Turkey has undergone significant changes in the public budget and public economy, 

especially after the 2015 levels and the global impact has affected the financial conditions. In our 

country, the public budget has used the budgetary financial instruments to overcome the global crises 

and has established the adaptation process on the crisis policies in the global cohesion policies (OECD, 

2009: 19). Regardless of which stage, it can be said that all public finance policies are concentrated on 

three main categories. The first one is the position of public expenditures on the budget in overcoming 

the financial crises and especially the impact on the possible crises after 2015 (European Central Bank, 

2018: 29).  
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The second one is the public revenues policy, which will be shaped through budget policies. In 

this sense, public revenue policy is an important harmonization process of global impact levels and 

global cohesion policies. The third is the implementation framework of general budget policies. While 

this structural framework expresses the limit of legal obligations, it also determines the meaningful 

framework of national obligations in the crisis process. The structural dynamics of the financial crises 

include also significant periodic dynamics based on the public budget. These periodic dynamics are the 

dynamics that differentiate these crisis impact levels on a budget basis (Nazlı, 2019). At this stage, it is 

not possible to consider the dynamics of the crisis process outside the phenomenon of public budget. 

Therefore, the fact that the existences of financial crises in the period of budget deficits create significant 

macro effects cannot be explained as a simple phenomenon.  

Budget-related financial risk dynamics have significant effects on the current account deficits 

related to the external debts the financial reserves (predominantly money and gold reserves) and due to 

their financial and economic effects. In the other words, it is significant that financial risk criteria, which 

are directly related to the public budget after 2015, are directly related to current account deficits and 

foreign exchange reserves. achieving the desired economic growth targets in Turkey in recent years 

despite the substantial realizations, be subject to different negative financial balances of the public 

budget balance, the economic crisis is important to the understanding of-analysis (Parlak, 2005: 86). 

This phenomenon, on the other hand, requires analysis of the level of financial impact on each stage (or 

process) of budgetary practices due to the meaningful analyses budget dynamics effect levels. It does 

not have a single cyclical effect level for as long as public budgets in Turkey because of public budget 

national complex structure. A process in which budget deficits have decreased in relation to the crisis 

period, on the other hand, may result in the phenomenon of “Twin Deficits” as a result of the increases 

in the current account deficit and may put the public budget into a negative process (Şimşek, 2014: 25). 

Therefore, the level of financial risks necessitates the analysis of the position of budget values and 

balances in the global process for a whole macro balances. Ignoring the effects of the global impact level 

on the public budget in our country, the reality of performing meaningful risk analyses in understanding 

the structural position of the financial risk dynamics puts a defective and shortcoming analysis process. 

In this context, this alteration process of structural reforms of the public budget regarding the future also 

means a politicized adaptation process deviated from its effectiveness, which have a lack of harmonies 

for recent years in Turkey (Koç, 2017: 467-468). 

2. THE IMPACT OF THE FINANCIAL CONSTRICTION AND THE EFFECT 

FRAMEWORK OF CONJUNCTIONAL PUBLIC BUDGET 

To reveals the dynamics of the risk of public funds in Turkey, primarily the global process also 

requires an understanding of the cyclical economic structure. In particular, it can be said that the course 

of the Eurozone region within the EU is significant with significant effects in terms of public budget in 
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our country. The central public budget gave a significant current account deficit especially after the 

financial crises in the global financial levels and was subject to significant increases in the external debt 

burden due to the increasing exchange rates (Mikesell and Mullins, 2011: 28-29). Each increase in the 

average exchange rate has been subject to significant deviations as a result of an adverse effect on the 

Central Bank funds.  

In this context, global economic contraction, resulting in significant deviations caused by external 

monetary values has resulted in a significant reduction in savings in less developed countries such as 

Turkey limits. This situation can be defined as the structural risk dynamics of public budget in Turkey. 

At this stage, the public budget in Turkey has entered into the process of harmonizing the structural 

dynamics with the periodic financial risk dynamics (Ölmezoğulları, 2012, 300). In the following figure 

1 after the global financial crisis, the financial crisis can be monitored based on the budget crises increase 

as in the relations in directed to Turkey, below: 

Figure 1.  The Global Crisis Effects and The Financial Constriction Level on Turkey 

 
Sources: Helena Wasserman (2018), https://www.businessinsider.co.za/the-10-biggest-rand-crashes-2018-8 (Accessed 

16.06.2019). 

There are two important stages of this situation in terms of its relationship with the global crisis 

period. The first of these is the crisis in the EU with the deviation of the Eurozone, in where the common 

ground is required to be disclosed in terms of Turkey. Because the financial crises base of the countries 

using the common currency directly have affected the public budget in our country and created serious 

negative effects on the external financial resources. Secondly, non-EU origin "Mortgage Phenomenon" 

is that caused in the other financial crisis caused by the global crisis on the financial ground case of the 

Eurozone, the fact that public budgets in Turkey that has been affected in both cases separately.  

The existence of increases in the current account deficit levels in our country following the 

exchange rate policies followed after 2009 should not be seen as an ordinary phenomenon in this respect. 

In this context, public budget risk dynamics of Turkey can be explained in the scope of the global 

financial relations on the Continental Europe (Bağcı, 2011: 155).  Also in this financial position this 

structural alteration fact caused the public budget by the dollar reserve increase of treasury risk factors 

differentiated based on the weight of dollar reserves in Turkey are under budget.  

https://www.businessinsider.co.za/the-10-biggest-rand-crashes-2018-8


II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 83 - 
 

In other words, public budget assets in our country have searched for a safer monetary area and 

reduced their monetary transactions in Eurozone region. This phenomenon after 2009 crisis has showed 

a significant more negative situation in 2012 and beyond for the present days, even if it was not felt 

primarily on the public budget (Ejder, 2012: 72). In this case, the cyclical impact framework of the 

public budget has attracted financial risk factors to different areas and caused significant losses 

especially on the basis of "Foreign Exchange Deposit Accounts" of the public budget. As observed in 

Figure 1, the scale of the 2018 crisis in Turkey being the percentage increasing in value as a tendency 

to increase. It is possible to evaluate these budget-based risk increases as real value losses due to the 

changes in exchange rates. Indeed, the increased risk factor increase in 2018 as a financial risk factor 

has been almost equal to the increase in the real value of exchange rates in the same period.  

The structure of the public budget's yearly risk factors, which are heavily dependent on exchange 

rates, can undoubtedly be explained as a risk factor due to the "Twin Deficits" effect of the increasing 

current account deficit positions. Indeed, there have been dramatic increases in foreign exchange-based 

financial risk factors in our country after 2018 compared to the pre-2010 period, and it is seen that as a 

financial risk factor, the budget balance risk factors may continue to increase after 2018 may arise 

(Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018: 10). At this stage, it is observed that real budget assets do not 

increase and even decrease in real terms in parallel with the economic growth rates after 2017 in our 

country. This phenomenon can be explained more significantly in public investments.  

However, a process in which private sector investments are also considered on the basis of budget-

based public incentives may reveal different public risk factors. The deviations of the aimed budget 

reforms that are expected to according to global financial alterations are bring up the meaningful 

deviation features components. In other words, deviations in private sector investments are also public 

budget-based deviations and define the basic framework of budgetary reforms in overcoming financial 

risk factors. Thus, the increased financial risk factors with global effects, creates significant deviations 

on the public budget and public budget deviations affect their balance quite high in Turkey in the process 

of global financial crisis (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018: 10-11). This interaction expresses the 

increasing financial risk elements of budget balances within the framework of the global conjuncture. 

3. POSSIBLE VARIATIONS IN BUDGET RISK-BASED FINANCIAL RISK ELEMENTS 

AND FORECASTS 

The existence of financial risk factors in terms of public budget depends on current deficits and 

other exchange rate deficits, as mentioned before. Financial risk elements in our country for the 

implementation of public budget after 2015 have been also subject to significant problems in a different 

concept. One of them is the inadequacy of the starting appropriations for the following year's budget. 

As a result of public deficiencies created by appropriation deficiencies, additional appropriation budgets 

for the following years are seen as an important financial risk element (BBC, 2018).  
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3.1. The Financial Reserves in terms of Fiscal Risks and Their Cyclical Interactions to 

Current Accounts Periodically 

As in every country, the financial risks in Turkey can be expressed by the contribution levels of 

treasury-based reserves to the budget and the effect of ensuring periodic financial regulation (TCMB, 

2013). In this context, financial reserves direct budget-based fiscal policies in terms of their effect levels 

and make the periodic effects of external balance sheet values on the budget even stronger. In other 

words, after 2015, all reserve values shaped the possible financial risk elements within the budget. There 

is no doubt that at this stage it is not possible to ignore external debt practices and their existence on the 

budget.  

When we consider the effect of increasing exchange rates together with external debt options, we 

can see that this phenomenon has an important place as an increasing financial risk factor. The limits of 

gold and foreign exchange reserves under the Treasury are directly affected by public budget accounts. 

The fact that gold and foreign exchange reserves exhibited the same fluctuations as financial risk factors 

turned the effect of these two financial risk factors into a two-way increasing effect.  In Figure 2 below, 

we can see the course of the financial risk elements on the public budget, including an even longer 

period. 

 

 

 

Source: İş Bankası (2018), Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, İstanbul: İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, 

Haziran 2018. Council on Foreign Relations,  https://www.cfr.org/search?keyword=Turkey  (Accessed 16.06.2019).  

As seen on Figure 2, there is a parallel between the public budget and total treasury reserves in 

our country. The most striking aspect of the process as a financial risk factor is the fact that foreign debt 

Figure 2. The Structural Interaction of Fiscal Risk Factors Related to Public Budget, and Its 

Appearances in The Last Period 

https://www.cfr.org/search?keyword=Turkey
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financing is increasingly above Billion Dollars. Indeed, deviations in external liabilities despite all 

financial assets have led to an increasing need for external financing. This requirement can be interpreted 

in two aspects after 2015. Firstly, the increase in current account deficits as a financial risk factor and 

the post-2012 formation in which foreign exchange reserves fell, is also significant. As a result of this 

deviation, the phenomenon of twin deficits has had a significant level of influence and carried the 

external debt burden on the public budget to the most important peak of the period or 2012. 

As we have mentioned, external debt financing has a structural feature that has been fully 

compatible with this situation and has increased financial risk elements with significant deviations until 

the end of 2018. Secondly, the increasing need for external financing showed its effect on the public 

budget at different levels, and the variable effect of exchange rates and especially the increasing 

tendencies differentiated the need for external financing. In this context, the need for external financing 

revealed different trends and different levels of influence on the public budget (Çukurçayır, 2016: 2-3). 

This situation, which can be considered in balance with the financial reserves in 2007, has turned into a 

complete financial and risk phenomenon after current transactions and foreign debt reserves after the 

decreasing of financial reserves after 2015. In this point, a budget-based assessment in terms of financial 

risk factors is that, although external debts tend to decrease, a trend of development has put forward in 

contrast to an external financing requirement (Dağ and Tüğen, 2018: 235). In fact, this situation implies 

a process in which the current account deficits affect the budget trend as an increasing financial risk 

burden despite the decrease in time. This situation reveals that the increase of budget-based financial 

risk elements at any stage does not follow a positive trend as a process. This is the reason that the changes 

in the current public budget are directed more towards external income expectations, and that means to 

requirement the increasing level of foreign currency deposit accounts aiming to cope with the budget 

financial risks factors. 

3.2. Exchange Rates as a Financial Risk Factor and Risk Costs for the Public Budget 

It is understood that significant financial risks arise from exchange rate practices in our country. 

The emergence of significant financial risk elements on the public budget is the need for external deposit 

accounts, which create significant negative effects on budget foreign exchange deficits. The support 

effect of the Central Bank on the budget is important in this respect. Since the twin deficits effects of 

the current account deficits are the cause of significant deficits on the budget, the relationship between 

the budget deficits and the foreign currency deposit accounts is considered significant. In this case, it is 

essential that the budget requirements as a financial risk element be assessed on the island as a financial 

burden as a cost of the Central Bank (İş Bankası, 2018: 5-6).  

In a period when budget deficits persisting, this fact express that has been in the significant costs 

incurred by the Central Bank supports in Turkey. All these formations are ultimately public budget-

oriented practices and can lead to different financial transactions as a result of significant costs. These 
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transactions are financing requirements and each represents a significant cost for the public budget. 

These costs represent the transaction costs as well as the financing costs. Therefore, we cannot consider 

all transaction costs separately as if from the budget as a financial risk factor (Sevinç, 2016: 81).  

It is observed that these costs increase even more when budget deficits are not compatible with 

GDP in some the concerned period. In this context, although the reductions in the reserves of the Central 

Bank appears to be a structural cost, the cost multiplier effects of these costs on the public budget have 

been more than before (Yalçınkaya, 2017: 32). Indeed, the inverse relationship of post-2015 public 

budget deficits with central bank reserves can be explained in this respect. In figure 3 below, it is possible 

to see the relationship between the effective exchange rate rates and the funding costs of the Central 

Bank. As a matter of fact, it is possible to see the financial risk cost of this phenomenon after 2017 on 

the increasing current account deficit. However, after the second half of 2018, when foreign exchange 

reserves were weakened, despite all these market intervention transactions, the fact that effective 

exchange rates entered an increasing trend further increased the financial risk effectiveness on the public 

budget.  

Figure 3. Exchange Rates and The Risk Factorial Costs for The Public Budget 

 

Source:   Critical Macro Finance, https://criticalfinance.org/2018/08/18/liras-downfall-is-a-symptom-the-  

political-economy-of-turkeys-crisis/ (Accessed 16.06.2018). Critical Macro Finance 

        (2019) https://criticalfinance.org/2019/02/ (Accessed 21.06.2019). 

As seen on Figure 3, Turkish Public Central Bank reached a mutual equivalence in July and 

August 2017 with the use of funding costs, but there were significant deviations in this equivalence ratio 

afterwards. The real effect of the increasing exchange rates after 2017 had a significant impact on the 

public budget and increased the cost of foreign exchange funds and cause a two-way structural effect 

(İş Bankası, 2018: 5).  

https://criticalfinance.org/2018/08/18/liras-downfall-is-a-symptom-the-%20political-economy-of-turkeys-crisis/
https://criticalfinance.org/2018/08/18/liras-downfall-is-a-symptom-the-%20political-economy-of-turkeys-crisis/
https://criticalfinance.org/2019/02/
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One of these effects, and perhaps it is as misleading this fact being a financial risk factor, is the 

pursuit of a downward trend in effective exchange rates despite rising central bank costs. The decrease 

in value of the real exchange rate due to the currency in question, with the intervention of the Central 

Bank of Turkey's market is a result of emerging trends. In other words, as a result of opening the central 

bank's foreign exchange deposit accounts to the markets, post-2017 costs were borne. Increasing central 

bank funding costs as a financial risk factor have been tried to be on the equated line via the downward 

trend in exchange rates. This is why, as seen in Figure 3, the central bank funding costs and real effective 

exchange rates show a very similar angle of deviation, one positive and one negative. Even though the 

foreign exchange supply of the central bank to the markets after 2017 caused different fluctuations, it 

can be said that the financial fund costs and financial risk factor impact levels are the same (Şenol, 2019: 

4).  

The second effect of the negative financial risk factor related to exchange rates is the negative 

deflection effect of the decrease in real exchange rates on the balance of payments. This effect can be 

expressed as financial risks related to budget deficits caused by the increasing import tendency due to 

the decrease in real exchange rates. In the other words, this structural effect can be expressed as related 

to directly budgetary finance risk cost in the financial application diverse. The position of increasing 

imports has not only adversely affects the central bank foreign exchange deposit accounts, but also has 

increased the fiscal burden on the budget as a budget deficit (Kesbiç et al, 2005: 92). In addition to the 

financial risk effect of the increasing exchange rates on the public budget, also the current account deficit 

increased the negative effect of this phenomenon on the budget to a much higher level together with the 

previous financial phenomenon than expected (Kesbiç et al, 2005: 95). 

4. CONCLUSION  

The concept of budget-based financial risk implies a significant structural functioning as well as 

the financial burden of implementation financial practices on the budget. Financial risk factors create 

different periodic effect levels, especially the deficit impacts on the budget, and these effects also affect 

the periodic public budget policies. However, financial risk factors cannot necessarily be internalized as 

a budget-based risk factor. The effects of current account deficits due to balance of payments deficits 

are also an important risk factor as a result of financial effects. This phenomenon, also known as “Twin 

Deficits”, causes significant deviations in periodic budget balances and manipulates other possible 

financial risk factors. Nevertheless, these contradictions to the implementation of public budget revenue 

and expenditure policies and the unexpected level of possible public expenditure policies are also an 

important risk factor. The positions of increasing financial risk factors after 2015 have necessitated 

addressing this phenomenon under the influence of global external factors. When the fundamentals of 

the emergence of financial risk factors are realized depending on the exchange rate, the risk factors of 

budgeting due to external monetary values increase even more in developing countries such as our 
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country. Because the floating exchange rate policy is considered as an important risk factor in 

applications especially such as flexible exchange rate policy. Increasing exchange rates are an important 

risk factor for the public budget in Turkey, even with global effects.  

In this respect, even though from time to time on a global level in the Euro or the Dollar bearish, 

it may be an increasing important risk factor in Turkey on the public budget due to these structural 

factors. Regardless of this stage, the public budget in our country shapes the structural changes 

depending on the financial risk factors and the level of influence of the financial risk factors makes sense 

with the effectiveness it finds in practice. On the other hand, how to finance budget deficits or which 

factor affect directly to this structural approach level is an important financial risk factor. In our country, 

where the Central Bank funds frequently come into play in relation to the public budget, it cannot be 

considered that the central bank accounts are not damaged. In other words, it is very difficult not to 

adversely affect the Foreign Exchange Deposits "in countries such as Turkey, especially in revising the 

current account balance and balancing the effects on the budget regarding the phenomenon of" Twin 

Deficits ". Therefore, the realization of budget targets and structural reforms in the implementation of 

public budget depends on particular on the reduction of these financial risk factors. In this regard, to 

determine the finance risk dynamics in Turkey and to understand the impact of financial risk levels is 

more meaningful than the classic budget approach due to the contemporaneous fiscal policy theoretical 

approach to the effective public budget applications, especially after the 2015. 
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KRİPTO PARALARIN GELENEKSEL FİNANSAL VARLIKLARLA İLİŞKİSİ 

 

Doç. Dr. H. Aydın OKUYAN* 

Arş. Gör. Devran DENİZ** 

ÖZET 

Bu çalışmada kripto paraların portföy yönetimine katkısı araştırılmıştır. Bunun için kripto para 

fiyatlarının geleneksel finansal varlık fiyatları ile ilişkisi incelenmiştir. Kripto paraları temsilen en 

önemli 2 kripto para olan Bitcoin ve Etheryum; geleneksel finansal varlıklardan hisse senetlerini 

temsilen majör ülkelerin ve Türkiye’nin borsa endeksleri; kıymetli madenleri temsilen altın, gümüş ve 

platin fiyatları kullanılmıştır. Sonuçta kripto para getirileri ile hisse senedi endeksi ve kıymetli maden 

getirileri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki elde edilmemiştir (-0,05, +0,10 aralığında korelasyon). 

Bu bulgu kripto paraların hisse senedi ve kıymetli maden portföyleri için iyi bir çeşitlendirme 

(diversifier) varlığı olduğunu göstermiştir. Ancak kripto paraların fiyat volatilitesinin geleneksel 

finansal varlıklara göre çok yüksek olması ve geleceği konusunda tam bir belirlilik olmaması finansal 

portföylerde aldığı payın uzun bir süre daha sınırlı kalacağına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Portföy Yönetimi, Hisse Senedi, Kıymetli Maden. 

Jel Kodları: E40, E44, G11. 

RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCY AND TRADITIONAL FINANCIAL 

ASSETS 

ABSTRACT 

In this study, the contribution of crypto currencies to portfolio management was investigated. For 

this aim, the relationship between cryptocurrency prices and traditional financial asset prices is 

examined. Bitcoin and ethereum used to represent cryptocurency. Major countries and Turkey's stock 

market indices were used to represent stock financial assets. Finally, gold, silver and platinum prices 

were used to represent precious metals. As a result, a very low positive (between zero and 0,10 

correlation) but insignificant relationship between cryptocurrency returns and stock index/precious 

metal returns was measured. In other words, an irrelevancy was determined between these assets. This 
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finding shows that cryptocurrency is a good diversification asset for stock and precious metal portfolios. 

However, the fact that the price volatility of these crypto currencies is much higher than that of 

traditional financial assets and the uncertainty about future of cryptocurrency indicates that their share 

in financial portfolios will be limited for a long time. 

Key Words: Cryptocurrency, Bitcoin, Portfolio Management, Stocks, Precious Metal. 

Jel Codes: E40, E44, G11. 

1. GİRİŞ 

Modern Portföy yönetiminde birbiri ile negatif korelasyona sahip finansal varlıkların belirlenmesi 

ve varlık sepetine eklenmesi oldukça önemlidir. Ancak gün geçtikçe entegrasyonu artan finansal 

piyasalarda negatif korelasyona sahip finansal varlıklar bulmak oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmada son dönemde finansal piyasalara giriş yapan kripto paraların geleneksel finansal varlıklarla 

olan ilişkisi incelenmiştir. Elde edilebilecek negatif yönlü ilişki portföy yönetiminde kripto paraların 

yeni ve önemli bir alternatif olabileceğini gösterecektir. 

Kripto paraların en önemlisi olan Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından üretilmiş ve 

merkezi bir otoriteye bağlı değildir (Öztürk vd., 2018: 218). Bitcoin’in bir paramı yoksa bir emtiamı 

olduğu benzer şekilde bir yatırım aracı olup olmadığı tartışılmakla birlikte bu çalışmada söz konusu 

tartışmalara odaklanılmamıştır. Bu tartışmalar yerine en önemli iki kripto para olan Bitcoin ve 

Etheryum’un geleneksel finansal varlıklarla olan fiyat ilişkisi incelenmiştir. Zira kripto paraların 

merkezi bir otoriteye bağlı olmayışı geleneksel finansal araçlar ve makro ekonomik değişimlerle 

ilişkisinin zayıf oluşu onları iyi bir portföy çeşitlendirme unsuru olarak öne çıkarmaktadır. Değer 

saklama özelliği yönü ile altına benzetilen Bitcoin güvenli liman özelliği ile de altına benzeme ihtimali 

düşünülmektedir. Her ne kadar getirilerinin varyansı diğer finansal varlıklardan çok daha yüksek olsa 

da makro ekonomi ve finansal varlıklarla olan ilişkisizliği Bitcoin’i portföy çeşitlendirmesi için önemli 

bir unsur haline getirmektedir. Ayrıca son yıllarda Bitcoin’in getirilerindeki dalgalanmanın önceki 

yıllara göre azaldığını belirtmek gerekmektedir (Öztürk vd., 2018: 217). 

Çalışmanın bir sonraki kısmında konuya ilişkin literatür incelemesi sunulmuştur. Daha sonra 

yöntem ve elde edilen bulgular anlatılmıştır. Son olarak sonuç kısmında elde edilen tüm bulgular özet 

olarak sunulmuştur. 

2. LİTERATÜR 

Yermack (2013) Bitcoin ile altın ve döviz kurları (Euro/Usd, Yen/Usd, Frang/Usd, Gbp/Usd) 

arasındaki fiyat ilişkisini incelemiştir.  Yazarlar 2010-2013 dönemi günlük verilerle yapılan çalışmada 

Bitcoin ile diğer varlıklar arasında sıfıra yakın korelasyon tespit etmiştir. 
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Dyhrberg (2016) çalışmasında Bitcoin’in hisse senedi ve döviz portföyleri için hedge enstrümanı 

olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmıştır. Bunun için Bitcoin ile FTSE100 hisse senedi endeksi, 

Euro/Dolar ve GBP/Dolar arasındaki ilişkiyi araştırmış ve sıfıra yakın ilişki bulmuştur. Bu nedenle altın 

madeni gibi Bitcoin’in de geleneksel portföyler için iyi bir çeşitlendirici (diversifier) ve piyasa riskinin 

(sistematik riskin) düşürülmesi için iyi bir enstrüman olduğunu tespit etmiştir. 

Baur, Lee ve Hong (2017) siyasi ve jeopolitik risklerin hem düşük hem de yüksek olduğu 

ortamları incelemişler, Bitcoin’in 2010-2015 arasında hiçbir dönemde geleneksel araçlarla (hisse senedi 

endeksi, döviz kuru ve tahvil portföyleri)  korelasyonu bulunmadığını bu nedenle bir çeşitlendirme aracı 

olabileceğini öne sürmüşlerdir. Söz konusu dönemde Bitcoin ile sayılan varlıklar arasındaki en yüksek 

korelasyon SP500 endeksi arasında olup 0,05 olarak ölçülmüştür. 

Jin Lim ve Masih (2017) İslami prensiplere göre oluşturan Shari’ah hisse senedi endeksi ile 

Bitcoin arasındaki korelasyonu inceledikleri çalışmalarında Bitcoin’in İslami hisse senedi endeksleri 

için önemli bir çeşitlendirme aracı olarak görülebileceğini söylemişlerdir. 

Moro ve Kajtazi (2017) Çin piyasasını dikkate alarak Bitcoin’in çeşitlendirme etkisini ve 

portföyün performansını artırma kapasitesini incelemişlerdir. Bitcoin’in batıda işlem gören geleneksel 

yatırım araçları ile negatif ya da herhangi bir anlamlı korelasyonu çıkmazken Çin’de işlem gören 

varlıklar ile az da olsa istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunduğu gözlenmiştir.  

Bu alanda yurtiçinde yapılmış yalnız bir esere rastlanmıştır. Öztürk ve diğ. (2018) Bitcoin’in altın 

haricinde diğer geleneksel finansal ve emtia varlıklarından bağımsız bir hareket gösterdiği ortaya 

koymuştur. 

3. YÖNTEM VE BULGULAR 

Bu kısımda öncelikle hipotezler ve hipotezlerin test metodolojileri açıklanmıştır. Daha sonra 

tanımsal istatistikler ve bulgular yer almaktadır. 

3.1 .Hipotez ve Metodoloji 

Çalışmanın boş hipotezleri aşağıda sıralanmıştır. Boş hipotezler sırasıyla, 

H10: “Bitcoin getirilerinin geleneksel finansal varlık getirileri ile ilişkisi bulunmamaktadır.” 

H20: “Etheryum getirilerinin geleneksel finansal varlık getirileri ile ilişkisi bulunmamaktadır.” 

şeklinde oluşturulmuştur. 

Her iki hipotez korelasyon analizi ile test edilmiştir. Varlıkların getirileri arasındaki korelasyon 

ölçülmüş ve söz konusu korelasyon katsayılarının sıfıra eşit olup olmadığı için anlamlılık seviyeleri 

kontrol edilmiştir. Bu yöntem sıkça kullanılan bir yöntem olup literatürdeki çalışmalarla uyumludur. 
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3.2 . Veri Seti 

Çalışmanın veri dönemi 24.08.2015-03.06.2019 arası yaklaşık 4 yıllık dönemdir (198 hafta). Son 

yıllarda Bitcoin’in popülaritesinin artması, bazı ülkelerin tanıması ve emtia borsaları ve vadeli işlem 

borsalarının işleme açması nedeniyle güncel bir veri döneminin kullanılması tercih edilmiştir. Bitcoin 

Etheryum, seçilmiş ülkelerin hisse senedi endeksleri ve kıymetli madenlerin fiyatları Yahoo finance web 

sitesinde temin edilmiştir. 

3.3. Tanımsal İstatistikler ve Bulgular 

Literatürde yapılan çalışmalardan Bitcoin getirisinin ve getirilerin varyansının geleneksel finansal 

varlıklara göre çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Bitcoin getiri dağılımının geleneksel 

finansal varlıklara göre daha basık (high kurtois) ve sola çarpıklık gösterdiği görülmektedir. Dağılımın 

basık olması Bitcoin getirilerinde uç değerlerin (pozitif veya negatif yönde) yüksek oluşunu 

göstermektedir. Bu durum Bitcoin getirilerinin varyansının yüksek olması ile örtüşmektedir (Baur, Hong 

ve Lee, 2017: 7). Dağılımın sola çarpık olması ise riskli finansal varlıkların genel bir özelliği olup negatif 

yöndeki şokların daha sık olması anlamına gelmektedir. Tablo 1’de bu çalışmadaki tanımsal istatistikler 

sunulmuş olup elde edilen sonuçlar literatürle uyumlu görünmektedir. 

Tablo 1. Varlıkların Getirileri ve Getirilerin Sapmaları (2015-2019 Arası) 

Varlık Haftalık Getiri St. Sapma 

SP500 0.202 1.83 

TSX 250 0.073 2.36 

DAX40 0.074 2.36 

FTSE100 -0.030 2.34 

CAC40 0.059 2.29 

NIKKEI225 0.088 2.11 

BIST30 -0.163 4.69 

Altın 0.094 1.80 

Gümüş 0.019 2.77 

Platin -0.060 2.77 

Bitcoin 2.355 11.10 

Etheryum 4.508 20.52 

   Kaynak: Yahoo. Finance.com, Yazarların hesaplaması, (Gözlem sayısı: 198) 

Tablo 1’den görüldüğü gibi 5 yıllık dönemde seçilen varlıklar arasında en yüksek haftalık getiriyi 

Etheryum (%4,50) ve Bitcoin (%2,35) sağlamıştır. Ancak getirilerin sapmasına bakıldığında ise en 

yüksek risk (standart sapma) bu iki kripto paraya aittir. Bir başka ifade ile kripto paraların getirisi ve 

sapmaları ülkelerin borsa endeksleri ve kıymetli madenlere göre daha yüksektir. Tablo 2’de ise piyasa 

değerine göre en önemli 10 kripto para ve piyasa değerleri gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Piyasa Değeri En yüksek Kripto paralar 

Varlık 

Piyasa Değeri 

(milyar $) 

Hacim (milyar $) 

(24 saat) 

Bitcoin 140,3 15,9 

Etheryum 25,9 6,9 

Ripple 17,3 1,2 

Litecoin 7,3 4,3 

Bitcoin Cash 7 1,2 

EOS 5,9 2,1 

Binance Coin 4,5 0,4 

Bitcoin SV 3,5 0,5 

Tether 3,2 15,7 

Stealer 2,4 0,4 

Kaynak: www.coinbase.com (04.06.2019) 

Tablo 3’te hipotez test sonuçları bulunmaktadır. Tabloda piyasa değeri en yüksek iki kripto para 

olan Bitcoin ve Etheryum’un getirilerinin diğer finansal varlık getirileri ile ilişkisinin ölçüsü olan 

korelasyon katsayıları ve anlamlılık düzeyleri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi Bitcoin getirisinin diğer 

finansal varlıkların hiç biri ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır. Etheryum’un ise sadece 

SP500 ve DAX40 ile pozitif yönlü çok zayıf bir ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla genel olarak H10 ve 

H20 boş hipotezleri reddedilmemiştir. Yani Bitcoin ve Etheryum getirileri diğer finansal varlık getirileri 

ile pozitif yönlü ilişkili değildir.  

Tablo 3. Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılık Seviyeleri 

 Bitcoin Etheryum 

SP500 0.092 (0,20) 0.130 (0,07) 

TSX250 0.031 (0,66) 0.047 (0,51) 

DAX40 0.103 (0,15) 0.120 (0,09) 

FTSE100 0.076 (0,29) 0.044 (0,53) 

CAC40 0.083 (0,25) 0.094 (0,19) 

NIKKEI225 0.055 (0,44) 0.038 (0,59) 

BIST30 0.02 (0,97) 0.036 (0,61) 

Altın -0.140 (0,05) 0.061 (0,39) 

Gümüş -0.057 (0,42) 0.038 (0,60) 

Platin -0.057 (0,43) 0.092 (0,20) 

http://www.coinbase.com/
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Kripto para fiyatlarının diğer finansal varlıklarla ilişkili olmaması hisse senedi ve kıymetli 

madenlerden oluşan geleneksel portföyler için kripto paraların iyi bir çeşitlendirme aracı olacağı 

anlamına gelmektedir.  Elde edilen bulgular Dyhrberg (2016), Baur, Lee ve Hong (2017), Jin Lim ve 

Masih (2017), Öztürk ve diğerlerinin (2018) çalışmalarının sonuçları ile uyumlu görünmektedir. 

4. SONUÇ 

Kripto paraların son yıllarda piyasa değeri ve işlem hacmi önemli ölçüde artmıştır. Bu süreçte 

kripto paralar önemli fiyat artışı sağlamış buna paralel şekilde fiyat dalgalanması da oldukça yüksek 

olmuştur.  

Değer saklama özelliği ile altına benzetilen kripto paraların makro ekonomik değişkenlerden 

etkilenmemesi nedeniyle portföyün sistematik riskini düşürebileceği de konuşulmaktadır. Bu çalışmada 

kripto paraların geleneksel portföyleri çeşitlendirme amaçlı kullanıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. 

Kripto paraları temsilen Bitcoin ve Etheryum; geleneksel portföyleri temsilen seçilmiş ülkelerin hisse 

senedi endeksleri ve kıymetli madenlerden Altın, Gümüş ve Platin kullanılmıştır. Son 4 yıl için Kripto 

para getirileri ile geleneksel finansal varlık getirilerinin ilişkisi incelenmiştir. Sonuçta Bitcoin ve 

Etheryum ile diğer finansal varlık getirileri arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon ilişkisi elde 

edilmemiştir. Elde edilen korelasyon katsayıları -0,05 ile 0,15 arasında olmuştur. Söz konusu katsayılar 

hem zayıf korelasyon olarak görülmekte hem de istatistiksel açıdan sıfırdan farklı bulunmamıştır. Bu 

bulgu kripto paraların geleneksel portföyleri çeşitlendirmek için iyi bir finansal seçenek olabileceği 

anlamına gelmektedir. 

Her ne kadar elde edilen bulgular kripto paraların portföy çeşitlendirmesinde iyi bir seçenek 

olabileceğini işaret etse de söz konusu varlıkların geleceği hakkındaki belirsizlik ve yüksek fiyat 

volatilitesi portföy içerisindeki payının oldukça sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Ancak kripto 

paraların borsalarının yaygınlaşması, çeşitli emtia borsaları ve vadeli işlem borsalarında kote olamaya 

başlaması ile son yılarda fiyat dalgalanmasının geçtiğimiz yıllara göre daha düştüğünü belirtmek 

gerekir. Bütün bu gelişmelerle birlikte kripto paraların portföylerdeki payının yönünü gelecekte söz 

konusu paralara duyulan güvenin nasıl şekilleneceği belirleyecektir. 
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OECD ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

 

                                                                                                                   Doç. Dr. Metehan YILGÖR 

                                                                                                                      Arş. Gör. Hakan ÖNDES 

                                                                                                                                         Özlem KAYA 

ÖZET 

Gelişmiş ülkelerin ekonomisinde iktisadi büyüme, teknolojik gelişmeler ve inovasyon önemli 

unsurlar arasında bulunmaktadır. Ülkeler gelişmişlik düzeylerini arttırmak amacıyla diğer ülkelerle 

işbirliği yapmakta, teknolojisi yoğun olan doğrudan yabancı yatırımları özendirmekte, eğitime ve 

teknolojik gelişmelere ayırdıkları kaynak miktarlarını arttırmaktadırlar. Teknoloji ve inovasyonu 

doğrudan etkileyen en önemli faktör ise ar-ge harcamalarıdır. Ülkelerin gelişme politikaları 

incelendiğinde ekonomik büyümenin ar-ge harcamaları ve dış ticaret ile önemli bir yapıyı temsil ettiği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 20 OECD ülkesi adına 2009-2016 döneminde Ar-Ge giderleri, 

dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki bağı araştırmaktır. Analizde ilk önce değişkenlerin 

durağanlık yapıları CADF ve CIPS ikinci nesil panel birim kök testi kullanılarak incelenmiştir. 

Değişkenlerin düzey hallerinde birim kök içermedikleri tespit edildiğinden, eşbütünleşme analizi yerine 

uzun ve kısa dönem tahminleri içeren ARDL yöntemi incelenmiştir. ARDL yöntemi, MG(ortalama grup 

etkileri), PMG(havuzlanmış ortalama grup etkileri) ve DFE(dinamik sabit etkileri) modelleri ile 

incelenmiştir. Modellere ilişkin uygun gecikme uzunluğu tahmin öncesi ilgili bilgi kriterleri 

çerçevesinde belirlenmiştir. Hausman testi neticesinde DFE(dinamik sabit etkiler) tahmincisinin diğer 

iki tahmin yöntemine göre daha uygun olduğu görülmüştür. Bu tahmine göre dış ticarette ve ar-ge 

harcamalarında meydana gelen değişiklik uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemiştir. 

Değişkenler arasındaki uzun ve kısa periyot nedensellik ilişkisi VECM yöntemiyle tespit edilmiştir. Buna 

göre, kısa dönemde ekonomik büyüme ve dış ticaret arasında karşılıklı, ar-ge harcamalarından 

ekonomik büyüme yönelik nedensellik bağı saptanmıştır. Uzun dönem nedensellik analizi sonuçları 

incelendiğinde, Ar-Ge giderleri ve dış ticaret ekonomik büyümenin nedeni olduğu tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret, Panel Veri Analizi, OECD. 

Jel Kodları: C23, O11, O24, O32, O40 
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RELATIONSHIP BETWEEN R & D EXPENDITURES, FOREIGN TRADE AND 

ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

Economic growth, technological developments and innovation are important factors in the 

economies of developed countries. Countries are cooperating with other countries in order to increase 

their level of development, including direct transfer of technology promotes investments and increase 

the amount of resources they devote to education and technological developments. R & D expenditure 

is the most important factor that directly affects technology and innovation. When the development 

policies of the countries are examined, it is thought that economic growth has an important relationship 

with the R & D expenditures and foreign trade. The aim of this study is to investigate the relationship 

between R & D expenditures, foreign trade and economic growth for 20 OECD countries in the period 

of 2009-2016. In the analysis, the stationary structures of the variables were first examined by using 

CADF and CIPS second generation panel unit root test. Since the variables do not contain unit root at 

the level, ARDL method, which includes long and short term estimations, is examined instead of 

cointegration analysis. The ARDL method was examined with MG (mean group effects), PMG (pooled 

mean group effects) and DFE (dynamic constant effects) models. The appropriate lag length for the 

models was determined within the framework of relevant information criteria before the prediction. As 

a result of the Hausman test, the DFE (dynamic constant effects) estimator was found to be more 

appropriate than the other two estimation methods. According to this estimate, the change in foreign 

trade and R & D expenditures positively affected the economic growth in the long run. The long and 

short term causality relationship between the variables was determined by VECM method. Accordingly, 

in the short term, a one-way causality relationship between economic growth and foreign trade was 

found to be bi-directional and from R & D expenditures to economic growth. When the results of long-

term causality analysis are examined, it is determined that R & D expenditures and foreign trade are 

the causes of economic growth. 

Key Words: R & D Expenditures, Economic Growth, Foreign Trade, Panel Data Analysis, OECD 

Jel Codes: C23, O11, O24, O32, O40 

1. GİRİŞ 

 

Ülkeler arasında oluşan ekonomik kalkınma ve gelir düzeyi farklılıklarının özünde mevcut 

teknoloji, kalifiyeli işgücü, maden rezervleri ve ekonomik istikrar yer almaktadır (Smith, 1994: 3). 

Ülkelerin bu farklılıkları ortadan kaldırabilmeleri diğer ülkelerle ticaret işbirliğine, teknolojiyi 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 100 - 
 

barındıran yabancı yatırımları özendirmelerine, kamu ve özel teşebbüsün araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini teşvik etmelerine bağlıdır.  

Türkiye’yi de kapsayan gelişmekte olan ülkeler emeğe dayalı ürünler ve hammadde ihraç 

ederken, teknoloji yoğun ürünler ithal etmektedir. Bu duruma bağlı gerçekleşen dış ticaret, ülkelere 

genellikle dış ticaret açığı olarak yansımaktadır. Dolayısıyla oluşan dış ticaret açığı ülkelerin milli 

gelirlerinin beklenen seviyeye ulaşmasını güçleştirmektedir (Yeldan v.d. 2012: 13). Bu kapsamda cari 

açık seviyesinin yüksek ve ekonomik büyümenin düşük olduğu ülkelerin kaliteli eğitim ve ar-ge 

işlemlerine önem göstererek teknolojisi üst seviyede mamulleri üretmesi ve yurt dışına satması oldukça 

önem arz etmektedir. 

Makro açıdan düşünüldüğünde ar-ge, ülkelerin dış ticarette avantaj elde etmek maksadıyla 

gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Bu anlamda, rekabet seviyesinin yüksek olduğu günümüzde 

ticaret ve gelir anlamında diğer ülkelere üstünlük sağlamak adına yenilikleri yerine getirmek 

zorunluluktur. Aynı zamanda, ülkelerin özgün olmak ve değişikliği yaşamak adına ar-geye verdikleri 

ehemmiyet gün geçtikçe artmaktadır. Bu duruma istinaden, milli gelirde ar-ge’nin oranı sürekli 

artmaktadır. Ar-ge harcamaları sayesinde maliyet yararı elde etmektedirler. Maliyette sağlanan bu 

avantaj kârı pozitif yönde etkilemektedir (Brown ve Jan, 2004:2). 

Ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerinin seviyesinin ihracat kapasitesini ve dış ticaret dengesini 

etkileyeceği beklenilmektedir (Güloğlu ve Tekin, 2012:73; Samimi ve Leadary, 2010:3086). Şekil 1’de 

üç değişken arasındaki ilişki gösterilmiştir. Ar-Ge harcamalarında yaşanan artış yüksek teknolojili 

mamul imalatı ile ihracatını arttırmaktadır. Artan ihracat ekonomik büyümeyi olumlu açıdan 

etkilemektedir. 

Şekil 1. Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret ve Ar-Ge Harcamaları Etkileşimi  

       

Kaynak: Göçer, 2013 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, 20 OECD ülkesi adına 2009-2016 döneminde Ar-Ge giderleri, 

dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki bağıntıyı araştırmaktır. Çalışmanın giriş bölümünde 

kavramsal çerçeveye yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde yer verilen literatür araştırmasında, 

Ar-Ge giderleri, dış ticaret ve ekonomik büyüme yapısını inceleyen birtakım çalışmalara değinilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde değişkenlere ilişkin veri setine, oluşturulan iktisadi modele ve ele alınan 
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yönteme yer verilmiştir. Sonraki bölümde çalışmanın bulguları elde edilmiştir. Beşinci ve son bölümde 

çalışmaya ilişkin sonuç ve öneriler değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Ar-Ge giderleri, dış ticaret ile ekonomik kalkınma yapısı açısından ilgili yazın taraması ele 

alındığında yatay-kesit, zaman serisi ve panel veri yapısına ait birçok akademik çalışmaya 

rastlanılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalardan bazılarında Ar-Ge giderleri ile ekonomik büyüme 

bulgusunda kısa ile uzun periyotlu ilişki araştırılmış olduğu halde, bazılarında Ar-Ge giderleri ile dış 

ticaret arasındaki ilişki incelenmiştir. Konuya ilişkin araştırmalar Tablo 1’de yer almıştır. 

Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazar/Yazarlar Çalışma Dönemi Birim/Birimler Yöntem Sonuç 

Coe v.d. (1995) 1971-1990 24 ülke Panel Regresyon 

(Ar-Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+ 

Landesmann ve 

Pfaffermayr (1997) 

1967-1987 Amerika, 

İngiltere, Japonya, 

Almanya, Fransa 

Panel Regresyon 

(Ar-Ge/ Dış Ticaret) 

+/- 

Bassanini ve Scarpetta 

(2001) 

1971-1998 21 OECD ülkesi Panel Regresyon 

(Ar-Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+ 

Ülkü (2004) 1981-1997 20 OECD ülkesi 

ve 10 OECD’ye 

üye olmayan ülke 

Panel Regresyon 

(Ar-Ge ve İhracat/ 

Ekonomik Büyüme) 

+ 

Yu Ming v.d. (2007) 1953-2004 Çin Eşbütünleşme ve 

Nedensellik (Ar-

Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+/↔ 

Altın ve Kaya (2009) 1990-2005 Türkiye VECM Nedensellik 

Kısa ve Uzun Dönem 

(Ar-Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

Kısa 

dönem:- 

Uzun 

dönem: → 

Saraç (2009) 1983-2004 10 OECD ülkesi Panel Regresyon (Ar-

Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+ 

Genç ve Atasoy (2010) 1997-2008 34 ülke Panel Nedensellik 

(Ar-Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

→ 

Korkmaz (2010) 1990-2008 Türkiye Eşbütünleşme ve 

Nedensellik (Ar-

+/→ 
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Ge/Ekonomik 

Büyüme)  

Yıldırım ve Kesikoğlu 

(2012) 

1996-2008 Türkiye (25 farklı 

alt sektör) 

Panel Nedensellik 

(Ar-Ge/ Dış Ticaret) 

→ 

Gülmez ve Yardımcıoğlu 

(2012) 

1990-2010 21 OECD ülkesi Panel Nedensellik ve 

Eşbütünleşme (Ar-

Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+/↔ 

Göçer (2013) 1996-2012 11 Asya ülkesi Panel Eşbütünleşme ve 

Nedensellik (Ar-Ge/ 

Dış Ticaret) 

+/→ 

Altıntaş ve Mercan 

(2015) 

1996-2011 21 OECD ülkesi Panel Eşbütünleşme  

(Ar-Ge/Ekonomik 

Büyüme) 

+ 

Yıldırım v.d. (2018) 1996-2014 G-20 ülkeleri Panel Sabit Etkiler 

(Ar-Ge/Dış Ticaret ve 

Ekonomik Büyüme) 

+ 

Not: + işareti ilgili değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu, - işareti ise negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Kısa dönem:- kodlaması herhangi bir ilişki ya da nedenselliğin saptanamadığını belirtir.  → işareti tek yönlü,  

↔ işareti ise çift yönlü nedensellik için kullanılmıştır. 

Ar-Ge giderleri ve ekonomik büyüme bağına dair yazın taraması incelendiğinde Landesman ile 

Pfaffermayr (1997) çalışması dışında diğer çalışmalarda anlamlı ilişki bulunamamıştır. Ar-Ge masrafları 

ve dış ticareti kapsayan bağlantıya dair yazın taraması ele alındığında, Yıldırım ve Keskinoğlu (2012) 

ve Göçer (2013) çalışmalarında anlamlı bir ilişki yapısının olduğu elde edilmiştir. Çalışmayla aynı 

değişkenleri içeren Yıldırım v.d.(2018) çalışmasında Ar-Ge giderlerinin ekonomik kalkınma ve dış 

ticaretten etkilendiği sonucuna varılmıştır.  

3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Veri Seti 

Araştırmada 20 OECD ülkesi adına Ar-Ge giderleri, dış ticaret ve ekonomik büyüme bulgusu 

2009-2016 dönemleri için yıllık elde edilen verilere dayanarak inceleme gerçekleştirilmiştir. Ekonomik 

büyüme serisi olarak yıllık büyüme hızı, Ar-Ge giderleri için harcamaların milli gelir içindeki oranı ve 

yine dış ticaret için ihracat ve ithalatın milli gelir içindeki payının birbirine oranı Dünya Bankası veri 

sisteminden elde edilmiştir. 

3.2. Model 

Araştırmadaki ekonometrik yapı adına oluşturulacak iktisadi öngörüde Ar-Ge harcamaları ve dış 

ticaret fazlasının arttığında ülkelerin ekonomik büyümesinin de gelişeceği yönündedir. Bu sebeple 

çalışmada aşağıda kurulan model tahmin edilmiştir. 
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𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑟𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝑓𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡                                                                                               (1) 

Modelde gdp: ekonomik büyümeyi, rd: Ar-Ge harcamalarını ve ft: dış ticareti simgelemektedir. 

3.3. Yöntem 

Çalışma kapsamında analize başlamadan önce panele ilişkin ülkeler içerisinde yatay kesit 

bağımlılığı varlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Adım.1: Bu amaç doğrultusunda Breusch ve Pagan 

(1980) LM (Lagrange Multiplier) testi ile Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CDLM (Cross Section 

Dependent- Lagrange Multiplier) testi kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığını göz önünde 

bulundurmadan yapılan analizlerde belirlenen sonuçlar sapmalı ve tutarsız olacağından test edilmesi 

önem arz etmektedir. Bu anlamda testlerden birincisi, Breusch ve Pagan (1980)’ın ortaya koyduğu ve 

aşağıdaki eşitlikte yer alan Lagrange Multiplier (LM) sınamasıdır. 

            

21 ^

1 1

N N

ij

i j i

LM T 


  

                                                                                                                     (2) 

Bu eşitlikte ρ̂, artıkların kısmi korelasyonlarına ilişkin örnek tahminidir. Sınamada H0 savı yatay 

birimlerin içerisinde herhangi bir bağ bulunmadığını ve 𝑇 →∞ 𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑁 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑖𝑠𝑒 𝑁(𝑁−1)/ 2 serbestlik 

derecesinde ki-kare asimptotik dağılımını içerdiği ve sınamanın, zaman birimi T'nin yatay kesit birimi 

N'den büyük hallerde başvurulduğu bilinmektedir (Pesaran, 2004: 4; Güloğlu ve İvrendi, 2010: 384). 

Pesaran (2004) tarafından öne sürülen CDLM sınaması N ve T'nin boyutunun büyük olduğu haller 

durumunda kullanılabilmektedir. Bu sınama Breusch ve Pagan (1980) sınamasının ilerletilmiş 

versiyonudur. 

21 ^

1 1

1
( 1)

( 1)

N N

ijLM

i j i

CD T
N N




  

 

                                                                                    (3) 

Bu test için 𝑇 → ∞ 𝑣𝑒 𝑁 → ∞ iken yatay kesit bağımlılığının olmadığı kabul edilir. 

 

Adım.2: Yatay kesit bağımlılığı testinden sonra, test edilmesi gereken bir diğer varsayım ise 

homojenlik varsayımıdır. Pesaran ve Yamagata (2008) delta sınamalarıyla sabit terimin ve eğim 

katsayılarının her bir ülke ya da genel tanımı ile yatay kesit için homojen bir yapı taşıyıp taşımadığı 

incelenebilmektedir.  

Üçüncü aşamada yatay kesit ilişkisini kapsayan ikinci nesil birim kök sınamaları üzerinde 

durulmuştur. Adım.3: Bu amaç doğrultusunda CADF ve CIPS panel birim kök testleri incelenmiştir. 

Pesaran (2007) CADF birim kök sınaması, değişkenlerin ilk dönem farkları ve gecikme yapılarının 

yatay kesitlerin beklenen değeri ile ADF regresyonunun ilerletilmiş halidir. CADF sınaması, yatay kesit 

(N) ile zaman (T) boyutunun oldukça küçük bulunduğu hallerde de sağlam neticeler göstermektedir. Ek 
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olarak sınamadan 𝑇 > 𝑁 ve 𝑁 > 𝑇 koşullarında da yararlanılabilmektedir (Pesaran, 2007: 266-267). 

CADF testinin hipotezleri aşağıda verilmiştir. 

 𝐻0:𝛽𝑖 = 0(𝑡ü𝑚 𝑖 ′ 𝑙𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛) 𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟  

𝐻𝐴: 𝛽𝑖 < 0 (𝑖 = 1,2, … … , 𝑁1, 𝛽𝑖 = 0 = 𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2, … … , 𝑁) 𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟  

𝑁 → ∞ ve 𝛿 0'dan değişik ve durağan bir değere yakınsadığında, 𝑁1/𝑁 savıyla neticelerin bir 

bölümünde durağanlık meydana gelir. Bu kıstas panel birim kök sınamalarının tutarlılığı adına elzemdir. 

Bu durum için CADF regresyonu şu şekilde oluşturulur. 

, 1 1it i i i t i i itt ty b y c y d y e
 

                                                                                              (4) 

CADF testinin tüm yatay kesite ilişkin birim kök sınama bilgilerinin beklenen değeri 

hesaplanarak serinin tamamı adına birim kök sınama istatistiği olarak CIPS bulunabilir. CIPS 

istatistiğinin elde edilmesine aşağıda yer verilmiştir. 

CIPS (N,T) = 
1

1

( , )
N

i

i

N t N T



                                                                                                     (5) 

Birim kök sınamaları sonrasında Ar-Ge harcamalarının ve dış ticaretin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisini test etmek için Pesaran v.d. (1999) tarafından geliştirilen Panel Autoregressive 

Distributed Lag (Panel ARDL) modeli kullanılmıştır.  Adım.4: Panel ARDL modeli grup tahmincisi 

(mean grup-mg), havuzlanmış grup tahmincisi (pooled mean grup-pmg) ve dinamik sabit etkiler 

modelini içermekte ve temel panel ARDL denklemine aşağıda yer verilmektedir. 

, , ,

1 0 0

p q w

it ik i t k ik i t k ik i t k i it

k k k

gdp gdp rd ft     

  

                                                                         (6) 

Panel ARDL yöntemi adına hata düzeltme modeli şu şekilde denklemde belirtilebilir: 

      

1 1 1

, 1 , , ,

1 0 0

( )
p q w

it i i t t it t it ik i t k ik i t k ik i t k i it

k k k

gdp gdp rd ft gdp rd ft       
  

   

  

              (7) 

Adım.5: Çalışmanın son aşamasında ise hata düzeltme modeli tahminine dayalı olarak VECM 

Granger nedensellik testi ile kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkileri sınanmıştır. 

4. BULGULAR 

Çalışmanın analiz kısmında ilk olarak ilgili değişkenler adına yatay kesit bağımlılığı 

incelenmiştir. Tablo. 2’de LM ve CDLM  testi sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Değişkenler LM (Breusch Pagan-1980) CDLM (Pesaran 2004) 

Test İstatistiği Olasılık Değeri Test İstatistiği Olasılık Değeri 

GDP  762.332 0.000*** 25.066 0.000*** 

RD  659.874 0.000*** 24.104 0.000*** 

FT 256.011 0.000*** 3.386 0.007*** 

Not: Hipotezler: H0: Yatay kesit birimleri arasında bağımlılık yoktur. HA: Yatay kesit birimleri arasında bağımlılık vardır. 

*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Bulgular nezdinde iki farklı testte de ilgili değişkenler açısından ülkeler içerisinde yatay kesit 

bağımlılığının varlığına ulaşılmıştır. İkinci aşamada Tablo 3’te Pesaran ve Yamagata (2008) Delta testi 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 3. Delta Testi Sonuçları 

Test Test İstatistiği Olasılık Değeri 


:

 
17.754 0.000*** 


:

adj     
18.849 0.000*** 

*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Delta testine ilişkin hipotezler şu şekildedir:  

0 1 2: ... nH        (tüm i ’ler için ) 

1 2: ...A nH       (en az bir i için) 

Analiz sonuçlarına dair, panel yapısını derleyen birimler homojen değildir. Öngörülen olasılık 

kriteri çerçevesinde yokluk hipotezi reddedilmiştir. Bulunan homojenlik ile yatay kesit bağımsızlığı 

sınamaları, model tahminlerinden evvel yararlanılacak olan birim kök sınamalarının tanımına ilişkin 

ciddi yol gösterici bilgiler sunmaktadır. Paneli meydana getiren yatay kesit birimlerinin, seriyi etkileyen 

bir şok durumunda kendi aralarında etkileşim göstermediğini düşünmek doğru olmamaktadır. Tahmin 

neticelerinin tutarlılığı adına yatay kesit bağımlığını ve heterojenliğini göz önünde bulunduran birim 

kök sınamalarının uygulanması ihtiyacı belirmektedir. Bu amaç doğrultusunda Tablo 4’te CADF ve 

CIPS birim kök testi sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Değişkenler CADF CIPS 

I(0) - Trend I(0)- 

Sabit+Trend 

I(0) - Trend I(0)- 

Sabit+Trend 

GDP  -3.234 

(0.002)*** 

 -3.468 

(0.000)*** 

-2.447 

(0.038)** 

-3.234 

(0.000)*** 

RD  -2.831 

(0.047)** 

-4.134 

(0.000)*** 

-2.831 

(0.041)** 

-3.231 

(0.000)*** 

FT -3.331 

(0.001)*** 

 -4.005 

(0.000)*** 

 -2.655 

(0.003)*** 

 -3.331 

(0.000)*** 

Not: Tabloda t istatistik değerlerinin altındaki parantez içerisindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. *,**,*** 

sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tüm değişkenler düzey değerlerinde bir başka deyişle fark alınmadan durağan bulunmuştur. 

Dolayısıyla I(0) süreçlerde olan değişkenler için panel eşbütünleşme testi yapılamamaktadır. Bundan 

dolayı değişkenler arasındaki ilişki üç ayrı panel ARDL modelinde belirlenmiştir. Uzun ve kısa dönem 

tahminleri öncesinde uygun ARDL modeline ilişkin AIC, SIC, RMSE neticelerine Tablo 5’te 

değinilmiştir. 

Tablo 5. Uygun ARDL Model Seçimi 

ARDL Modeli AIC Bilgi Kriteri SIC Bilgi Kriteri RMSE 

(1,0,0) -18.085 -16.834 2.893 

(1,0,1) -19.348 -17.483 3.321 

(1,1,0) -19.499 -16.935 3.658 

(1,1,1) -16.984 -15.478 2.374 

Uygun ARDL modeli tahmini için oluşturulacak denklem öncesinde uygun gecikmelerin 

belirlenmesi adına ilgili bilgi kriterlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Buna göre, hem 

Akaike hem Schwarz hem de RMSE kriteleri çerçevesinde uygun ARDL modeli (1,1,1) olarak 

belirlenmiştir. Bu modelin belirlenmesinde, Akaike ve Schwarz değerlerinin negatif anlamda en büyüğü 

RMSE değerinin ise pozitif anlamda en küçüğü dikkate alınmıştır. 

Yöntem nihai olarak pooled mean group (pmg), mean group (mg) ve dynamic fixed effects (dfe) 

tahmincilerini içerdiğinden, ilgili tahmincilere ilişkin sonuçlara aşağıda Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 6. Panel ARDL Tahmin Sonuçları(Bağımlı Değişken: gdp) 

Uzun Dönem Katsayılar PMG MG DFE 

rd 3.492 
(0.000)*** 

6.801 
(0.700) 

1.845 
(0.079)* 

ft 0.069 
(0.002)*** 

-3.176 
(0.335) 

0.118 
(0.055)* 

Hata Düzeltme Katsayısı  

ECT -0.331 
(0.000)*** 

-0.388 
(0.001)*** 

-0.300 
(0.000)*** 

Kısa Dönem Katsayılar  

∆rd -9.508 -1.863 -2.315 
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(0.012)** (0.081)* (0.000)*** 

∆ft -0.173 
(0.553) 

0.704 
(0.419) 

0.038 
(0.518) 

c 12.133 
(0.001)*** 

3.499 
(0.067)* 

6.288 
(0.036)** 

Not: Tabloda değişkenlerin katsayı değerlerinin altındaki parantez içerisindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. 

*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 6 değerlendirildiğinde pmg tahmin sonuçları kısa devrede Ar-Ge harcamaları ve dış 

ticaretin ekonomik büyüme üzerinde negatif yönlü  etkisi olduğunu göstermekte iken uzun dönemde bu 

etki pozitife dönüşmüştür. Bir diğer panel ARDL tahmincisi olarak kabul edilen mg sonuçları diğer iki 

tahminciden oldukça farklılık göstermiştir. Kısa dönemde sadece Ar-Ge harcamaları ekonomik 

büyümeyi negatif etkiler iken uzun dönemde pozitif de etkilese katsayı istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır. Dış ticaret değişkeni ise kısa ve uzun periyotta istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır. Son olarak dfe sonuçları kısa dönemde Ar-Ge harcamalarının mg tahmincisinde olduğu 

gibi ekonomik büyümeyi anlamlı ve negatif etkileyeceğini ancak uzun dönemde ise hem Ar-Ge 

harcamalarının hem de dış ticaretin ekonomik büyümeyi olumlu ve anlamlı etkilediği belirtilmiştir. 

Sonuçta panel ARDL test sonuçlarının söz konusu ilişki için dış ticaret ve Ar-Ge harcamalarının 

ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği görüşü teorik açıdan desteklenir nitelikte olmuştur. 

Katsayıların tahmin edilmesinin ardından panel ARDL tahmincilerinin her birine ilişkin bulunan 

sonuçların değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Bu durumdan dolayı, temel tahmincilerden hangisinin 

dikkate alınacağı hususunda belirleyici test kimliğinde olan Hausman testi üç farklı tahmincinin ikişerli 

olarak karşılaştırılmasını sağlayarak seçim yapılmasını belirler. Tablo 7’de yer alan Hausman test 

sonuçlarına göre mg ile pmg tahmincisi kıyaslandığında mg ye göre pmg ve dfe tahmincilerinin anlamlı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pmg ve dfe tahmincileri karşılaştırıldığında dfe tahmincisinin üç farklı 

tahminci içerisinde en sağlam ve güvenilir sonuçları içerdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 7. Hausman Test Sonuçları 

Tahminci Chi^2 Olasılık Değeri 

MG,PMG 0.08 0.962 

PMG, DFE 800.80 0.000*** 
*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Hausman testi sonucunda temel alınacak olan dfe tahmincisinin katsayı değerleri burada önem 

kazanmaktadır. Buna göre uzun periyotta Ar-Ge harcamaları ve dış ticaret ekonomik büyümeye olumlu 

katkı yapmıştır. Ayrıca hata düzeltme katsayısı hem negatif hem de istatistiksel olarak anlamlı olması 

uzu dönemde dengeye yakınsamanın olduğunu göstermektedir. Analizin son aşamasında değişkenler 

arasındaki ilişki nedensellik testi ile incelenmiştir. Tablo 8’de nedensellik sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 8. VECM’e Dayalı Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 Kısa Dönem Nedensellik Uzun Dönem Nedensellik 

X↓          Y→ ∆gdp ∆rd ∆ft ECT 

∆gdp  2.058 
(0.153) 

3.636 
(0.005)*** 

-0.112 

∆rd 3.234 
(0.007)*** 

 0.994 
(0.563) 

-2.466*** 

∆ft 5.292 
(0.000)*** 

1.239 
(0.364) 

 -4.237*** 

*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve%1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Bulgular, kısa dönemde ekonomik büyüme ve dış ticaret arasında karşılıklı, Ar-Ge 

harcamalarından ekonomik büyüme yönelik nedensellik bağlantısı elde edilmiştir. Uzun dönem 

nedensellik analizi sonuçları incelendiğinde, Ar-Ge harcamaları ve dış ticaret ekonomik büyümenin 

nedenidir. Kısa ve uzun periyotta Ar-Ge harcamaları ile dış ticaret arasında nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. 

5. SONUÇ 

Çalışmada 2009-2016 yılları arasında OECD ülkelerinde ekonomik büyüme, Ar-Ge harcamaları 

ve dış ticaret üçgenindeki bağlantı irdelenmiştir. Analizde ilk önce değişkenlerin durağanlık yapıları 

CADF ve CIPS ikinci nesil panel birim kök testi kullanılarak incelenmiştir. Değişkenlerin düzey 

hallerinde birim kök içermedikleri tespit edildiğinden, eşbütünleşme analizi yerine uzun ve kısa dönem 

tahminleri içeren ARDL yöntemi incelenmiştir. ARDL yöntemi, MG(ortalama grup etkileri), 

PMG(havuzlanmış ortalama grup etkileri) ve DFE(dinamik sabit etkileri) modelleri ile incelenmiştir. 

Modellere ilişkin uygun gecikme uzunluğu tahmin öncesi ilgili bilgi kriterleri çerçevesinde 

belirlenmiştir. Hausman testi neticesinde DFE(dinamik sabit etkiler) tahmincisinin diğer iki tahmin 

yöntemine göre daha uygun olduğu görülmüştür. Bu tahmine göre dış ticarette ve Ar-Ge harcamalarında 

meydana gelen değişiklik uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemiştir. Nedensellik 

testi de ARDL tahmincisine paralellik sağlamıştır. Buna göre kısa periyotta, Ar-Ge harcamalarından 

ekonomik büyümeye yönelik nedensellik bulgusu saptanmıştır. Aynı zamanda dış ticaret ve ekonomik 

büyüme birbirinin nedeni olacak şeklinde sonuca ulaşılmıştır. Uzun periyotta ise, Ar-Ge harcamaları ve 

dış ticaretten ekonomik büyümeye yönelik nedensellik saptanmıştır. Bu sonuçlar literatürde, Altın ve 

Kaya (2009), Genç ve Atasoy (2010), Korkmaz (2010), Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), Göçer (2013) 

çalışmalarına benzerlik göstererek destek niteliğindedir. 

Bulgular karar vericiler, politika belirleyiciler ve firmalar açısından oldukça önemlidir. Ülkelerin 

yüksek bir ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmaları için teknoloji yoğun ve katma değer yaratan 

ürünleri uluslararası piyasalara ihraç etmesinin önemli bir avantaj olduğu düşünülmektedir. Ar-Ge 

harcamalarını yoğunlaştırarak ihracatta ve gayri safi yurt içi hâsılada artış sağlanabilmektedir. Bu durum 
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beraberinde cari açık sorunun da önüne geçmede önem teşkil edecektir. Cari açıkta bu şekilde cari 

fazlalığa dönüşerek ekonomik büyümeyi olumlu anlamda etkileyecektir. 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ GELİR İLİŞKİSİ: SEKTÖREL BİR ANALİZ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KOÇ 

Arş. Gör. Dr. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ 

ÖZET 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için büyüme ve kirlilik arasındaki 

ilişkilerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türkiye’de sektörel 

düzeyde gelir ile çevre kirliliği arasındaki nedensellik ilişkilerini analiz etmektir. 1998-2017 dönemini 

kapsayan bu çalışmada sektörel çıktı düzeyleri dikkate alınarak gelir ile kirlilik arasındaki nedensellik 

ilişkileri Hacker&Hatemi J (2006) tarafından geliştirilen simetrik nedensellik testi ve Hatemi J (2012) 

tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analizde kirlilik göstergesi olarak 

PM2.5 salınım indeksi, sektörel çıktı düzeyleri için de tarım, sanayi ve hizmetler sektörü bazında ulusal 

gelir düzeyleri kullanılmıştır. Simetrik nedensellik testi sonuçlarına göre kirlilik ile sektörel çıktı 

düzeyleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Asimetrik nedensellik testi 

sonuçlarına göre ise pozitif sanayi sektörü şoklarından pozitif kirlilik şoklarına doğru nedensellik tespit 

edilmiştir. Buna göre sanayi sektöründeki büyümenin kirliliği artırıcı etki yaratabileceği söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Gelir, Sektörel Çıktı Düzeyleri, Nedensellik Analizi 

JEL Kodları: 013, Q56, C13 

ENVIRONMENTAL POLLUTION INCOME RELATION: A SECTORAL ANALYSIS 

ABSTRACT 

Relationships between growth and pollution must be magnificently analyzed to achieve 

sustainable development goals. In this context, the purpose of this study is to analyze causality 

relationships between income and environmental pollution in Turkey. In this study,  relationships 

between income and pollution were analyzed by considering sectoral output level for the 1998-2017 

periods.  Symmetric causality test developed by Hacker&Hatemi J (2006) and asymmetric causality test 

developed by Hatemi J (2012) were used in the study. PM2.5 emission index was used as pollution 

indicator.  Sectoral output levels are national income levels on the basis of agriculture, industry and 

services sector.  According to the results of the symmetric causality test, there is no causality 

relationship between pollution and sectoral output levels. However, According to the results of the 
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asymmetric causality test, there is causality from positive the industry sector shocks to positive pollution 

shocks. The growth in the industrial sector has an increasing effect on pollution.  

Keywords: Environmental Pollution, Income, Sectoral Output Levels, Causality Analysis 

JEL Codes: 013, Q56, C13 

1. GİRİŞ 

Sanayi devrimi ve 2. Dünya savaşından sonra bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması 

hem üretim artışı hem de ülkelerin kalkınma yolunda önemli mesafeler kat etmesini sağlamıştır. Ancak 

1970’li yılların başlarında üretim artışlarından kaynaklanan büyümenin gerçek anlamda refahı 

artırmadığı, üretim artışıyla şimdiki neslin maddi anlamda refah artışı sağladığı, ancak üretim artışından 

kaynaklanan çevresel tahribat azaltılmadığı sürece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 

bırakılamayacağı düşüncesi geniş ölçüde tartışılmaya başlanmıştır. Bir anlamda şimdiki neslin sağladığı 

maddi refah artışı gelecek neslin refahını önemli ölçüde azalttığı düşüncesi kalkınma paradigmasında 

önemli ölçüde tartışılmaya başlanmıştır. Çevreye duyarlı kalkınma politikalarının gündeme alınmaya 

başlanması sürdürülebilir kalkınma politikalarının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişkilerin analizi sürdürülebilir kalkınma politikaları açısından 

önemli bir yere sahiptir.  

Teorik düzeyde büyüme ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma Grossman ve 

Krueger (1991) tarafından yapılmıştır. Başlangıçta ekonomik büyüme arttıkça çevresel kirliliğin artması 

ancak kişi başına gelir düzeyi belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra ilişkinin tersine dönmesi 

beklenmektedir.  Çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasındaki bu ters-U şeklindeki ilişki Çevresel 

Kuznet Eğrisi ile açıklanmaktadır. Ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasındaki bu ilişki büyük 

ölçüde kalkınma paradigmasındaki değişimle açıklanabilir. Çevresel Kuznets Eğrisi, Kuznets (1955) 

tarafından geliştirilen Kuznets eğrisine dayanmaktadır. Ekonomik büyüme ile gelir eşitsiliği arasındaki 

ilişkiyi inceleyen Kuznets (1955) ekonomik büyüme ile birlikte gelir eşitsizliğinin artacağını ancak kişi 

başına düşen gelir belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra büyümenin gelir eşitsiliğini azaltacağını 

vurgulamıştır. Benzer bir ilişki ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasında da geçerlidir. Çevre 

kirliliği ve ekonomik büyüme arasında ters-U şeklinde bir ilişki olması çeşitli faktörlerle açıklanabilir.  

Grossman ve Krueger (1991; 1995) çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçek etkisi, 

yapısal etki ve teknolojik etki olmak üzere üç faktörle açıklamaktadır. Sanayi sektörüne dayalı 

ekonoilerde üretim ölçeğinin büyümesiyle birlikte enerji ve kaynak kullanımının artması çevre 

kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum ölçek etkisi olarak adlandırılmaktadır. Yapısal etki; 

üretim süreçlerinin sanayi sektöründen hizmetler sektörüne kaymasıyla birlikte kirliliğin azalmasını 

ifade etmektedir. Tarım ve hizmetler sektörü daha az doğal kaynak ve enerji kullanımına dayalı 

olduğundan gelir arttıkça kirlilik azalmaktadır. Tarım ve hizmetler sektörü sanayi sektörüne kıyasla 
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çevreyi daha az kirletmektedir. Bu etki, yapısal değişme hipotezi olarak da adlandırılmaktadır.  Üretim 

süreçlerinde kirliliğe sebep olan eski teknolojiler yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve daha 

az çevre kirliliğine ve enerji tüketimine dayalı teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 

ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasındaki ilişkinin tersine dönmesi ise teknolojik etki olarak 

adlandırılmaktadır. Üretimin ilk aşamalarında negatif ölçek ekonomileri geçerli iken, üretimin ilerleyen 

aşamalarında pozitif yapısal ve teknolojik etki negatif ölçek ekonomilerini aşmakta ve ekonomik 

büyüme ile çevre kirliliği arasında ters-U biçiminde bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

Çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi belirleyen diğer faktör ise kaliteli çevre 

talebinin gelir esnekliğidir. Antle ve Heidebrink (1995) tarafından geliştirilen bu model çevresel geçiş 

hipotezi olarak da adlandırılmaktadır. Çevresel geçiş hipotezine gore kalkınmanın ilk aşamalarında 

çevresel malların bol ve fiyatları düşüktür. Artan kaynak kullanımıyla birlikte çevresel malların fiyatları 

da yükselmeye başlamaktadır. Çevresel malların fiyatlarının artması kaynak kullanımını azaltarak 

çevresel kalite artışına da katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla ekonomik kalkınma ile çevre kirliliği 

arasındaki ilişki pozitiften negatife dönüşmekte ve çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasında ters-U 

biçiminde bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

Bu kapsamda özellikle son yıllarda yerli literatürde Çevresel Kuznets Eğrisini test etmek amacıyla 

çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen ekonometrik çalışmalara ağırlık 

verildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda kullanılan dönem ve ekonometrik yöntemler farklılık gösterse 

de kullanılan veri setleri benzerlik göstermektedir. Çalışmalarda yaygın olarak çevresel kirlilik 

göstergesi olarak kişi başına düşen CO2 emisyonu, kişi başına enerji tüketimi ve hava kirliliği; büyüme 

göstergesi olarak da kişi başına düşen milli gelir değişkenleri kullanıldığı görülmektedir§. Bazı 

çalışmalarda ise bu göstergelerden farklı olarak nüfus yoğunluğu, çevresel vergi yükü, nüfus artış hızı, 

doğumda yaşam beklentisi, dış ticaret hacmi gibi bağımsız değişkenlerin de analizlere dahil edildiği 

görülmektedir**. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde ortak bir sonuca ulaşılamadığı farkedilmektedir. Bu 

çalışmaların sonuçlarının kullanılan veri seti, dönem aralığı ve ekonometrik yöntemlerden kaynaklı 

olarak farklılık göstermesi beklense de önemli bir kısmının Çevresel Kuznets Eğrisi’nin ters-U 

hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığı; eğrinin N veya ters-N şeklinde olduğu yönündedir.  Örneğin 

Başar ve Temurlenk’in (2007) 1950-2000 dönemi için kirlilik göstergesi olarak CO2 emisyonunu, 

büyüme göstergesi olarak da kişi başına milli geliri kullandıkları çalışmalarında Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşılık gelir düzeyi ile kişi 

başına karbondioksit emisyonu ile fosil yakıtların kullanımından dolayı ortaya çıkan emisyon değerleri 

                                                           
§ Adı geçen değişkenleri kullanarak yapılmış bazı ekonometrik çalışmalara bakınız: Başar ve Temurlenk, 2007; Ulucak ve 

Erdem; 2012, Saatçi ve Dumrul, 2012; Çınar, Yılmazer ve Fazlılar, 2012; Gündüz, 2014; Kocak, 2014; Erdoğan, Türköz ve 

Görüş, 2015; Gülmez, 2015; Özkan ve Erdemli, 2017. 
** Bu çalışmalardan bazıları için bakınız: Halıcıoğlu, 2009; Arı ve Zeren, 2011; Bekmez ve Nakıpoğlu, 2012; Karaca, 2012; 

Şahinöz ve Fotourehchi, 2013; Sarısoy ve Yıldız, 2013; Erataş ve Uysal, 2014; Albayrak ve Gökçe, 2015; Karakaş, 2016; Topal 

ve Günay, 2017; Külünk, 2018. 
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arasında ters-N biçimli bir ilişki olduğu sonucuna varılmışlardır.  Erdoğan, Türköz ve Görüş’ün (2015) 

Türkiye için 1975-2010 dönemlerinde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini sınadıkları 

çalışmalarında da hipotezinin geçerli olmadığı buna göre çevre kirliliği göstergeleri ile kalkınmanın bir 

göstergesi olan kişi başına gelir arasında uzun dönemde bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca 

değişkenler arasında ters-N şeklinde bir ilişki olduğu vurgulanmış ve bu sonuç gelir seviyesinin çevresel 

bozulmayı belirli bir seviyeye kadar azalttığı daha sonra arttırdığı ve sonrasında ise tekrar azaltmakta 

olduğu şeklinde yorumlanmştır.  

Çalışmada çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkide Çevresel Kuznets Eğrisi’nin N 

şeklinde olduğu yönünde tahmin de bulunan çalışmalardan biri ise Arı ve Zeren’in  (2011) Türkiye’nin 

de dahil olduğu 17 ülke için 2000-2005 dönemini kapsayan panel veri analizi araştırmalarıdır. Bu 

çalışmanın sonuçlarına göre çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkide tahmin ettikleri N 

şeklindeki Çevresel Kuznets Eğrisi’ni yüksek gelir düzeylerinde bile CO2’nin gelirle birlikte artabileceği 

şeklinde yorumlamışlardır. Ayrıca enerji ve nüfus yoğunluğunun CO2 emisyonu ile pozitif ilişkili 

olduğu yani kullanılan enerji miktarı ve ülkedeki kişi sayısı arttıkça CO2 emisyonunun da artacağı tespiti 

yapılmıştır. Karaca’nın (2012) Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin 1980-2007 döneminde Türkiye’nin 

de dahil olduğu 37 gelişmekte olan ülke için geçerliliğinin sınandığı panel veri analizi çalışmasında da 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna 

varılmış ve hipotezin aksine tahmin sonuçları neticesinde N biçiminde çıkan eğri ele alınan dönemde 

gelişmekte olan ülkelerdeki kişi başına gelirin henüz çevre kalitesini sağlayacak düzeyde yüksek 

olmadığı ve bu ülkelerde çevre kirliliğinin azaltılmasında kalkınma göstergelerinin iyileştirmesine 

ihtiyaç duyulduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bir diğer elde edilmiş benzer sonuç da Sarısoy ve Yıldız’ın  

(2013) Türkiye ile birlikte 30 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 1992-2009 dönemleri içinde CO2 

emisyonu, GSYİH ve nüfus yoğunluğu değişkenlerini panel birim kök, Granger nedensellik ve panel 

regresyon analizini kullanarak yaptıkları çalışmalarına aittir.  Araştırmada Çevresel Kuznets Eğrisi’nin 

N şeklindeki görünümünü desteklediği tespit edilmiştir. Sonuçların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

için ayrı ayrı değerlendirildiği çalışmada gelişmekte olan ülkeler için ekonomik gelişmenin ilk 

aşamalarında gelir belirli bir seviyeye ulaşana kadar (dönüm noktası) kirlilik düzeyinin arttığı 

görülmüştür.  Gelişmiş ülkeler için ise gelir arttıkça kirlilik düzeyinin arttığını bununla birlikte Çevresel 

Kuznets Eğrisi hipotezinin öne sürdüğü “ters-U” şeklinin aksine, gelirin belirli seviyelerinden sonra 

gelir seviyesi ile CO2 seviyesi arasındaki doğrusal ilişkinin devam ettiği tespit edilmiş ve böylece 

gelirdeki artışla birlikte yüksek gelir seviyelerinde de CO2 emisyonunun artabileceği sonucu ortaya 

konmuştur.  

Türkiye’nin de dahil edildiği çalışmaları incelediğimizde az da olsa Çevresel Kuznets Eğrisi’nin 

ters-U hipotezinin geçerli olduğunu gösteren çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan biri Saatçi 

ve Dumrul’un (2012) 1950-2007 dönemi için yapısal kırılma içeren birim kök ve eş-bütünleşme 

testlerini kullanarak Türkiye’de çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasında ters-U şeklinde bir 
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ilişkinin varlığını buldukları çalışmalarıdır. Özkan ve Erdemli (2017) de 2000-2013 dönemi için 14 

yıllık panel veri seti ile Türkiye ve Türkiye ile kara sınırı olan 8 ülkede (Azerbaycan (Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti), Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan) gelir ve CO2 

emisyonu arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında kişi başına düşen gelir ile kişi başına düşen 

emisyon miktarı arasında ters-U şeklinde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar değişkenler 

arasındaki pozitif ilişkinin daha fazla büyüme ile birlikte negatife dönebileceğini yani belli bir büyüme 

oranına dek çevrenin giderek kirlendiği ancak eşik değerinden sonra diğer gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi çevrenin temizlenme aşamasına geçebileceği şeklinde yorumlanmıştır.   

Çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırıldığı çalışmaların 

sonuçlarının da farklılık gösterdiği görülmektedir. Gülmez’in (2015) 24 OECD ülkesinde 2000-2012 

dönemi için ekonomik büyüme ile hava kirliliği arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelediği çalışmasında 

hava kirliliği ve ekonomik büyüme değişkenlerinin birbirlerini pozitif olarak etkilediği ve değişkenler 

arasında ekonomik büyümeden hava kirliliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu fakat hava 

kirliliğinden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. Karakaş 

(2016) da 61 ülkede 1990 ile 2013 dönemleri arasında 24 yıllık veri ile CO2 emisyonu, kişi başı GSYİH 

ve nüfus değişkenlerini kullanarak yaptığı Granger nedensellik testi sonuçlarından nüfus ve kirlilik 

arasında nüfustan kirliliğe doğru tek yönlü ve gelir ile kirlilik arasında da gelirden kirliliğe doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi bulmuştur. Külünk’ün (2018) Türkiye için 1960-2013 dönemi için 

ekonomik büyüme ve karbon salınımı arasındaki nedensellikilişkisini incelediği çalışmasında diğer 

sonuçlardan farklı olarak kirlilikten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 

bulunmuştur.  

Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için büyüme ve çevresel 

bozulma arasındaki dinamiklerin iyi analiz edilmesi gerçeği son yıllarda çalışmaların sayısına 

yansımaktadır. Çalışmalarda kullanılan veri setleri ve metodoloji de incelendikten sonra özellikle sıfır 

atık projelerinin yapılmaya çalışıldığı bu dönemde sektörel düzeyde üretim bileşiminin sanayiden 

hizmetler sektörüne kaydığı da göz önüne alınarak ekonomik büyüme ve çevresel bozulma arasındaki 

dinamiklerin tekrar incelenmesine ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir.  Bu bağlamda diğer çalışmalardan 

farklı olarak bu çalışmada çevresel bozulma ve ulusal gelir düzeyi arasındaki nedensellik ilişkileri 

sektörel düzeyde analiz edilmiştir. 

2. YÖNTEM VE VERI SETI 

1998-2017 dönemini kapsayan bu çalışmada sektörel çıktı düzeyleri dikkate alınarak kirlilik ile 

gelir arasındaki nedensellik ilişkileri analiz edilmiştir. Çalışmada Hacker&Hatemi J (2006) tarafından 

geliştirilen simetrik nedensellik testi ile Hatemi J (2012) tarafından geliştirlen asimetrik nedensellik testi 

kullanılmıştır. Kirlilik göstergesi olarak PM 2.5 salınım indeksi kullanılmıştır. Sektörel çıktı düzeyleri 

tarım, sanayi ve hizmetler sektörü bazında ulusal gelir düzeyleridir.  PM 2.5 salınım indeksi verileri 
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OECD veri tabanından, sektörel düzeyde ulusal gelir istatistikleri TÜİK veri tabanından elde edilmiştir. 

Ulusal gelir hesaplamalarındaki güncellemeler nedeniyle sektörel çıktı düzeyleri 1998 yılı itibariyle 

verilmiştir. PM 2.5 salınım indeksinin hesaplandığı en son yıl 2017 yılıdır. Bu nedenle çalışma dönemi 

1998-2017 dönemi ile sınırlandırılmıştır. 

2.1. Simetrik Nedensellik Testi 

Toda&Yamamoto (1995) nedensellik testinden yola çıkılarak geliştirilen Hacker&Hatemi J 

(2006) simetrik nedensellik testinde serilerin durağan olması gerekmekte; ancak Granger (1969) 

nedesellik testinden farklı olarak serilerin tamamının I (1) olmasına gerek duyulmamaktadır. Aynı 

zamanda test istatistiklerinin boostrapa dayalı olarak tahmin edilmesi nedeniyle hata terimlerinin normal 

dağılmadığı durumlarda da kullanılabilmektedir. Simetrik nedensellik testinde değişkenler arasındaki 

nedesellik ilişkilerini analiz etmek için aşağdaki denklemden yola çıkılmaktadır. 

yt = v̂ + A1̂yt−1 + ⋯ + Ap̂yt−p + ⋯ + Ap+d̂yt−p−d + εt̂ (1) 

2.2. Asimetrik Nedensellik Testi 

Simetrik nedensellik analizlerinde pozitif ve negatif şoklar arasında yarım yapılmamaktadır. 

Asimetrik nedensellik testlerinde ise pozitif ve negatif şokların farklı etkiler yarattığı varsayımından 

yola çıkılarak pozitif ve negatif şoklar arasındaki nedensellik ilişkileri ayrı ayrı analiz edilmektedir. 

Hatemi J (2012) tarafından geliştirilen bu modelde değişkenler pozitif ve negatif bileşenlerine 

ayrılmakta ve pozitif ve negatif bileşenler arasındaki nedensellik ilişkileri test edilmektedir. Asimetrik 

nedensellik testinde değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri aşağıdaki denklemler kullanılarak 

analiz edilmektedir. 

y1t = y1t−1 + ε1t = y1,0 + ∑ ε1i
+t

i=1 + ∑ ε1i
−t

i=1   (2) 

y2t = y2t−1 + ε2t = y2,0 + ∑ ε2i
+t

i=1 + ∑ ε2i
−t

i=1   (3) 

Hesaplanan değerler kritik değerlerden büyükse bileşenler arasında nedensellik vardır. 

3. TAHMIN SONUÇLARI 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin analiz edilebilmesi için öncelikle derilerin 

durağanlık düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda serilerin durağanlık derecelerinin 

belirlenebilmesi için Kwiatkowski vd. (1992) tarafından geliştirilen KPSS birim kök testi yapılmıştır. 

KPSS birim kök testinde diğer birim kök testlerinden farklı olarak H0 hipotezi serilerin durağan 

olduğunu göstermektedir. Serilerin durağan olup olmadığına karar verirken hesaplanan test istatistikleri 

kritik değerler ile karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan değerlerin kritik değerlerden büyük olması 

durumunda H0 hipotezi reddedilmektedir ve seri durağan değildir. 

Tablo 1’deki tahmin sonuçları incelendiğinde sektörel çıktı düzeyleri için hesaplanan değerlerin 
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kritik değerlerden büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda H0 reddedilir yani sektörel çıktı düzeyleri 

durağan değildir. Serileri durağan hale getirmek için serilerin birinci farkları alınmıştır. 1. farkı alınmış 

sektörel çıktı düzeyleri için birim kök testi tahmin sonuçlarının yer aldığı Tablo 1 tekrar incelendiğinde 

hesaplanan değerlerin kritik değerlerden küçük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 1. farkları alınmış 

sektörel çıktı düzeyleri durağandır. Kirlilik endeksi için birim kök testi tahmin sonuçları incelendiğinde 

kirlilik endeksinin düzey değerlerinde durağan oldukları görülmektedir.  

Tablo 1. KPSS Birim Kök Testi Tahmin Sonuçları 

 Sabitli Model Sabit + Trend 

Değişken Test İst 

Kritik Değerler 

Test İst 

Kritik Değerler 

% 1 %5 %10 % 1 % 5 % 10 

Düzey Değerleri 

Tarım 0.75 

0.73 0.46 0.34 

0.26 

0.21 0.14 0.11 

Sanayi 0.76 0.24 

Hizmet 0.74 0.31 

Kirlilik 0.17 0.10 

Fark Değerleri 

Değişkenler Test İst 

Kritik Değerler 

Test İst 

Kritik Değerler 

% 1 % 5 % 10 % 1 % 5 % 10 

∆Tarım 0.22 

0.73 0.46 0.34 

0.10 

0.21 0.14 0.11 ∆Sanayi 0.32 0.07 

∆Hizmet 0.19 0.06 

Tablo 2’deki simetrik nedensellik testi tahmin sonuçları incelendiğinde bütün değişkenler için 

hesaplanan değerlerin kritik değerlerden küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda H0 hipotezi 

reddedilememektedir. Yani sektörel çıktı düzeyleri ile kirlilik arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır.  

Tablo 2.  Simetrik Nedensellik Testi Tahmin Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Test istatistiği 
Kritik Değerler 

KARAR 
% 1 % 5 % 10 

Kirlilik→Tarım 0.961 8.993 4.566 3.066 H0 KABUL 

Tarım→Kirlilik 0.014 9.473 4.920 3.318 H0 KABUL 

Kirlilik→Sanayi 1.205 9.803 4.908 3.226 H0 KABUL 

Sanayi→Kirlilik 1.096 9.201 4.623 3.079 H0 KABUL 

Kirlilik→Hizmet 0.016 10.012 4.979 3.266 H0 KABUL 

Hizmet→Kirlilik 1.698 9.713 4.616 3.145 H0 KABUL 
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Asimetrik nedensellik testi tahmin sonuçlarının yer aldığı Tablo 3’ü incelediğimizde ise sadece 

pozitif sanayi şoklarından pozitif kirlilik şoklarına doğru tek yönlü nedenselliğin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda sanayi sektöründeki büyümenin kirliliği artıcı sonuçlar doğurduğu 

söylenebilir. 

Tablo 3. Asimetrik Nedensellik Testi Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Nedenselliğin Yönü Test istatistiği 
Kritik Değerler 

% 1 % 5 % 10 

Kirlilik→Tarım + → + 0.045 10.571 4.751 3.138 

Kirlilik→Tarım - → - 0.343 12.644 5.392 3.324 

Tarım→Kirlilik + → + 0.084 12.142 6.150 3.986 

Tarım→Kirlilik - → - 0.455 11.159 5.192 3.333 

Kirlilik→Sanayi + → + 0.084 12.142 6.150 3.986 

Kirlilik→Sanayi - → - 0.455 11.159 5.192 3.333 

Sanayi→Kirlilik + → + 50.691 38.035 29.205 28.904 

Sanayi→Kirlilik - → - 0.0024 13.271 5.341 3.261 

Kirlilik→Hizmet + → + 28.255 36.473 67.328 32.800 

Kirlilik→Hizmet - → - 2.438 93.687 89.894 44.624 

Hizmet→Kirlilik + → + 4.721 76.486 72.284 34.380 

Hizmet→Kirlilik - → - 13.848 92.880 88.347 41.906 

4. SONUÇ 

Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için büyüme ve çevresel 

bozulma arasındaki dinamiklerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle sıfır atık projelerinin 

yapılmaya çalışıldığı bu dönemde sektörel düzeyde üretim bileşiminin sanayiden hizmetler sektörüne 

kaydığı da göz önüne alınarak sektörel düzeyde ulusal gelir ve kirliliği arasındaki dinamiklerin 

incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sektörel çıktı düzeyleri ile çevre kirlilği arasındaki nedensellik 

ilişkileri Hacker&Hatemi J (2006) simetrik nedesellik testi ve Hatemi J (2012) asimetrik nedesellik testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Simetrik nedensellik testi sonuçlarına gore sektörel çıktı düzeyleri ile 

çevre kirliliği arasında herhangi bir nedesellik ilişkisi bulunamazken asimetrik nedensellik testi 

sonuçlarına göre pozitif sanayi şokları ile pozitif çevre kirliliği şokları arasında nedenselliğin söz konusu 

olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda sanayi sektöründeki büyümenin kirliliği artırıcı 

sonuçlar doğurabileceğini söyleyebiliriz. Sanayi sektöründeki büyümenin kirliliği artırıcı sonuçlar 

doğurması Türkiye’de de kalkınmanın ilk safhalarında kirliliğin arttığı hipotezini desteklemektedir.  

Tarım ve hizmetler sektörü ile çevre kirliliği arasında herhangi bir nedensellik olmaması bu sektörlerde 

doğal kaynak ve enerji kullanımının sanayi sektörüne kıyasla daha düşük olması ve dolayısıyla sektörel 

çıktı artışlarının kirletici etkisinin daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda elde edilen 

bulgular Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini doğrulamaktadır. 
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FED GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASININ TÜRKİYE KISA VADELİ FAİZ 

ORANLARINA ETKİSİ†† 

Araş. Gör. Dr. Musa BAYIR* 

ÖZET 

FED, 2008 finansal krizi sürecinde, geleneksel olmayan para politikası olarak isimlendirilen bir 

takım yeni politika araçları uygulamıştır. Çalışmada, bu politikaların Türkiye ekonomisine etkisi kısa 

vadeli faiz oranları üzerinden ampirik olarak araştırılmaktadır. Ampirik analiz yöntemi olarak sınır 

testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır. Analizler, geleneksel olmayan para politikasının uygulandığı 

2007:12-2014:10 dönemini kapsamaktadır. Analizler aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Modelde, bağımlı değişken kısa vadeli faiz oranlarıdır. Bağımsız değişken olarak ise FED geleneksel 

olmayan para politikası, dünya faiz oranı, dolar kuru ve altın fiyatları seçilmiştir. Sınır testi sonucu 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucunu göstermiştir. ARDL analiz sonuçları, FED 

likidite genişlemesinin kısa vadeli faiz oranları üzerinde negatif yönde bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Bununla birlikte, küresel faiz oranları ve dolar kurunun kısa vadeli faiz oranları üzerinde 

pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Olmayan Para Politikası, Kısa Vadeli Faiz Oranları, ARDL 

JEL Kodları: E44, E52, F42. 

                                                           
†† Bu çalışma, yazarın “Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın Uyguladığı Geleneksel Olmayan Para Politikasının 

Türkiye Ekonomisine Etkisi” isimli doktora tezinden üretilmiştir. 
* Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Bandırma, Balıkesir, Türkiye,  musa.bayir@gmail.com 
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THE EFFECT OF FED’S UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY ON TURKEY’S 

SHORT TERM INTEREST RATES 

ABSTRACT 

In the 2008 financial crisis, the FED implemented a number of new policy instruments called 

unconventional monetary policy. In this study, the effect of this policy on Turkey’s economy is 

empirically investigated through short-term interest rates. The bound test and ARDL approach are used 

as the empirical analysis method. The analysis includes the periods 2007:12-2014:10 when the 

unconventional monetary policy was implemented. The analyses are performed by using monthly data. 

The dependent variable in the model is the short term interest rates. FED’s unconventional monetary 

policy, world interest rates, dollar rate and gold prices have been selected as an independent variable. 

The bound test result showed that there is a cointegration relationship between variables. ARDL 

analysis results showed that FED liquidity expansion has a negative effect on short-term interest rates. 

However, it was observed that global interest rates and the dollar rate have a positive effect on short-

term interest rates. 

Keywords: Unconventional Monetary Policy, Short Term Interest Rates, ARDL 

JEL Codes: E44, E52, F42 

1. GİRİŞ 

Para politikası, hedeflediği ve elde ettiği sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, iktisat 

literatüründeki önemini hiç kaybetmemiştir. 1970’li yıllarda yaşanan stagflasyon krizi sonrası göz 

önünde bulundurulduğunda, para politikası uygulamalarının hedeflemelerinin daha çok fiyat istikrarına 

yöneldiği görülmektedir. Nitekim bu dönemden sonra fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yürütülen 

daraltıcı para politikalarının gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarını oldukça düşük seviyelere çektiği 

ifade edilebilir. Bu sonuç nominal faiz oranlarının da oldukça düşük seviyelerde oluşmasına yol 

açmıştır. Böylece, temel politika aracı geleneksel faiz politikası olan merkez bankaları, genişleme 

yönünde uygulama imkânına sahip olduğu politika alanında önemli ölçüde daralma yaşamıştır. 

2008 yılında ABD ekonomisinde karşılaşılan finansal kriz oldukça ağır ekonomik sonuçlar ortaya 

koymuştur. Bu dönemde ortaya çıkabilecek ekonomik tahribatı sınırlamak için uygulanan önemli 

politikalar söz konusudur. Para politikası açısından bakıldığında, 2007 yılının ortasından itibaren 

bankalar arası para piyasasının işleyişinde yaşanan sorunlar geleneksel para politikasının başarılı olma 

ihtimalini oldukça azaltmıştır. Bu noktada, FED’in geleneksel olmayan para politikası olarak 

isimlendirdiği bir takım yeni para politikası araçları tasarladığı ve uyguladığı görülmüştür. Geleneksel 
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olmayan para politikası uygulamalarının temel özelliği olağanüstü bir likidite genişlemesine yol 

açmasıdır. Uygulanan bu politikaların ABD ekonomisinde önemli sonuçları olmuştur. Bununla birlikte, 

ABD’nin küresel ekonomideki önemi ve doların rezerv para niteliğine sahip olması, uygulanan para 

politikasının etkilerinin yalnızca ABD ekonomisiyle sınırlı kalmayıp diğer ülkeleri de etkilemesine yol 

açmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, FED’in 2008 finansal krizi sürecinde uyguladığı geleneksel 

olmayan para politikasının Türkiye ekonominde kısa vadeli faiz oranları üzerindeki etkisini ampirik 

olarak araştırmaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın 2. bölümünde teorik ve ampirik literatüre yer 

verilmektedir. 3. bölümde ekonometrik model, veri seti ve yöntem tanıtılmaktadır. 4. bölümde ise 

ampirik sonuçlara değinilmektedir. 

2. LİTERATÜR 

Geleneksel olmayan para politikasının uluslararası aktarımında temel olarak 2 mekanizma 

üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki, Bauer ve Neely (2013); Chen vd. (2012); Tillman (2014); 

Takáts ve Vela (2014) gibi çalışmaların değindiği portföy denge kanalıdır. Bu aktarım kanalına göre, 

vade yapısı ve türü bakımından farklı oldukları için varlıklar arasında eksik ikame ilişkisi 

bulunmaktadır. Bu durum varlıkların herhangi birinin getirisinde yaşanan değişmenin yatırımcıları 

portföylerini yeni dengede gözden geçirmesine yol açmaktadır. Finansal küreselleşmenin olağanüstü 

boyutlara ulaştığı piyasa yapısında, bu süreç birçok ülkeye ait varlıkların dâhil olduğu bir sistemde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla dengelenme süreci dünyadaki bütün varlıkların göz önünde 

bulundurulduğu uluslararası boyutta gerçekleşmektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, FED’in varlık 

alımlarının varlık getirilerini düşürmesi, değişen getiri düzeyleri nedeniyle yatırımcıların portföylerini 

gözden geçirmesi ve yatırımlarını gelişmekte olan ülkelerdeki benzer vadede fakat daha riskli ve daha 

yüksek getirili varlıklara yönlendirmesi gerekmektedir (Bauer ve Neely, 2013: 12-13). İkinci aktarım 

mekanizması sinyal kanalı olarak isimlendirilmektedir. Bauer ve Neely (2013); Lavigne vd. (2014); 

Fratscher vd. (2013) gibi çalışmalarda değinilen sinyal kanalı geleneksel olmayan para politikası 

araçlarıyla ilgili duyuruların yatırımcılar üzerinde oluşturacağı beklentiler vasıtasıyla çalışmaktadır. 

Buna göre, geleneksel olmayan para politikasının neden olduğu parasal genişlemenin geleceğiyle ilgili 

politika duyuruları yatırımcıların gelecekteki yatırım pozisyonlarını buna göre ayarlamalarına neden 

olmaktadır. 

FED’in geleneksel olmayan para politikasının uluslararası etkilerine ilişkin pek çok ampirik 

çalışma söz konusudur. Bhattarai vd. (2014), FED’in geleneksel olmayan para politikasının gelişmekte 

olan ülkeler üzerindeki etkilerini analiz ettiği çalışmada, FED politikalarının yerel kur üzerinde 

değerlenme, uzun vadeli faizlerde azalma ve hisse senedi fiyatlarında artış oluşturduğunu göstermiştir. 

Kim (2014), FED’in geleneksel olmayan para politikasının Güney Kore ekonomisi üzerindeki etkilerini 

analiz ettiği çalışmada, FED’in geleneksel olmayan para politikasının etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Venkataramanan (2014), FED geleneksel olmayan para politikasının Hindistan ekonomisi üzerindeki 
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etkilerini araştırmıştır ve FED’in uyguladığı geleneksel olmayan para politikasının Hindistan 

ekonomisinde döviz kuru ve faiz oranları üzerinden etki ortaya çıkardığı sonucuna ulaşmıştır. Carrera 

vd. (2015), FED miktarsal genişleme programının Latin Amerika ülkeleri üzerindeki etkisini analiz 

etmiştir. Çalışmada, para politikası şoklarının finansal değişkenler üzerindeki etkisinin çıktı ve 

enflasyon gibi değişkenlerde ortaya çıkan etkiden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Panait 

(2014), Bernanke’nin 2013 Mayıs’ta yapmış olduğu varlık alım programının sona erdirileceğine ilişkin 

açıklamasının Romanya ekonomisine etkisini araştırmıştır. Analiz sonuçları, Romanya döviz ve tahvil 

piyasalarında önemli bir etkinin ortaya çıktığını göstermiştir. Moore vd. (2013), Türkiye’nin de yer 

aldığı gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkiyi analiz etmiş ve analiz sonuçlarından geleneksel olmayan 

para politikasının ABD varlıkları üzerinde ortaya çıkardığı etkinin bu ülkeler üzerinde de ortaya 

çıktığına ulaşmıştır. Miyajima vd. (2014), FED’in geleneksel olmayan para politikasının Asya’daki 

gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisini araştırmıştır. Analiz sonuçları, ABD para politikasının hem 

finansal krizden önce hem de finansal krizden sonra belirlenen ülkelerin finansal piyasaları üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğunu ve varlık alım programlarının başlamasıyla birlikte bu etkinin arttığını 

göstermiştir. Gilchrist vd. (2014), FED’in geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası şoklarının 

uluslararası tahvil piyasalarına etkisini analiz etmiştir. 80 ülkenin dâhil olduğu bir ülke grubunun 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler şeklinde ayrılarak analiz edildiği çalışmada, FED geleneksel para 

politikasının gelişmiş ülkelerde kısa ve uzun vadeli varlık getirilerini etkilediği, geleneksel olmayan 

para politikasında ise yalnızca uzun vadeli varlık getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 

çalışmada, gelişmekte olan ülkelere yönelik etkiler incelendiğinde, FED geleneksel para politikasının 

etkisinin çok düşük seviyelerde kalırken, geleneksel olmayan para politikasının etkisinin daha büyük 

olduğu görülmüştür. Bauer ve Neely (2013), FED’in uzun vadeli varlık alım programının Kanada, 

Almanya, Avustralya ve Japonya tahvil faizlerini uluslararası düzeyde hangi aktarım mekanizmasıyla 

etkilediğini araştırmıştır. Sinyal ve portföy denge kanalının göz önünde bulundurulduğu çalışmada, 

oluşturulan “dinamik vade yapısı” modeliyle tahminler yapılmıştır. Buna göre Kanada, Avustralya ve 

Almanya için önemli düzeyde sinyal kanalı etkisi olduğu; Kanada, Avustralya, Almanya ve Japonya’da 

portföy denge kanalının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

3. EKONOMETRİK MODEL, VERİ SETİ, YÖNTEM 

3.1. Veri Seti ve Model 

Türkiye kısa vadeli faiz oranlarının bağımlı değişken olarak belirlendiği analizde, FED geleneksel 

olmayan para politikasının etkisinin ölçüldüğü model, (1) numaralı eşitlikteki gibi oluşturulmuştur. 

Modelde bağımsız değişkenler; ABD geleneksel olmayan para politikası, dünya faiz oranı, dolar kuru 

ve altın fiyatlarıdır. 

                             𝑇𝐹𝑂𝐾 = 𝑓(𝑉𝐴, 𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂, 𝐷𝐾, 𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁)                                                              (1) 
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Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler tablo 1’de yer almaktadır. 

Çalışmada bağımlı değişken olarak seçilen TFOK, Türkiye’de kısa vadeli faiz oranlarını ifade 

etmektedir. Kısa vadeli faiz oranı göstergesi olarak 3 ay vadeli hazine bonosu faiz oranı kullanılmıştır 

ve ilgili veriler Borsa İstanbul’dan elde edilmiştir. İlk açıklayıcı değişken olan VA, FED’in geleneksel 

olmayan para politikası uygulamalarının bir sonucu olarak FED bilançosunda yer alan varlıklarda ortaya 

çıkan değişimi göz önünde bulundurmaktadır. Teorik olarak, FED’in parasal genişleme oluşturan 

uygulamalarının ABD ekonomisinde finansal yatırımların getirisini azaltması böylece yatırımcıların 

nispeten daha yüksek getirilerin olduğu diğer ülkelere yönelmesi beklenmektedir. Böylece bu ülkelerin 

varlıklarına yönelik yatırımların artması ve getirilerin düşmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, VA 

değişkeninin katsayısının negatif olması beklenmektedir. İkinci açıklayıcı değişken ABD uzun vadeli 

faiz oranıdır. Bu değişken dünya faiz oranını yansıtması açısından modele eklenmiştir. Değişkene ilişkin 

veriler Federal Reserve Bank of St. Louis veri tabanından alınmıştır. Teorik olarak, dünya faiz 

oranlarının yükselmesi yatırımların faiz oranlarının nispeten daha düşük olduğu ülkelerden çekilmesine 

ve böylece söz konusu ülkelerde faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır. Dolayısıyla, ABDFO 

değişkeninin katsayısının pozitif olması beklenmektedir. Modelde yer alan üçüncü bağımsız değişken 

dolar kurudur. Değişkene ilişkin veriler TCMB’den elde edilmiştir. Dolar kurunun faiz oranları 

üzerindeki etkisi teorik olarak uluslararası Fisher etkisi ile açıklanmaktadır. Buna göre, ülkelerin 

nominal faiz oranları arasındaki fark döviz kurunda beklenen değişime eşittir (Seyidoğlu, 2003: 358). 

Bunun dışında, dövizin yatırım aracı olarak görüldüğü bir ekonomik durumda söz konusudur. Buna 

göre, ulusal paranın değer kaybının süreklilik kazandığı veya ekonomik istikrarsızlığın bulunduğu 

dönemlerde döviz bir yatırım aracı olarak görülmektedir (Balı ve Cinel, 2011: 48). Bu çerçevede, dolar 

kurunda yaşanan bir artışın faiz oranlarını artırması, dolayısıyla DK değişkeninin katsayısının pozitif 

olması beklenmektedir. Modelde yer alan dördüncü bağımsız değişken altın fiyatlarıdır. Söz konusu 

değişken, 1 ons altının fiyatındaki değişimi göstermektedir ve ilgili veriler TCMB’den elde edilmiştir. 

Altın finansal yatırım araçlarıyla ikame ilişkisine sahiptir. İktisadi olarak alternatif durumdaki hazine 

bonosu ve altının birbirini ters yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu doğrultuda ALTIN değişkeninin 

katsayısının pozitif olması beklenmektedir. 

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişken Sembol Kaynak 

Türkiye Kısa Vadeli Faiz Oranı TFOK BIST 

FED Varlık Alımı VA FRED 

ABD Uzun Vadeli Faiz Oranı ABDFO FRED 

Dolar Kuru DK TCMB 

Altın Fiyatı ALTIN TCMB 

Çalışmada kullanılan veri seti finansal kriz sürecinde uygulanan geleneksel olmayan para 

politikasının başlangıç ve bitiş dönemleri arasını kapsamaktadır. Buna göre, FED’in ilk uygulamasının 

12 Aralık 2007’de TAF (Term Auction Facilty); son uygulamasının ise Ekim 2010’daki miktarsal 
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genişleme uygulaması olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda ampirik analiz 2007:12-2014:10 dönemini 

kapsamaktadır. Analizde aylık veri seti kullanılmaktadır.  

3.2. Ekonometri Yöntem 

Çalışmada ekonometrik yöntem olarak sınır testi ve ARDL kullanılmaktadır. Buna göre ilk 

aşamada, sınır testi ile değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmaktadır. Bu doğrultuda, (2) 

numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata düzeltme modeli (UECM) tahmin edilmektedir. (2) numaralı 

eşitlikte, TFOK bağımlı değişkeni, VA, ABDFO, DK ve ALTIN ise bağımsız değişkenleri 

göstermektedir. Model tahmin edildikten sonra hipotez testi yapılmaktadır. 

∆𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1∆𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼2∆𝑉𝐴𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=0

∑ 𝛼3∆

𝑚

𝑖=0

𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

+ ∑ 𝛼5∆𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

+ 𝛼6𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂𝑡−1 + 𝛼7𝑉𝐴𝑡−1 + 𝛼8𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂𝑡−1 + 𝛼9𝐷𝐾𝑡−1

+ 𝛼10𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁𝑡−1

+ 휀𝑡                                                                                                                   (2) 

Eşbütünleşme ilişkisi bulunursa, uzun dönem katsayılarını hesaplamak amacıyla ARDL 

(p,q,r,s,u) modeli tahmin edilmektedir. (3) numaralı denklemde yer alan model tahmin edildikten sonra 

(4) numaralı eşitlikte gösterilen formül kullanılarak uzun dönem katsayıları hesaplanmaktadır.  

𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖𝑉𝐴𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=0

+ ∑ 𝛽3𝑖𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂𝑡−𝑖 

𝑟

𝑖=0

+ ∑ 𝛽4𝑖𝐷𝐾𝑡−𝑖 

𝑠

𝑖=0

+ ∑ 𝛽5𝑖𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁𝑡−𝑖 

𝑢

𝑖=0

+ 𝑒𝑡                                                                                                         (3) 

                            𝑈𝑧𝑢𝑛 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

=  
∑ 𝛽2,𝑖

𝑙
𝑖=0

1 − ∑ 𝛽1,𝑖
𝑚
𝑖=1

                                                                          (4) 

𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝑇𝐹𝑂𝐾𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖𝑉𝐴𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=0

+ ∑ 𝛽3𝑖𝐴𝐵𝐷𝐹𝑂𝑡−𝑖 

𝑟

𝑖=0

+ ∑ 𝛽4𝑖𝐷𝐾𝑡−𝑖 

𝑠

𝑖=0

+ ∑ 𝛽5𝑖𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁𝑡−𝑖 

𝑢

𝑖=0

+ 𝛽6𝐸𝐶𝑀(𝑡−1)

+ 𝑒𝑡                                                                              (5) 

Uzun dönem katsayıları hesaplandıktan sonra kısa dönemli ilişkileri araştırmak için (5) numaralı 

eşitlik tahmin edilmektedir. (5) numaralı model, tahmin edilen ARDL (p,q,r,s,u) modelinde elde edilen 

hata terimlerinin gecikmeli değerleri eklenerek oluşturulmaktadır. 
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4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Çalışmanın ampirik analizine başlamadan önce ilk olarak serilerin durağanlığı kontrol 

edilmektedir. Tablo 2, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testi 

sonuçlarını göstermektedir. ADF testi sonuçlarına göre, TFOK, ABDFO ve ALTIN değişkenleri birinci 

farkı alındığında; VA ve DK değişkenleri ise düzey halde durağandır. PP testi sonuçlarına göre ise, 

TFOK ve ABDFO değişkenleri birinci farkı alındığında; VA, DK ve ALTIN değişkenleri ise düzey 

halde durağandır. Birim kök testi sonuçları değerlendirildiğinde değişkenlere ilişkin serilerin tamamının 

I(0) ve I(1) düzeyinde durağan oldukları görülmektedir. Dolayısıyla ARDL yaklaşımının kullanımı 

açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

 Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

TFOK -3.1027** -2.8252 3.2875** -3.5178** 

VA -7.8593*** -6.0174***   

ABDFO -1.8714 -2.6929 -4.6879*** -4.6383*** 

DK -4.8977*** -4.8942***   

ALTIN -3.1821** -3.5669** -7.5695*** -7.5139*** 

PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

TFOK -1.7271 -1.3601 -7.5829*** -7.5779*** 

VA -4.4111*** -4.2560***   

ABDFO -2.2610 -2.6404 -8.7636*** -8.6877*** 

DK -7.8914*** -7.8545***   

ALTIN -6.5202*** -6.8307***   

 

ARDL yaklaşımında ilk olarak değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisini araştırmak amacıyla 

sınır testi yapılmaktadır. Bu amaçla (2) numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata düzeltme modeli en 

uygun gecikme uzunluğunda tahmin edilmektedir. En uygun gecikme uzunluğunu tespit etmek amacıyla 

Akaike Bilgi Kriterlerine göre en küçük kritik değeri sağlayan model tespit edilmektedir. Akaike Bilgi 

Kriterine göre en küçük kritik değeri sağlayan 20 model şekil 1’de yer almaktadır. Buradan hareketle, 

en uygun gecikme uzunluğuna sahip model ARDL (4,7,3,10,3) olarak belirlenmiştir. Söz konusu 

modelde otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. 
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Şekil 1. En Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlendiği En İyi 20 Model 

 

(2) numaralı eşitlikte yer alan UECM tahmin edildikten sonra, sınır testi gerçekleştirilmektedir. 

Test sonuçları tablo 3’te görülmektedir. Buna göre istatistik değeri üst sınır değerinden büyük olduğu 

için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 3. Sınır Testi Sonuçları 

k 
F İstatistik 

Değeri 
Kritik Tablo Değeri 

4 7,43264 

 Alt Sınır Üst Sınır 

%1 3,07 4,44 

%5 2,26 3,48 

%10 1,9 3,01 

 

Uzun dönem katsayılarının tahmin edildiği (3) numaralı ARDL modelinde, gecikme uzunlukları 

daha önce sırasıyla 4, 7, 3, 10, 3 olarak belirlenmiştir. Model bu gecikme uzunluklarında tahmin 

edildikten sonra, elde edilen regresyon tahmininden hareketle uzun dönem katsayıları ve tanısal test 

istatistikleri hesaplanmaktadır. Bunlara ilişkin sonuçlar tablo 4’te yer almaktadır. Tablodan hareketle, 

modelin açıklayıcılık gücünü gösteren R2 ve düzeltilmiş R2 değerleri sırasıyla %97 ve %95 bulunmuştur. 

Modelin açıklayıcılık gücü açısından oldukça yeterli olduğu ifade edilebilir. Diğer testlerden hareketle, 

tahminlerde otokorelasyon; tanımlama hatası; hata terimlerinin normal dağılmaması ve değişen varyans 

sorunu olmadığı görülmektedir. Uzun dönem katsayılarına bakıldığında ise, FED’in geleneksel olmayan 

para politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği varlık alımlarında %1’lik bir artışın uzun dönemde kısa 

vadeli faiz oranlarını %0.72 oranında negatif etkilediği görülmektedir. ABD uzun vadeli faiz oranında 

yaşanan %1’lik bir değişim ise kısa vadeli faiz oranında pozitif yönde %2.80’lik bir etki ortaya 

çıkarmaktadır. Döviz kurunda yaşanan %1’lik değişim kısa vadeli faiz oranı üzerinde %2.99 oranında 

pozitif yönde bir etki ortaya çıkarmaktadır. VA, ABDFO ve DK değişkenlerinin katsayıları beklentilerle 

uyumludur. Son olarak altın fiyatında yaşanan %1’lik değişimin kısa vadeli faiz oranı üzerinde %0.41 

oranında negatif bir etki ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılmaktadır. Altın fiyatlarının beklentilerimizle 
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uyuşmayan bu ilişkisi, Türkiye ekonomisinde yatırımcılar açısından uzun dönemde hazine bonosu ve 

altının birbirlerine alternatif bir yatırım aracı olarak görülmediği şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 4. Uzun Dönem Katsayıları ve Tanısal Test Sonuçları 

Bağımlı Değişken: TFOK 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği 

VA -0.720750 0.241418 -2.985488*** 

ABDFO 2.801376 0.184883 15.152164*** 

DK 2.992834 0.443954 6.741318*** 

ALTIN -0.416141 0.167439 -2.485336** 

Tanısal İstatistik Test Sonuçları 

R2 ve Düzeltilmiş R2 0.97 – 0.95 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi 2.2193(0.12) 

Ramsey-Reset Tanımlama Hatası Testi 0.6387(0.42) 

Jarque-Bera Normallik Testi 1.2865(0.52) 

Değişen Varyans Harvey Testi 1.2012(0.28) 

Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.   

 

ARDL analizinde uzun dönem katsayılar hesaplandıktan sonra kısa dönemli analizler için, (5) 

numaralı denklemde yer alan hata düzeltme modeli tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçları tablo 5’te 

yer almaktadır. FED’in geleneksel olmayan para politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği varlık 

alımlarındaki değişim kısa vadeli faiz oranları üzerinde gecikmeli olarak 1,2,3 ve 4. dönemlerde pozitif 

bir etki ortaya çıkarmaktadır. Bu durum beklentilerimizle uyuşmamaktadır. Kısa dönemde 

beklentilerimizle uyuşmayan bu sonuçların, ABD ve Türkiye ekonomisinde ülke ve kur riskinde 

yaşanan nispi değişimlerin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. ABD faiz oranlarında yaşanan 

değişimin ise kısa vadeli faiz oranları üzerinde cari dönemde pozitif 3. dönemde negatif olarak etkilediği 

ifade edilebilir. Dolar kurunda yaşanan değişimin etkisinin cari dönemdeki etkisinin pozitif olduğu, 

şokun etkisinin daha sonraki dönemlerde negatife döndüğü ve azalan bir şekilde devam ettiği 

görülmektedir. Bu sonuç beklentilerimizle uyumsuzdur. Bu durumun da ele alınan dönemde Türkiye ve 

ABD ekonomilerinde risk priminde yaşanan nispi değişmelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Altın 

fiyatlarında yaşanan değişim ise, kısa vadeli faiz oranları üzerinde ikinci ve üçüncü dönemlerde pozitif 

bir etkide bulunmaktadır. Altın fiyatlarında yaşanan bir şokun kısa vadeli faiz oranı üzerindeki kısa 

dönemli etkisinin beklentilerimizle uyumlu şekilde pozitif çıkması, altın ve hazine bonosunun kısa 

dönemde önemli bir ikame ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Son olarak, hata düzeltme katsayısı 

beklentilerle uygun olarak negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. Buna göre ECM katsayısının 

-0.24 çıkması, uzun dönem denge değerinden sapma oluşturan bir şokun %24 gibi bir hızla dengeye 

döneceğini göstermektedir.  
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Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları  

Bağımlı Değişken: TFOK 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği 

D(TFOK(-1)) 0.063545 0.106263 0.598002 

D(TFOK(-2)) 0.046833 0.109450 0.427893 

D(TFOK(-3)) -0.388225 0.107025 -3.627437*** 

D(VA) 0.020389 0.040137 -0.507979 

D(VA(-1)) 0.244683 0.035731 6.847936*** 

D(VA(-2)) 0.131728 0.037386 3.523502*** 

D(VA(-3)) 0.170848 0.036554 4.673902*** 

D(VA(-4)) 0.115609 0.032971 3.506332*** 

D(VA(-5)) 0.036166 0.022528 1.605407 

D(VA(-6)) 0.043211 0.022471 1.923024* 

D(ABDFO) 0.889946 0.345213 2.577966** 

D(ABDFO(-1)) -0.600964 0.377709 -1.591080 

D(ABDFO(-2)) -0.983958 0.346780 -2.837412*** 

D(DK) 0.114387 0.024804 4.611642*** 

D(DK(-1)) -0.532892 0.095249 -5.594747*** 

D(DK(-2)) -0.475583 0.082178 -5.787237*** 

D(DK(-3)) -0.374147 0.067316 -5.558036*** 

D(DK(-4)) -0.310736 0.057050 -5.446696*** 

D(DK(-5)) -0.207558 0.048433 -4.285466*** 

D(DK(-6)) -0.171639 0.036883 -4.653651*** 

D(DK(-7)) -0.131946 0.032825 -4.019749*** 

D(DK(-8)) -0.090804 0.024568 -3.696087*** 

D(DK(-9)) -0.056393 0.019387 -2.908867*** 

D(ALTIN) -0.023494 0.020892 -1.124555 

D(ALTIN(-1)) 0.047325 0.021813 2.169598** 

D(ALTIN(-2)) 0.040574 0.021162 1.917296* 

ECM(-1) -0.247113 0.035694 -6.923061*** 
Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.   

 

TFOK modelinin parametrelerinin kararlılığının incelendiği CUSUM ve CUSUMSQ testlerinin 

sonuçları şekil 2’de yer almaktadır. Buna göre modelin artıklarının sınırlar içinde kaldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla modelde yapısal değişme olmadığı ifade edilebilmektedir.  

 

Şekil 2. CUSUM ve CUSUMSQ Testi Sonuçları 
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5. SONUÇ 

Amerikan ekonomisi 2007 yılında başlayan ve 2008 yılının sonlarına doğru derinleşen bir 

ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. FED, bu durum karşısında, geleneksel para politikası araçları 

yetersiz kaldığı için bir takım yeni para politikası araçlarına başvurmuştur. Geleneksel olmayan para 

politikası olarak isimlendirilen bu yeni araçlar arasında; banka ve banka dışı kurumlara doğrudan kredi 

programları, miktarsal genişleme ve kredi genişlemesi vb. uygulamalar yer almıştır. Bu politikaların 

temel özelliği olağanüstü bir likidite genişlemesi oluşturmalarıdır. Ortaya çıkan bu likiditenin ABD 

ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, ABD 

ekonomisinin ve doların küresel ekonomideki önemi, geleneksel olmayan para politikasının küresel 

ekonomi üzerindeki etkisini de oldukça tartışılır bir hale sokmuştur. Bu çerçevede çalışmada, FED’in 

geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi kısa vadeli faiz 

oranları üzerinden araştırılmıştır.  

Çalışmada, analiz yöntemi olarak sınır testi ve ARDL analizi kullanılmaktadır. Analizler, 

geleneksel olmayan para politikasının uygulandığı 2007:12-2014:10 dönemini kapsamaktadır. Analizler 

aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, bağımlı değişken olarak kısa vadeli faiz 

oranı; bağımsız değişken olarak FED geleneksel olmayan para politikası, dünya faiz oranı, dolar kuru 

ve altın fiyatları seçilmiştir. Sınır testi sonucu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu 

göstermiştir. Elde edilen uzun dönem katsayılarına bakıldığında, FED’in geleneksel olmayan para 

politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği varlık alımlarında %1’lik bir artışın kısa vadeli faiz oranlarına 

%0.72 oranında negatif bir etkide bulunduğu görülmektedir. Dünya faiz oranı göstergesi olarak 

kullanılan ABD uzun vadeli faiz oranında yaşanan %1’lik bir değişim ise kısa vadeli faiz oranlarında 

pozitif yönde %2.80’lik bir etki ortaya çıkarmaktadır. Dolar kurunda yaşanan %1’lik değişim kısa vadeli 

faiz oranlarını %2.99 oranında pozitif yönde etkilemektedir. Altın fiyatlarında yaşanan %1’lik değişim 

ise kısa vadeli faiz oranları üzerinde %0.41 oranında negatif bir etki ortaya çıkarmaktadır. VA, ABDFO 

ve DK değişkenlerine ilişkin elde edilen katsayılar beklentilerle uyumlu yönde elde edilmiştir. Altın 

fiyatlarına ilişkin sonuçlar beklentilerimizle uyuşmamaktadır. Bu sonuç, Türkiye ekonomisinde 

yatırımcılar açısından uzun dönemde hazine bonosu ve altının birbirlerine alternatif bir yatırım aracı 

olarak görülmediği şeklinde ifade edilebilir. Kısa dönem sonuçlara bakılırsa, FED’in geleneksel 
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olmayan para politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği varlık alımlarındaki değişimin kısa vadeli faiz 

oranları üzerinde gecikmeli olarak 1,2,3 ve 4. dönemlerde pozitif bir etki ortaya çıkardığı söylenebilir. 

ABD faiz oranlarında yaşanan değişim ise kısa vadeli faiz oranlarını cari dönemde pozitif, 3. dönemde 

negatif olarak etkilemektedir. Dolar kurunda yaşanan değişim cari dönemde pozitif bir etki ortaya 

çıkarırken, şokun etkisinin daha sonraki dönemlerde negatife döndüğü ve azalan bir şekilde devam ettiği 

görülmektedir. Altın fiyatları ise kısa vadeli faizler üzerinde ikinci ve üçüncü dönemlerde pozitif bir 

etkide bulunmaktadır. Altın fiyatlarına ilişkin elde edilen sonuç, altın ve hazine bonosu arasında uzun 

dönemde bulunmayan ikame ilişkisinin kısa dönemde gerçekleştiğini göstermektedir.  
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THE EFFECTS OF MACROECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS ON ENERGY 

CONSUMPTION: CASE OF TURKEY 
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Res.Asst. Mahmut Kadir İŞGÜVEN** 

 

ABSTRACT 

Energy consumption levels are affected by denser trade relations among countries, advanced 

levels of financial structure, increased economic growth rates, and accelerated urbanization. This study 

purposes to analyze the effect of GDP, financial development, trade openness, and urbanization on 

energy consumption in Turkey. Beginning with Zivot-Andrews structural break unit root test, long-term 

relationships are investigated under ARDL cointegration test from 1980 to 2016. Then, causality 

relations are analyzed with Toda-Yamamato causality test. The results indicate that there is a long-term 

relationship between energy consumption, economic growth and financial development. Causality tests 

imply a bidirectional relationship between energy consumption, economic growth, and financial 

development. In addition, unidirectional causalities from trade openness and urbanization to energy 

consumption are observed.  

Key Words: Energy Consumption, Trade Openness, Financial and Economic Development, 

Urbanization, ARDL Cointegration. 

JEL Classfications: F18, Q40, Q56. 

MAKROEKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELERİN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Günümüzde ülkelerin birbirleriyle daha yoğun ticari ilişki içerisinde olmaları, finansal 

yapılarının gelişmeleri, ekonomik büyüme düzeylerinin yükselmeleri ve şehir nüfuslarının artması enerji 

tüketim düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışma ile Türkiye’nin enerji tüketimi üzerinde ticari açıklığının, 

finansal gelişmesinin, ekonomik büyüme düzeyinin ve şehirleşme oranının etkisi araştırılmıştır. 1980-

2016 dönemini kapsayan yıllık veriler ile öncelikle yapısal kırılmalı Zivot & Andrews birim kök testi 
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gerçekleştirilmiş, ardından ARDL testi vasıtasıyla değişkenlerin uzun dönemli ilişkileri 

değerlendirilmiştir. Daha sonra, Toda-Yamamato nedensellik testi ile değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Sonuçlara göre, uzun dönemde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

ve finansal gelişmişlik arasında ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre, 

enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasında iki yönlü, ticari açıklık ve şehirleşme 

oranından enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık, Finansal ve Ekonomik Gelişme, Şehirleşme, ARDL 

Eşbütünleşme.  

JEL Kodları: F18, Q40, Q56. 

1. INTRODUCTION 

Energy consumption levels have become rather important by denser trade relations among 

countries, advanced levels of financial structure, increased economic growth rates, and accelerated 

urbanization. Due to increased levels of globalization, economies have become more integrated. 

Accordingly, increased trade openness, financial development levels, economic growth rates, and 

urbanization of countries draw attention to short and long-term relationships of energy consumption 

with these criteria. 

International trade plays a significant role in energy consumption levels. Since trade openness is 

a key factor of economic growth level, raises in international trade volumes also changes required energy 

demand. Countries consume energy on not only production of internationally traded goods but also 

during export to counterparties. Due to significance of energy consumption, short energy supply may 

affect trade openness level and economic growth negatively.  

Financial development and energy consumption levels are also related. On this manner, both real 

and financial sector’s development levels are important in economic growth. Higher economic growth 

leads to an increase on variety of financial instruments which is an indicator of financial development 

level. Desired long-term level of savings can also be increased by financial development. On the other 

hand; savings provided by financial development can be affected by factors such as urbanization, 

demographic structure, household income, and financial development level. In addition to this, emphasis 

on the relationship between economic growth and energy consumption raises the importance of the 

research on the relationship between financial development level and energy consumption. 

Relationship between energy consumption and economic growth can be interpreted in several 

ways. First approach argues that energy consumption and economic growth are irrelevant. Hence, 

changes in economic growth level does not affect energy consumption levels at all. On the other hand, 

second approach defends a relationship from economic growth level to energy consumption. Thereby, 

changes in economic growth level also changes energy consumption levels and higher economic growth 
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rates results in higher energy consumption or vice versa. Third approach argues a relationship from 

energy consumption to economic growth. Therefore, rises in energy consumption conduce toward a 

higher economic growth level. In order to obtain real economic growth, production procedures require 

more energy. This situation of higher energy demand and increased energy consumption results in higher 

levels of economic growth. Lastly, fourth approach defends an interrelation between economic growth 

and energy consumption. Particularly, developing countries require energy for both production and 

consumption procedures nowadays. Providing energy consumption for production and consumption 

procedures affects real production necessary to economic growth. As a result, energy consumption is 

required to obtain economic growth. By consuming energy, desired production and consumption 

procedures can be achieved as well as economic growth (Emeç and Yarbaşı, 2018). 

Urbanization also has an effect on energy consumption. Increased urbanization level causes 

higher energy demand. Export oriented industrialization shifts population from agricultural sector to 

industrial and service sectors and also causes higher levels of urbanization in Turkey. This shift brings 

an inevitable increase in energy resource demand (Çelebi Boz et al., 2017).  

International trade leads to economic growth. Developments in financial sector triggered by 

higher economic growths and trade volumes cause changes in population. Higher levels of trade 

volumes, financial development, economic growth, and urbanization change energy demand. 

Accordingly, rises in energy consumption levels may increase trade volumes, financial development, 

economic growth, and urbanization. 

Causing profound discussion in the literature; the relationship between energy consumption and 

trade openness, financial development, economic growth, and urbanization level will be analyzed in this 

study. Originality of this study comes from contributing to the literature by analyzing both short and 

long-term relations between energy consumption and macroeconomic and demographic variables as a 

whole within the same model.  

2. LITERATURE REVIEW 

Literature review contains recent studies including energy consumption, trade openness, financial 

development, economic growth, and urbanization levels as research variables. In these studies, 

relationship between energy consumption and macroeconomic and demographic variables are analyzed 

in Turkey and several countries. Table 1 shows recent studies in the literature.  
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Table 1. Literature Review 

Author(s) Country Periods Variables Methods Results 

Sancar, 

Özkök 

and Atay 

Polat 

(2018) 

G7 

Countries 

1980-

2011 

CO2 Emission, 

GDP, Energy 

Consumption  

Panel 

Cointegration, 

Panel 

Causality 

Variables are cointegrated in the 

long-term. Panel causality results 

indicate a bidirectional relationship 

between energy consumption and 

GDP and also between CO2 

emission and GDP in G7 countries. 

Emeç 

and 

Yarbaşı 

(2018) 

Turkey 
1980-

2015 

Energy 

Consumption, 

Trade 

Openness 

Symmetrical 

Toda-

Yamamoto 

Causality 

Test, Hatemi-

J Asymmetric 

Causality Test 

Toda-Yamamoto Causality Test 

indicates a bidirectional causality 

relationship between energy 

consumption and trade openness. 

As to Hatemi-J Asymmetric 

Causality Test, an asymmetrical 

relation between energy 

consumption and trade openness 

cannot be indicated. 

Örgün 

and Pala 

(2017) 

28 European 

Union 

Member  

1996-

2013 

Economic 

Growth, Gross 

Capital 

Formation, 

Energy Usage, 

Trade 

Openness, 

Labor 

Panel 

Cointegration 

Analysis, 

Panel 

Causality, 

Panel VEC 

Analysis 

A long-term relationship between 

energy consumption, economic 

growth, capital formation, labor, 

and trade openness can be inferred. 

A short-term causality from energy 

consumption to economic growth 

can also be seen. No long-term 

causality can be inferred between 

economic growth and energy 

consumption. 

Koç, 

Yurtkur 

and 

Bahtiyar 

(2017) 

Fragile Five 
1971-

2013 

Energy 

Consumption, 

GDP, CPI, 

Trade 

Openness 

 

SVAR Model 

Shocks in economic growth affect 

energy consumption decreasingly 

positive. Majority of the energy 

consumption can be explained by 

economic growth in Turkey, India, 

and Brazil. In contrast, more than 

80% of the change in energy 

consumption is endogenous in 

South Africa and Indonesia, 

Güllü 

and 

MIST 

Countries 

1971-

2010 

CO2 

Consumption 

Per Capita, 

Johansen 

Cointegration 

In MIST Countries, there is a 

unilateral causality from economic 

growth to carbon emission. Hence; 
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Yakışık 

(2017) 

Energy 

Consumption, 

GDP 

Test, Granger 

Causality Test 

there is no evidence on energy 

consumption and carbon emission 

cause economic growth. 

Çelebi, 

Boz et al. 

(2017) 

ASEAN 

Countries 

1985-

2013 

Energy 

Consumption, 

GDP Per 

Capita, Bank 

Deposits/GDP, 

Credits of 

Private 

Sector/GDP 

LM Bootstrap 

Panel 

Cointegration, 

Panel-Fisher 

Causality 

Addition to cointegration relation, 

there is a unidirectional causality 

from economic growth to energy 

consumption and credits of private 

sector. There are also causalities 

from bank deposits to energy 

consumption and from energy 

consumption to private sector 

credits. There is also a bidirectional 

causality between credits of private 

sector and bank deposits. 

Başarır 

and 

Erçakar 

(2017) 

14 OECD 

Members 

1992-

2014 

Energy 

Consumption 

Per Capita, 

Credits of 

Private 

Sector/GDP, 

Total 

Shareholder 

Value/GDP 

Panel 

Cointegration, 

Panel 

FMOLS, 

Panel Granger 

Test 

Short and long-term causality 

analyses indicate no long-term 

causality relation. On the other 

hand, unidirectional causality 

relation can only be seen from 

energy consumption to total 

shareholder value/GDP.  

Öztürk 

and Öz 

(2016) 

Black Sea 

Economic 

Cooperation 

Organization 

Members  

1992-

2011 

GDP, Energy 

Consumption 

Panel 

Causality Test 

Feedback hypothesis is true of 

Armenia, Greece, and Russia. For 

these countries, GDP and energy 

consumption are interrelated. 

Economic growth and energy 

consumption are independent in 

most (total of 8) BSEC countries. 

Therefore, energy protection 

policies have no impact on 

economic growth or affected by it.  

Gövdere 

and Can 

(2016) 

Turkey 
1970-

2011 

GDP, Energy 

Consumption, 

Credits of 

Private Sector, 

Import, Export, 

Fixed Capital 

ARDL 

Energy consumption affects trade 

openness, export, and import in the 

long-term. Although, the effect of 

fixed capital investments and 

financial development on economic 

growth is not statistically 
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Investments, 

Openness 

meaningful. Error correction 

factors are statistically meaningful 

in error correction models. 

Siddique 

and 

Majeed 

(2015) 

5 South 

Asian 

Countries 

1980-

2010 

Energy 

Consumption, 

Economic 

Growth, 

Import+Export, 

Financial 

Development, 

Capital, Labor 

Panel 

(Pedroni) 

Cointegration, 

Panel 

Causality Test 

A long-term relation is found 

between energy, economic growth, 

international trade, and financial 

development. Financial 

development, international trade 

and energy consumption affect 

economic growth positively. While 

there is a bidirectional relationship 

between energy consumption and 

economic growth, unidirectional 

causality is determined from 

international trade and financial 

development to economic growth. 

Sancar 

and Atay 

Polat 

(2015) 

Turkey 
1984-

2011 

GDP, Energy 

Consumption, 

Export 

Johansen 

Cointegration, 

Granger 

Causality 

Variables have long-term 

relationships. There is a unilateral 

causality from energy consumption 

and export to GDP in the long-term. 

In the short-term, there is also a 

unilateral causality from energy 

consumption and export to GDP; 

while bidirectional causality can be 

determined between energy 

consumption and export. 

Lebe and 

Akbaş 

(2015) 

Turkey 
1960-

2012 

Energy 

Consumption, 

GDP, 

Domestic 

Credits of 

Private 

Sector/GDP, 

Urban 

Population/ 

Total 

Population, 

Added Value 

Kapetanios 

(2002) Unit 

Root Test, 

Maki 

Cointegration 

Test, 

FMOLS, 

DOLS 

Series are related in the long-term 

and include structural breaks. 

Model is estimated by DOLS and 

FMOLS, and also SVAR model-

based impulse-response analysis. 

Analyses show that, economic 

growth, financial development and 

industrialization are respectively 

prominence on energy consumption 

in Turkey. Contrary, urbanization is 

rather inefficient.  
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by Industrial 

Sector/GDP 

 

Kumar et 

al. (2015) 
South Africa 

1971-

2011 

GDP, Energy 

Consumption, 

Trade 

Openness, 

Financial 

Development 

ARDL 

Cointegration, 

Toda-

Yamamoto 

Causality Test 

A long-term relation can be found 

between variables. There is a 

unidirectional causality from 

capital stock and energy 

consumption to economic growth; 

from capital stock to trade 

openness. There is also a 

bidirectional causality between 

trade openness and economic 

growth. 

Abidin et 

al. (2015) 

ASEAN 

Countries 

2005–

2013 

Energy 

Consumption, 

FDI, Trade 

Openness, 

Financial 

Development 

Johansen 

Cointegration 

Test, ARDL 

There is a long-term relation 

between variables. There is a 

unidirectional causality from FDI 

to energy consumption, from 

energy consumption to financial 

development and trade openness. 

  

 

As can be seen from Table 1; there are many studies in the literature including energy 

consumption, trade openness, financial development, economic growth, and urbanization levels of 

several countries including Turkey. These studies show different results in several countries for various 

periods. 

In general, literature reveals a long-term relationship between energy consumption and 

macroeconomic and demographic variables. Besides, short-term causality relations can also be seen.  

3. DATA AND METHODOLOGY 

The data analyzed in this paper are annual figures including the period 1980–2016. Energy 

consumptions (kt of oil equivalent per capita), gross domestic product (constant 2010 US$), the ratio of 

domestic credit that is given private sector to GDP as financial development, the ratio of sum of import 

and export to GDP as trade openness and urban population (% of total) data are collected from the World 

Bank. The functional relationship between energy consumption, economic growth, financial 

development, trade openness, and urbanization is shown below;  

ln(𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 + 𝛽2𝐹𝐼𝑁𝐷𝐸𝑉𝑡 + 𝛽3𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 + 𝛽4𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝑡 + 휀𝑡  (1) 

where ln(𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌)𝑡 and ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡 are the logarithmic figures of energy consumption and gross 

domestic product, respectively.  
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In the scope of study, the short- and long-term relationship between energy consumption, gross 

domestic product, trade openness, financial development, and urbanization is analyzed. Correlation 

relationship among the variables in the model and unit root tests are are examined in advance of 

analyzing the short- and long-term relationships. Then, the cointegration relationships between the 

variables are tested by ARDL bound test. Afterwards, causality relationship among the variables is 

analyzed by Toda-Yamamoto Causality.  

Correlation analysis provides information on whether there is a relationship between the 

variables, but it does not show the causality relationship among the variables (Gujarati, 2004: 696). 

Cointegration analysis shows whether there are any long-term relationships among the variables while 

causality analysis demonstrates the direction of relationships among the variables.  

3.1. Descriptive Statistics and Unit Root Tests 

Before analyzing the relationship among the variables, correlation relationships of the variables 

are examined, and the findings are shown in Table 2. According to the correlation statistics, energy 

consumption has strong and positive correlation relationships with gross domestic product, financial 

development, trade openness and urbanization. After analyzing the correlation relationships, it will be 

continued with unit root analysis. 

Table 2. Correlation Matrix 

 lnENERGY lnGDP FINDEV TRADE URBAN 

lnENERGY 1 0.994 0.765 0.906 0.975 

lnGDP 0.994 1 0.787 0.917 0.972 

FINDEV 0.765 0.787 1 0.765 0.657 

TRADE 0.906 0.917 0.765 1 0.852 

URBAN 0.975 0.972 0.657 0.852 1 

Following the correlation relationship statistics, it is required that variables are stationary whether 

at their levels or at their first differences in order to accept meaningful the relationship between the 

variables. Augmented Dickey Fuller (ADF) unit root test (Dickey and Fuller, 1979-1981) is used for 

examining stationarity of series. Dickey-fuller (ADF) (2) test is based on the model shown below; 

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝑦𝑡−1 + 𝑦1∆𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 (2) 

Table 3. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 

 Augmented Dickey-Fuller (Level) Augmented Dickey-Fuller (Difference) 

 Constant Constant+Trend Constant Constant+Trend 

lnENERGY -0.291 -3.027 -6.546*** -6.449*** 

lnGDP -0.015 -2.468 -6.234*** -6.15*** 

FINDEV 2.438 0.514 -3.904*** -4.857*** 
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TRADE -0.834 -1.691 -5.703*** -5.622*** 

URBAN -3.497** -4.642*** -2.691* -44.541*** 

Note: - ***, ** and * denote statistically significance at the %1, %5 and %10 level. 

Null hypothesis of Augmented Dickey Fuller unit root test assumes they are not stationary time 

series (there is at least one unit root). As can be seen in Table 3, urbanization is stationary at level, while 

energy consumption, gross domestic product, financial development, and trade openness are stationary 

at first difference.  

3.2. Zivot & Andrews Unit Root Test 

Zivot & Andrews unit root test (1992), testing the stability under one structural break, is carried 

out in this study in order to test the series by structural breaks occurred in Turkey. Three specifications 

of Zivot & Andrews unit root test are used. Model A indicates a break only in the intercept and model 

C represents a break both in intercept and trend according to Zivot & Andrews. The two models are 

shown below;  

Model A => ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃𝐷𝑈𝑡 + ∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡  (3) 

Model C => ∆𝑌𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃𝐷𝑈𝑡 + 𝛾𝐷𝑇𝑡 + ∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡 (4) 

Zivot and Andrews (1992) determine the break points occurring in the series endogenously. Thus, 

the break point is estimated without an external. A data-dependent algorithm is used to estimate the 

break point.  

Table 4. Zivot & Andrews Unit Root Test 

Variables Z&A (Level) Z&A (First Differences)  

Model Break Points k Test 

Statistics 

Break Points k Test 

Statistics 
lnENERGY 2010 9 -5.144 1987 0 -6.798 Model A 

lnENERGY 2000 1 -4.971 1987 0 -6.776 Model C 

lnGDP 2002 0 -1.829 2009 0 -7.202 Model A 

lnGDP 2000 3 -5.195 2009 0 -6.778 Model C 

FINDEV 2007 0 -1.696 2004 0 -6.102 Model A 

FINDEV 1997 6 -6.723 2003 0 -5.918 Model C 

TRADE 2002 0 -3.409 2011 0 -6.794 Model A 

TRADE 2000 8 -3.392 2009 0 -7.927 Model C 

URBAN 1983 0 -7.536 2007 9 -21.288 Model A 

URBAN 2012 9 -10.158 2011 9 -62.336 Model C 

Critical Values Model A => %10 : -4.1936 ; %5 : -4.4436 ; %1 : -4.9491 

Model C => %10 : -4.8939 ; %5 : -5.1757 ; %1 : -5.7191 
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Table 4 demonstrates the results of Zivot and Andrews (1992) unit root test under one structural 

break in the series. To unit root test results, lnGDP, FINDEV and TRADE have unit roots with one 

structural break at level, meaning that these variables are not stationary at their levels. However, they 

are stationary when the first differences are taken. On the other hand, the null hypothesis of a unit root 

with one structural break in lnENERGY and URBAN can be rejected, meaning lnENERGY and 

URBAN are stationary with one structural break at their level forms. Zivot and Andrews (1992) unit 

root test results reveal lnENERGY, lnGDP, FINDEV and TRADE are integrated of order one, or I(1), 

while URBAN are integrated of order zero, or I(0).  

Energy consumption has a structural break in 1987, while GDP and trade openness have a 

structural breakpoint in 2009 during global crisis. Moreover, there is a structural breakpoint in 2003 and 

2004 for financial development, whereas urbanization has a structural break in 1983 and 2012. Structural 

break in energy consumption shows that Turkey has begun to import natural gas from abroad and energy 

consumption has increase more than past. In addition, structural change in GDP and trade openness 

demonstrates that global crisis in 2008 have impact on economy of Turkey. Furthermore, structural 

change in financial development reveals the effects of financial crisis in Turkey in the beginning of the 

2000s. Besides, structural break of urbanization in 1983 shows that migration from village to urban is 

caused a structural breakpoint for Turkey.  

3.3. ARDL Bound Test 

Unit root tests having low impact in the analysis of non-stationary series is one of the common 

problems. In order to overcome this problem, ARDL bound test developed by Pesaran and Shin (1999) 

and Pesaran et al. (2001) are preferred in the analysis of long-term relationships.  

The most important point of using ARDL bound test is having no condition to the same degree of 

integration of the variables in the long-term relationship between the variables. In addition, ARDL 

bound test allows estimating the coefficients related to short and long-term relationship of variables 

simultaneously. 

ARDL bound test is based on an autoregressive distributed lag model. The equation of the model 

is shown below (5);  

∆𝑦𝑡 =  𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖
′𝑝−1

𝑖=1 ∆𝑧𝑡−𝑖 + 𝜔′∆𝑥𝑡 + 𝜃𝑤𝑡 + 𝑢𝑡  (5) 

According to ARDL bound test results, there is a cointegration relation between variables if the 

test statistic is higher than upper critical value. If the test statistic is less than lower critical value, there 

is no cointegration relationship among the variables. If the test statistic is between upper and lower 

critical value, there is instability about cointegration relationship among the variables.  
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After the unit root tests, net errors and omissions are stationary at level while balance of trade 

becomes stationary after the first difference is observed. In other words, variables at different stationarity 

level is suitable for the implementation of ARDL bound test.  

Table 5. Model Selection for Bound Test 

Model AIC* HQ Adj. R-sq 

ARDL(4,2,4,4,0) -4.721 -4.431 0.992 

ARDL(4,1,4,4,0) -4.702 -4.427 0.992 

ARDL(4,3,4,4,0) -4.689 -4.384 0.992 

ARDL(4,2,4,4,1) -4.681 -4.375 0.992 

ARDL(4,1,4,4,4) -4.675 -4.339 0.991 

ARDL(4,1,4,4,1) -4.674 -4.384 0.992 

 

Akaike and Hannan-Quinn information criterion and adjusted R-squared are located for selecting 

the appropriate model for the implementation of ARDL bound test in Table 5. According to the results 

of Table 5, ARDL (4,2,4,4,0) model is determined as appropriate for bound test.  

Table 6. ARDL Bound Test 

Bound Test (F) 
Critical Value 

 Lower Critical Value Upper Critical Value 

 

5.94 

%90 2.2 3.09 

%95 2.56 3.49 

%99 3.29 4.37 

According to test results of the cointegration analysis in Table 6, null hypothesis, "there is no 

cointegration", is rejected at 99%, 95% and 90% levels. F statistic is calculated as 5.94. Therefore, F 

statistics (5.94) is higher than upper critical value at all confidence levels, and there is cointegration 

relationship among energy consumption, GDP, financial development, trade, and urbanization.  

Table 7. ARDL Bound Test Long-Term Coefficients 

Long-Term Coefficients 

Variables Coefficients T Statistic 

lnGDP 0.458 2.968** 

FINDEV -0.007 -2.763** 

TRADE 0.333 1.504 

URBAN 0.008 1.157 

C -5.761 -1.575 

Note: - ***, ** and * denote statistically significance at the %1, %5 and %10 level. 
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In Table 7, data of ARDL (4,2,4,4,0) model is located for determination of the long-term 

relationship among the variables. According to the results of ARDL (4,2,4,4,0) model, there are long-

term relationships between energy consumption, GDP, and financial development. In regard to this, long 

term effect of GDP and financial development on energy consumption is observed.  

Table 8. ARDL (4,2,4,4,0) Error Correction Model 

Variables Coefficients T Statistic 

D(LNENERGY(-1)) 0.737 4.341*** 

D(LNENERGY(-2)) 0.597 4.402*** 

D(LNENERGY(-3)) 0.479 3.878*** 

D(LNGDP) 0.653 8.023*** 

D(LNGDP(-1)) -0.211 -1.771* 

D(FINDEV) 0.006 1.209 

D(FINDEV(-1)) 0.008 5.229*** 

D(FINDEV(-2)) 0.002 1.295 

D(FINDEV(-3)) 0.005 3.495*** 

D(TRADE) -0.569 -3.552*** 

D(TRADE(-1)) -1.495 -6.706*** 

D(TRADE(-2)) -1.289 -5.379*** 

D(TRADE(-3)) -1.003 -5.562*** 

EC(-1) -1.005 -6.957*** 

R2=0.89 D.W. Stat.= 2.646 

Note: - ***, ** and * denote statistically significance at the %1, %5 and %10 level. 

The results of short-term relationship of variables are shown in Table 8. In the model, it is seen 

that energy consumption, GDP, financial development, trade openness, and error correction coefficient 

((EC(-1)) are statistically significant. In addition, since error correction coefficient (EC(-1)) is 

significant and negative; cointegration relationship between energy consumption, GDP, financial 

development, trade, and urbanization is supported. 

It is shown that deviations in the period are quickly corrected, since error correction coefficient 

(EC(-1)) is significant and negative. In the model, the EC(-1) coefficient was calculated as -1.005. It is 

demonstrated that it has been fixed as 100% of this effect in the next year in case of emergence of an 

unusual effect or a shock during the relevant period. In other words, long-term balance is provided in a 

rapid manner.  

CUSUM and CUSUM of Square test were carried out in order to determine the stability of the 

ARDL (4,2,4,4,0) model. The estimation results of CUSUM and CUSUM of Square test of ARDL 

(4,2,4,4,0) model is shown in Graph 1.  
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Graph 1. CUSUM and CUSUM of Square Test of ARDL (4,2,4,4,0) 
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Graph 1 shows the results of CUSUM and CUSUM of Squares test. According to the results, it is 

observed that ARDL (4,2,4,4,0) models is stable in the estimated period and there is no structural break. 

3.4. Toda-Yamamato Causality Test 

Toda-Yamamoto causality analysis is performed to investigate the causal relationship between 

energy consumption, GDP, financial development, trade, and urbanization. Toda-Yamamoto causality 

test is a method of analysis which is not considering the degree of integration of variables similar to 

ARDL bound test. In other words, variables that have different stationary levels can be analyzed by 

Toda-Yamamoto causality test. Toda-Yamamoto causality analysis is relied on the prediction of 

augmented VAR (6,7);  

𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1(𝑖+𝑑)
𝑝+𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝑌𝑡−(𝑖+𝑑) + ∑ 𝛼2(𝑖+𝑑)

𝑝+𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝑌𝑡−(𝑖+𝑑) + 휀1𝑡  (6) 

𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1(𝑖+𝑑)
𝑝+𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝑌𝑡−(𝑖+𝑑) + ∑ 𝛽2(𝑖+𝑑)

𝑝+𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝑌𝑡−(𝑖+𝑑) + 휀2𝑡  (7) 

In the model, “d” represents the degree of maximum integration of the variables. Another 

important factor in the analysis of Toda-Yamamoto causality is the application of first "p" coefficient 

matrix in the Wald test for Granger causality. In Toda-Yamamoto causality analysis, there are not any 

restrictions on the lag “d” in the VAR model.  

Table 9. Selection Optimum Lag of Toda-Yamamoto Causality Test 

Lag Length AIC HQ 

0 3.749 3.826 

1 -8.122 -7.665 

2 -8.578 -7.738 

3 -8.824 -7.604 

4 -9.946* -8.344* 

Note: - * shows optimum lag length. 
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According to model, energy consumption and urbanization is stationary at level [I(0)] and GDP, 

financial development and trade openness is stationary at first difference [I(1)]. Thus, dmax will be taken 

a value of “1” in the Toda-Yamamoto causality analysis. The appropriate lag length of the variables in 

the model (P) was calculated “4” according to Akaike information criterion (AIC) and Hannan-Quinn 

information criterion (HQ).  

Table 10. Toda-Yamamoto Causality Test 

Hypothesis Lag Length 

(P+dmax) 

Chi-square 

Stat. 

P Value Causality 

lnEnergy does not cause lnGDP 3+1 9.099 0.059 Reject 

lnGDP does not cause lnEnergy 3+1 11.988 0.017 Reject 

lnEnergy does not cause FINDEV 3+1 13.824 0.008 Reject 

FINDEV does not cause lnEnergy 3+1 12.843 0.012 Reject 

lnEnergy does not cause TRADE 3+1 4.188 0.381 Fail to Reject 

TRADE does not cause lnEnergy 3+1 18.232 0.001 Reject 

lnEnergy does not cause URBAN 3+1 2.367 0.669 Fail to Reject 

URBAN does not cause lnEnergy 3+1 12.522 0.014 Reject 

The results of Toda-Yamamoto causality analysis are located in the Table 10. According to the 

result of the Toda-Yamamoto causality test, the causal relationship from energy consumption to both 

GDP and financial development is significant at 5% and 1% level, respectively. Accordingly, there is a 

causal relationship from energy consumption to both GDP and financial development. In addition, the 

causal relationship from GDP and financial development to energy consumption is significant at 5% 

level. Thus, there is a causal relationship from GDP and financial development to energy consumption. 

Hence, there is bidirectional causal relationship between energy consumption, GDP, and financial 

development. On the other hand, the causal relationship from trade openness and urbanization to energy 

consumption is significant at 1% level and 5% level, respectively. In this direction, there is a causal 

relationship from trade openness and urbanization to energy consumption. Hereby, there is 

unidirectional causal relationship from trade openness and urbanization to energy consumption. 

Together with this result, the cointegration relation among the variables is verified.  

4. CONCLUSION 

In this study, structural breaks have been determined in energy consumption, GDP, financial 

development, trade openness, and urbanization by means of Zivot-Andrews structural break unit root 

test primarily. Secondly, the short-term and long-term relationship between variables were investigated 

under ARDL test. The result of ARDL bound test indicates a short and a long-term relationship between 

variables. Finally, Toda-Yamamoto causality test conducted in order to reveal causal relationship 

between energy consumption, GDP, financial development, trade openness, and urbanization. Toda-
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Yamamoto causality test shows that while there is a bidirectional causal relationship between energy 

consumption and GDP and financial development, there is a unidirectional causal relationship from 

trade openness and urbanization to energy consumption. 

The relationship between energy consumption, GDP, financial development, trade openness, and 

urbanization was tested in this study. The purpose of this study is to determine the role of GDP, financial 

development, trade openness, and urbanization on energy consumption. In this regard, it is emerged that 

GDP and financial development affect energy consumption in the short-term and long-term, whereas 

trade openness and urbanization affect energy consumption in short-term. According to the results of 

causality analysis, a bidirectional causal relationship between energy consumption and GDP and 

financial development is found. In addition, a unidirectional causal relationship from trade openness and 

urbanization to energy consumption is determined. These results interest policy-makers since higher 

economic growth cause higher energy consumption. In addition, financial development effects energy 

consumption slightly negative.  

According to the results obtained, it is found that there is a positive relationship between energy 

consumption and economic growth in short and long term. This situation indicates that it should be 

followed by energy saving policies taking into account in Turkey's economic growth policies which 

affect energy consumption. Similarly, there is a short- and long-term relationship between energy 

consumption and financial development. Whereas financial development has positive effects on energy 

consumption in the long term, there is a negative impact on energy use in short term. Along with the 

increase of financial development, it will provide to more energy saving ecosystem in Turkey. Hence, 

financial developments have ensured the increment of economic and social developments in the long-

term for Turkey. On the other hand, international trade has promoted less energy consumption in the 

short term. Accordingly, it is determined that international trade is the important instrument in order to 

decrease energy consumption for policy makers.  
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ULUSAL YENİLİK SİSTEMİNİN BİR UNSURU OLARAK ARAŞTIRMA ODAKLI VE 

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE: GÜNEY KORE VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ 

Sıtkı Selim DOLANAY 

Bekir Sami OĞUZTÜRK 

ÖZET 

Ülkelerin ekonomik gelişme ve sanayileşme süreçlerinde teknolojik gelişmenin çok önemli olduğu 

anlaşılmıştır Güney Kore’de de diğer pek çok gelişmiş ülkenin geçmişinde yaşanmış teknolojik gelişme 

süreçleri önceki örneklere göre çok daha büyük bir hızla yaşanmış, ülke önceki örneklere göre çok daha 

kısa sürede sanayileşmesini tamamlamış ve gelişmiş ülkeler arasına katılmıştır. Bu hızlı gelişen süreçte, 

safha atlayıcı ve patika oluşturucu teknolojik gelişmenin rolü genel olarak kabul edilmiştir. 

Güney Kore 1960 ve 1970’li yıllarda araştırma ve geliştirmeye verdiği önemle, üniversite-sanayi 

işbirliğine dayalı ve devlet tarafından desteklenmiş olan ulusal yenilik sistemini kurmaya başlamıştır, 

Son yıllarda ulusal yenilik sistemi ile ilgili yapılan çalışmalarda öne çıkan Üçlü Sarmal 

(TripleHelix) Ulusal Yenilik Sistemi’ni Güney Kore 1990’lı yıllarda kurmaya başlamış ve Araştırma 

Odaklı Girişimci üniversitenin sistemin temelinde yer almış olduğu yeni üçlü sarmal sistemini 

oluşturmuştur. 2000’li yıllarda da ulusal yenilik sistemine ilişkin yeni gelişmelere sistemini uyumlu hale 

getirmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren eğitim önemli olmuş ve zaman içinde ilmiye teşkilatı, 

kurumsallaşmış yapısıyla hem akli ve hem de nakli ilimlerin öğretimini ele almıştır. Ancak sonradan 

akli ilimlerin öğretimi gözden düşmüş ve toplumun teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmacı yönü 

ortadan kaldırılmıştır diyebiliriz. 

18. yüzyılda bu sefer batılılaşma akımı çerçevesinde ilimdeki gelişmeler ve yeni bilgiler yurt 

dışından hazır olarak alınarak ülke içinde öğretilme yoluna gidilmiştir. Aynı şekildeyeni teknolojiler 

yurt dışından alınıp ülke içinde uyarlanma yoluna gidilmş ve teknoloji transferi patikasına bağlılık 

oluşmuştur. Bu durum Cumhuriyet yıllarında da devam etmiştir. 

Eğitim sistemi öğretim odaklı kalmış, üniversitelerde araştırma birimleri patika bağlısı bir şekilde 

gelişirken, firmalar ise araştırma birimi oluşturmaya gerekli önemi vermemişlerdir. Böylece 

üniversiteler evrensel bilimsel gelişmelere yeterli katkıyı yapamamış, firmalar ise sadece teknolojik 

gelişmeleri takip eder durumda kalmışlardır diyebiliriz. Son yıllardaki patika bağlılığını kırma 
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çabasının ise firmaların araştırmaya yönelmesini ve her alanda yenilikçi firmaların ortaya çıkmasını 

sağlaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Sistemi, Üniversite, Teknolojik Gelişme, Teknoloji Transferi, Patika 

Bağlılığı. 

Jel Kodları:N10,O14,O31,O32. 

 

RESEARCH ORIENTED AND ENTREPRENEUR UNIVERSITY AS AN ELEMENT OF 

NATIONAL INNOVATION SYSTEM: SAMPLES OF SOUTH KOREA AND TURKEY 

ABSTRACT 

It is understood that technological development is very important in the economic development 

and industrialization processes of the countries In South Korea, the technologicald evelopment 

processes experienced in the past of many other developed countries have been experienced at a much 

faster rate than the previous examples, the country has completed the industrialization in a shorter time 

than the previous examples and developed countries. between. In this rapidly evolving process, the role 

of the stepping and path creatingtechnological development has been generally accepted. 

 Inthe 1960s and 1970s, South Koreabegan to establish a national innovation system based on 

university-industry cooperation and supported by the state, with an emphasis on research and 

development. 

Inrecentyears, South Korea started to establish the Triple Helix National Innovation System in 

the 1990s, and the Research-Oriented Entrepreneur created the new triple helix system on which the 

university is based. In the 2000s, it made the system compatible with the new developments regarding 

the national innovation system. 

Since the foundation of the OttomanEmpire, education has been important, and in time, the 

scientific organization, with its institutionalized structure, has dealt with the teaching of both mental 

and transplant sciences. However, it can be said that the teaching of mental sciences has been 

discredited and the researcher aspect of society towards technologydevelopment has been removed. 

During the 18th century, with in the framework of the westernization movement, the developments 

in science and new information wer ereadily available from abroad and taught in the country. Similarly, 

new Technologies were purchased from abroad and adapted to the country and a dependency to the 

technology transfer path was established. This situation continued during the Republican years. 

The education system remained teaching-oriented, while the research units in the universities 

developed in a path-dependentmanner, while the firms did not give the necessaryimportance to establish 
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a research  unit. Thus, universities could not make enough contributions to universal scientific 

developments, and firms could only follow technological developments. The efforts to break the path 

dependency in recent years should lead the companies to research and the emergence of innovative 

companies in every field. 

Keywords: Education System, University, Technological Development, Technology Transfer, 

Pathdependency. 

Gel Codes: N10, O14, O31, O32. 

1.GİRİŞ 

 Teknolojik açıdan geri durumda olan bir ülke ekonomik gelişme yolunda öncelikli olarak 

teknoloji transfer etmeyi ele almalıdır, diyebiliriz. Zira iş yapabilme becerisi ancak öğrenmeyle, bu da 

teknoloji transferi ile sağlanabilir. (Dolanay, 2017: 9) Her canlı için olduğu gibi, insan için de en 

önemlisi doğal çevresi ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiler insanın biyolojik doğasının zorunlu 

gereksinmelerinden doğar. Toplumların doğal çevreyle ilişkilerinden başlayan teknoloji geliştirme 

faaliyetleri çabaları günümüzde, bilim, teknoloji ve sanayi üretimi alanlarında, bilgi ve deneyim 

birikimlerini oluşturmalarına yol açmıştır diyebiliriz. (Göker, 2013: 37-38) Bu birikim tarih boyunca 

nitelik ve nicelik olarak sürekli gelişmiştir diyebiliriz. Örneğin ilk insanlar su içme gereksinimlerini 

karşılarken, avuçlarının su içmelerini kolaylaştırdığının farkına varmış, tek avuç içini kullanarak su 

içmektense iki avucunu birleştirerek daha çok ve kolay su içmeyi keşfetmiş, daha sonra ıslak kile kendi 

avuç içinin şeklini verip kurutmak suretiyle suyu bir yerden diğerine taşımaya yarayacak bir icat ortaya 

çıkarmıştır diyebiliriz. İnsanoğlunun doğal gereksinmelerini karşılama ve kendine daha iyi bir yaşam 

ortamı oluşturabilme, işini daha kolay, daha iyi yapabilme, yaptığı işten daha çok yarar sağlama çabası 

geliştirme kültürü denilen bilgi ve deneyim birikimini ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Geliştirme kültürü 

insanın doğayla ilişkileri ve toplum içinde kurmuş olduğu ilişkiler ağı çerçevesinde gelişir ve süreklilik 

kazanır. Sürekliliğin oluşmasında toplumda daha iyiye erişebilmenin mümkün olduğu inancın 

yaygınlaşması önemli rol oynar diyebiliriz. Teknik ve teknolojideki gelişmeler, bu teknolojilerin yönü 

ve kullanım biçimleri tümüyle ekonomik ve siyasi gücü elinde toplayan toplumlarca belirlenir hale 

gelmiş ve böylece teknolojik gelişmeler hız kazanmıştır. Teknolojik gelişmelerin altında yatan 

geliştirme kültürü, Batı toplumlarında tüm toplumsal katmanlarda yerleşik bir hal almış, bunun ötesinde 

kuşaktan kuşağa aktarımda tam bir süreklilik kazanmıştır.(Göker, 2013, 37-41) 

 Daha sonra batı toplumları, bu teknoloji geliştirme kültürünün, ulusal yenilik sistemi adını 

verdikleri örgütsel yapı içinde daha kolayca ve hızla ilerleyebileceğini görmüşlerdir. Bugün gelinen 

noktada ise dünyada ulusal yenilik sistemlerinin üçlü sarmal (triplehelix) sistemlerine doğru evrilmeye 

başladığı görülmektedir diyebiliriz.  
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 Batı toplumlarında teknolojik gelişme ile gelen hızlı ekonomik gelişmenin benzerleri bu kez 20. 

Yüz yılda Japonya ve Güney Kore’de görülmüştür. Üstelik her yeni örnek bir öncekine göre daha kısa 

zamanda ve daha büyük hızla sanayileşmesini tamamlamıştır. Güney Kore ise 1960’larda başlattığı 

sanayileşme sürecinin başlangıcında ulusal yenilik sistemini kurmaya başlamıştır. (Dolanay, 2017) 

2.ULUSAL YENİLİK SİSTEMİNDE TARİHSEL SÜREÇTE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE 

GÜNÜMÜZDEKİ TARTIŞMALAR 

 Ulusal yenilik sistemi kavramı ilk kez Lundvall tarafından ortaya atılmış, Lundval Sabato 

(1975)’nun yeniliklerin ortaya çıkışında devlete stratejik rol veren modelinden farklı olarak firmaya 

öncü rolü vermiştir. Soğuk savaş döneminde askeri gücün rolünün azalmasına bağlı olarak, toplumların 

kurumsal yapılarında da akademinin ön plana çıkmasını sağlayan değişiklikler olmuş, aynı zamanda 

akademi, sanayi ve devlet arasındaki ilişkiler ağı da dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümle birlikte 

üniversitenin bilgi ve teknoloji transferindeki rolü tartışılmaya başlanmıştır. Geleneksel olarak 

üniversitenin sistem içinde var olan görevlerine bir yenisi eklenmiş, üniversiteye sanayiye doğrudan 

yardım ve sanayiyle işbirliği görevi de yüklenmiştir. Üniversitenin ekonomik gelişme konusunda 

yüklenmiş olduğu bu yeni misyonu, dünya genelinde pek çok ülkede üniversitelerin dönüşüme uğraması 

sürecini başlatmıştır. Bu yeni görevin yüklenmesi, sistem içinde üniversitenin rolü tartışmalarını 

sonlandırmamış, ABD’de Batı Avrupa ülkelerinde tartışılmaya devam etmiştir. Üniversiteler 19. Yüzyıl 

öncesinde öğretime yönelik kurumlar olmuşlar, 19. Yüzyılın sonlarında ise öğretme görevinin yanında 

üniversitelere araştırma görevi de verilmiştir. Böylece oluşan akademik devrim, üniversitelerin üçüncü 

görevi ile birlikte ikinci akademik devrimi oluşturmuştur diyebiliriz. Zira üniversite, sanayi ve devlet 

arasındaki yeni ilişkiler ağının sonucunda alternatif ekonomik büyüme ve sosyal dönüşüm için alternatif 

stratejiler oluşturulabilecektir. (Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 109-110) 

 Zaman içinde yenilik sistemlerinin evrimi sürecinde, sistemin içindeki kurumsal yapıların 

görevlerinin nelerden ibaret olması gerektiği tartışılmış, 2000’li yıllarda temel tartışma konusu, 

üniversite, sanayi ve devlet arasındaki ilişkileri tanımlayan farklı kurumsal yapılar çerçevesinde 

üniversite, sanayi ilişkilerinde hangi patikanın izlenmesi gerektiği sorunsalıdır. (Etskowitz ve 

Leydesdorff, 2000: 111) 

 Birincisi, tarihsel süreçte geleneksel olarak kullanılmış olan modeldir. Bu modelde milli devlet, 

kurumsal olarak akademi ve sanayinin üstünde yer almış ve her ikisini kapsayıcı olmuştur. Bu modelin 

güçlü bir versiyonu eski SSCB ve doğu Avrupa’nın sosyalist devletlerinde uygulanmış, zayıf bir 

versiyonu ise pek çok Latin Amerika ülkesinde ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmıştır. 

İkincisi, birbirinden farklı kurumsal yapılara sahip olan ve bu kurumsal yapıların sınırlarının iyi çizilmiş 

olduğu, Sanayi, akademi ve devletin oluşturduğu modeldir. Bu modelde her üç kurumsal yapı arasındaki 

ilişkiler belli kurallara bağlı ve zaman alıcı bir süreçte oluşmaktadır. Bu modele bırakınız yapsınlar 

sistemi adı verilmiştir. Üçüncüsü, ikinci modeldeki kurumlar arasındaki kopukluğu gidermek için 
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kurumsal kopukluğu aşacak şekilde bir bilgi çevresi oluşturulmakta, bu yeni modelde her kurum bir 

diğerinin görevini üstlenebilmekte ve işbirliği içinde çalışılmakta ve böylece hibrid örgütler ortaya 

çıkmaktadır. Bu modele üçlü sarmal sistem (triplehelixsystem) adı verilmiştir. (Etskowitz ve 

Leydesdorff, 2000: 111) 

 Ancak, ülke içinde ulusal yenilik sistemi ne şekilde oluşmuş olursa olsun, üniversite-sanayi-

devlet ilişkilerinde bir ölçüde iç içe geçmişlik söz konusudur. Üniversite-sanayi işbirliği ve etkileşimine 

dayalı bir yenilik (innovation) çevresi oluşturmanın temel gayesi bilgi temelli ekonomik gelişmeyi 

gerçekleştirebilmek ve firmalar (farklı teknolojik seviyelerle, farklı alanlarda faaliyet gösteren, büyük 

ve küçük ölçekli), kamu laboratuarları ve akademik araştırma grupları arasında stratejik ortaklıklar 

sağlayabilmek olmuştur. Bu amaca yönelik düzenlemeler devlet tarafından teşvik edilmiş, ancak kontrol 

edilmemiştir. (Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 112) 

 Dünya savaşından sonra uygulanmış olan ulusal yenilik sistemi modellerinin temel ortak noktası 

yeniliğin doğrusal bir süreç sonunda ortaya çıkabileceğini kabul etmiş olmalarıdır. Bu modele göre bilim 

teknolojiye öncülük eder ve teknoloji pazarın ihtiyaçlarını karşılar. Temel bilimsel araştırmadan, ticari 

uygulamaya doğru yumuşak seyreden tek yönlü bir akım söz konusudur. Bu yaklaşımda yenilik üstün 

bireylerin ya da araştırma gruplarının başardıkları bilgi düzeyindeki büyük sıçrama ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu modelde yenilik sürecinin ileri aşamalarında, araştırmanın başlangıç safhasına doğru 

ya da farklı safhalar arasında geri besleme etkisi söz konusu olamaz. Doğrusal yenilik sistemi ile ilgili 

ortaya çıkmış ola çıkmış olan sorunlan sorunlar hızlı gerçekleşen gelişmeler ve hatalar, yenilikleri ortaya 

çıkaran öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Oysa radikal ve artımsal yeniliklerde geri besleme ve 

düzeltmeler temel öneme sahiptir. Dahası temel bilimsel amalar her zaman yenilik tasarımınayol açmaz. 

Ancak yeni ürün ya da üretim süreçlerinin tasarlanması ve test edilmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar 

araştırmaların genişlemesine ve yeni bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlayabilmiştir. Teknolojik 

yenilikler hiç bir bilim dalı ile etkileşime girmeden de oluşabilmiştir. Doğrusal model sonrasındaki 

yenilik teorileri, yeniliklerin normal, iş birliği içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetler ile birlikte 

artımsal olarak gerçekleştiğini, teknolojik ilerleme ve radikal sıçramaların da sosyal ve örgütsel 

değişikliklerle oluştuğunu belirlemişlerdir. Böylece çok unsurlu yenilik ağlarında doğrusal olmayan ve 

birbiriyle etkileşim içinde hareket eden süreçler üzerine odaklanılmıştır. (Arnkil, Jürvensivu, Koski, 

Piirainen, 2010: 9) 

  Üçlü Sarmal sistem, kendi dinamiklerini açıklayan çeşitli farklı kurumsal yapıları ve 

politika modellerinin tanımlandığı analitik bir model sunar. Usal yenilik sistemi çeşitleri içinde 

araştırma sistematiği değişim geçirmekte ve post modern araştırma sistemleri ortaya çıkmakta, yeniden 

düzenleme olmakta, ekonomide ve toplumsal yaşamda bilginin rolü genişlemektedir. Üniversite-sanayi-

devlet arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan yeniden düzenlenmiş yapıyı açıklayabilmek için, kurumsal 
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engelleri ortadan kaldıracak, yeniden tanımlanmışyenilikleri ortaya çıkaracak ve etkili kontrol 

sağlayacak şekilde sosyoloji teorileri oluşturulmalıdır.(Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 112) 

 İkili sarmal sistemden farklı olarak, üçlü sarmal sistem stabil değildir.  Üçlü sarmal çeşitlerinde 

yeniliğin kaynakları varsayımsal olarak senkronize ortaya çıkmaz. Başka bir deyişle önceden 

belirlenmiş şekliyle birlikte oluşmazlar. Yeniliğin kaynakları katılımcılar, yorumlayan uzmanlar ve 

politika yapıcılarının çözmesi için bilmeceler üretirler. Bu ilişkiler ağı, artı değer üreterek tepki veren 

alt dinamikleri özendiriciler, stratejiler veprojelerin, en azından hedeflere yaklaşabilmek için, yeniden 

düzenlenmesi, çerçevenin sürekli harmonize edilmesi gerekmektedir. Bu dinamikleri kontrol edip, 

edemediğimiz e göre ise yenilik araştırma programlarının durumu ortaya çıkmaktadır diyebiliriz. 

(Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 112-113) 

 Dinamik ulusal yenilik sistemi, çeşitli kurumsal yapılardaki araştırmaların kullanıcıları ve 

araştırma elemanları arasında ulusal sınırları aşan ve artan ölçüde karmaşıklaşan işbirliğini içermektedir. 

Üçlü sarmal sistemin ise sürekli değişim içinde olması beklenir. Gözlemler ise analitik beklentilerin 

sürekli yenilenmesi olanağını verir. (Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 113) 

 Bilgi yoğun ekonomik yapı sürekli bir dönüşüm içindedir. Bir başka deyişle üretim ve dağıtım 

sisteminde bilgi artan ölçüde kaynak olarak kullanıldığında, yeniden yapılanma ‘yaratıcı yıkım’ şeklinde 

ortaya çıkar diyebiliriz.(Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 113) 

  Yeniden yapılandırıcı güçlerin özellikleri evrimci ekonomi tarafından ortaya 

konulmuştur. (Etskowitz ve Leydesdorff, 2000: 113) 

 Dörtlü sarmal sistemde (QuadrupleHelix), üçlü sarmal sistemden farklı olarak toplum modelin 

içinde yer almaktadır. Böylece dörtlü bir kurumsal yapı ortaya konmakta, (Etskowitz ve Leydesdorff, 

2000) yeniliklerin oluşum sürecine tek tek bireylerin yani kullanıcıların da katkıda bulunması 

beklenmekte ve kullanıcı odaklı yenil,ik oluşum süreci tanımlanmaktadır. (Arnkilvd., 2010: 7-10) 

 Dörtlü sarmal sistemde paydaşlara politika oluşturulması sürecinde öncü rol yüklenmiş 

olunmasına karşın, mevcut seviye düş kırıklığı oluşturabilmektedir. Bu yüzden işbirliğine daha açık bir 

üniversite-teknoloji-ticarileşme süreci oluşturulması gerekliliği anlaşılmıştır. Bu işbirliğine daha açık 

yapının farklı paydaşların farklı taahhütlerini göz önüne alacak şekilde oluşturulması gereklidir. Ancak, 

farklı taahhütlerinve yüklenimlerinyapısı çok karmaşıktır ve henüz yeterince anlaşılamamıştır. Bununla 

birlikte, üniversite, sanayi, devlet ve kullanıcıların işbirliğini kapsayan dörtlü sarmal sistemi 

oluşturmanın bilgi elde etmede, bilimsel alt yapıyı güçlendirip rekabet gücü elde ederek yeni pazarlar 

bulmada McAdam ve McAdam, 2016: 4) 

Sistemin en önemli unsurlarından biri girişimci üniversitedir. Sistemde kamu araştırma kurumları 

ve üniversitelere girişimcilik görevi yüklenmiştir. Böylece hem bilimsel araştırma ve hem de yenilik 

oluşumu ile yakın ilişki içinde olmaları istenmiştir. Üniversitelerin girişimciliğindeki artışın göstergeleri 
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patent sayıları, lisans verme sayıları ve araştırmacıların oluşturduğu geçişliliği sağlayan firma sayısı 

olarak ortaya çıkar. Üniversitelerin girişimcilik özelliği en rahat bir şekilde araştırmacıların bilgi 

transferine yoğulaşma derecelerinden anlaşılır. (D’Este, Mahdi, Neely, 2010: 1) 

Akademik girişimci esas itibariyle kar olanaklarının bulunup, ortaya çıkarılıp, elde edilmesi ile 

ilgilidir. Temel olarak araştırmacılarda girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Üniversite-sanayi teknoloji transferi ile ilgili teoriye göre, üniversitedeki bilim insanlarının, kendi 

araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye ya da araştırma sonuçlarının bir iş alanı açmasına angaje olmaları 

gerekmektedir. Akademik girişimcilikte, ticari olanakların ortaya çıkarılması ile üniversite teknoloji 

transfer ofisinde gerçekleştirilen bir buluş ve akademik patent alma eşit önemdedirler. Alternatif olarak, 

akademik araştırmacı buluşuyla ilgili yeni iş alanlarının ortaya çıkışıyla da ilgilidir. Bu bağlamda 

araştırmacı sadece kendi buluşunun ticarileşmesi ile değil, ama aynı zamanda yeni buluşla ilgili pazarda 

ortaya çıkabilecek olan yeni faaliyet alanlarıyla da ilgilidir. (D’Este vd., 2010: 3) 

 Akademik firma, bilgi üretiminin teşvik edilmesine, desteklenmesine, ilerletilmesine ve 

odaklanmış firma örgütlenmesidir. Akademik firma da karlılık prensibiyle çalışır, ancak bilgi üretimi 

ile bilgiüretimi prensibi dengeni korumaya ve sürdürmeye çalışır. Ticari firmanın tek amacı ise kar en 

çoklaştırmasıdır. Akademik firma ise bilgi ve yenilikleri en çoklaştırma ya da optimize etmeye 

odaklanır. (Campbell ve Carayannis, 2016: 1-2) 

 Akademik firma için yenilikler ve bilgi temel öneme sahiptir. Akademik firma doğrusal ve 

doğrusal olmayan yenilik oluşum süreçlerini izleyebilir. Doğrusal yenilik oluşum sürecinde, önce 

üniversitelerde temel araştırma gerçekleştirilir, ardından burada ortaya çıkan bilgi topluma ve 

ekonomiye yayılır ve firmalar bu bilgiyi ekonomiye uygulayıp, ticari ürüne ve kara dönüştürürler. 

Doğrusal olmayan yenilik oluşum sürecinde, bilgi üretimi (bilginin ortaya çıkışı) ve bilginin 

uygulanmasında paralel işleyen bir süreç söz konusudur. Temel araştırma ve bilginin uygulanması 

süreçleri hem paralel yürümekte ve hem de etkileşim içinde yürümektedir. Doğrusal olmayan yenilik 

oluşum süreci, yaratıcı örgütsel tasarımları cesaretlendirmekte, akademik firmaların eş anlı olarak 

değişik teknolojik olgunluk düzeylerindeki farklı ürün devrelerine sahip farklı teknolojilere uyum 

sağlayabilmelerini, çalışanlarının diğer kurumların çalışanları ile değişimli olarak çalışabilmelerini ve 

böylece bir çalışanın eş anlı olarak farklı sektörlerdeki birden fazla kurumda çalışabilmesini sağlar. 

AAkademik firma, akademik özelliğe sahip bir çalışma veya temel araştırma konusunda üniversiteler, 

diğer yüksek eğitim enstitüleri ve üniversiteler ile bağlantılı enstitülerle ve ilgili örgütlerle bir ağ 

oluşturarak birlikte çalışabilir. Akademik firma diğer akademik ve ticari firmalarla bir ağ oluşturma 

olanaklarını araştırır ve ağ oluşturabilir. (Campbell ve Carayannis, 2016: 2) 
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3.GÜNEY KORE ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ VE ARAŞTIRMA ODAKLI GİRİŞİMCİ 

ÜNİVERSİTE 

 Güney Kore 5000 yıllık tarihi olan bir ülkedir. Klasik okul geleneğine‡‡ sahip olmuş ve insani 

gelişime önem veren bir toplumsal yapıyı tarihsel süreçte içselleştirmiştir. Böylece Kore bireysel 

bilgigelişmeye katkıda bulunabilme düşüncesinin öncelikli olarak yer almasına çalışılmıştır diyebiliriz. 

(http://www.koreaneducentreinuk.org: 3) 

 Eğitim Güney Kore’nin ileri ülkeler düzeyine gelmesinde gerekli enerjiyi sağlamıştır diyebiliriz. 

Güney Kore bağımsızlığını kazanmış olduğu 1945 yılından itibaren hızla büyüyerek ekonomik 

gelişmesini sürdürmüştür. Bu büyük başarının ardında ise halkın talebiyle birlikte devletin eğitime 

yaptığı yatırım yer almıştır diyebiliriz. 1948 yılında Güney Kore Devleti kurulduğunda dünyanın en 

ülkelerinden biri iken, günümüzde dünyanın en güçlü 15. Ekonomisi haline gelmiştir. Dolayısıyla 

eğitimde yardım alan bir ülke konumundan, 2010 yılı itibariyle eğitim ve ekonomik gelişmede, 

gelişmekte olan ülkelerle köprüler kuran ülke konumuna yükselmiştir. Eğitimdeki bu hızlı gelişmenin 

ardında Güney Kore’nin kendine özgü Eğitim Sistemi yer almıştır diyebiliriz. 

(http://www.koreaneducentreinuk.org: 4) 

 Güney Kore bağımsızlığını kazandıktan sonra devlet, her düzeyde eğitimi safha safha tüm 

öğrencilerin erişebileceği açık eğitim haline getirmeye çalışmıştır. Eğitim 1959 yılında ilkokul 

düzeyinde herkese açık hale gelmiş, orta öğretimde ise 1985-2005 yılları arası süreçte eğitim herkese 

açık hale gelmiştir. Yüksekokul eğitiminin herkese açık hale gelmesi ise 2017 yılında gerçekleşmiştir. 

(http://www.koreaneducentreinuk.org: 5) 

 Toplam nüfus içinde Üniversite’ye kayıt olma oranı 1980 yılında %27.2’den, 2012 yılında 

%72’ye yükselmiştir. Eğitim alma olanaklarını artırabilmek için Güney Kore 1999 yılında ömür boyu 

eğitim sistemine geçmiştir. Böylece sosyal yeteneği daha üst seviyelere çıkarmak hedeflenmiştir. Nüfus 

içinden ömür boyu eğitim sistemine katılım ise 2008’deki %29.4 düzeyinden 2012 yılında %35.6 

düzeyine çıkmıştır. Herkese eğitimin ulaştırılması prensibi uyarınca, Güney Kore devleti aktif şekilde, 

sosyo ekonomik olarak dezavantajlı öğrencileri ve engelli öğrencileri desteklemektedir. Ayrıca devlet 

çok kültürlü yapıya sahip ailelerden gelmiş olan öğrencilere eğitim desteği sağlamaktadır. 

(http://www.koreaneducentreinuk.org: 5) 

 Güney Kore Eğitim Sisteminin tarihsel gelişim sürecini dönemlere ayırarak incelemek 

mümkündür. Birinci dönem olan 1948-1960 yılları arasındaki süreçte, eğitim sistemi yeniden 

yapılandırılmış, ilköğretim düzeyindeki eğitim evrensel standartlara uygun hale getirilmiş ve süreçte, 

ortaöğretim eğitimi evrensel standartlara uygun hale getirilmiş, tatil sürecinde beceri edindirme kursları 

                                                           
‡‡ Klasik okul geleneği ile bireylerde; fakir ya da olanakları yetersiz bir toplumsal yapı içerisinde yaşamakta olduğuna 

bakmaksızın, yaşadığı çağın kültürel değerlerini öğrenen ve bunları içselleştirerek disiplinli bir hayat yaşamayı amaç edinen 

düşünce yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır diyebiliriz. 
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yaygınlaştırılmıştır. Emek yoğun sanayi dallarına ve beceri gerektiren ağır ve kimya sanayi dallarına iş 

gücü sağlanmıştır. Üçüncü dönem olan 1981-1997 yılları arası süreçte, bir yandan teknoloji yoğun bir 

sanayii yapısına yönelik olarak ekonomi yeniden yapılandırılırken, diğer yandan yükseköğrenimin 

yaygınlaşması ve niteliğinin artırılması sağlanmış, sanayinin yüksek becerili iş gücü ihtiyacı 

karşılanmıştır. Dördüncü dönem olan 1998 yılı sonrası süreçte, bir yandan bilgi temelli ve yüksek 

teknoloji yoğun sanayi yapısı oluşurken, diğer yandan eğitim yaratıcılık ve nitelik kazandırmaya, ileri 

teknoloji kullanımını öğretmeye yönelik hale gelmiş ve ömür boyu eğitim ilkeleri benimsenmiştir. 

Böylece bilgi toplumunun bilgi yoğun sanayisine yönelik iş gücü sağlanmıştır 

(http://www.koreaneducentreinuk.org: 12). 

 Güney Kore toplumu uzun yıllar önce öğrenmeyi temel almış ve geleneksel sosyokültürel 

yapısının odağınayerleştirmiştir. Dolayısıyla öğrenme ihtiyacı Güney Korekültürünün bir parçası haline 

gelmiştir diyebiliriz.  Dolayısıyla eğitim alma hakkı Güney Kore toplumu için çok önemlidir. 18. Yüz 

yılda sosyal sınıf farklılıkları ortaya çıkmaya başladığında, eğitim almanın sınıf farklılıklarını ortadan 

kaldırmanın etkin bir yolu olduğu görülmüştür. Sanayileşmeyle nitelikli iş gücüne ihtiyacın artması, 

eğitim almayı sosyal başarının anahtarı haline getirmiştir. Aileler çocuklarının eğitim almasını öyle 

büyük bir hevesle desteklemişlerdir ki, 1950’lerdeki Kore savaşı sırasında çocuklarını okula 

gönderebilmek için arazilerini ve hayvanlarını satabilmişlerdir. Ardından bu amaçla kurulmuş bulunan 

“Sığır Kulesi” Ebeveyn-Öğretmen Derneği okul giderlerini karşılayamayanlara destek olmaya 

başlamıştır (http://www.koreaneducentreinuk.org: 8). 

 Eğitimde tüm sorumluluk ve yetki 1948 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. 

Tarihsel süreçte bakanlığın adı sürekli değişmiş ve 2001 yılı itibariyle Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Geliştirme Bakanlığı (MOEHRD) olmuştur. 29 Şubat 2008 tarihinde ise Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Geliştirme Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın birleşmesiyle bakanlık, Eğitim, Bilim ve 

Teknoloji Bakanlığı (MEST) adını almıştır. 23 Mart 2013 tarihinde ise iki bakanlık birbirinden ayrılmış, 

Eğitim Bakanlığı (MOE) ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ayrı kurumlar haline gelmiştir. (Levent ve 

Gökkaya, 2014: 3) 

 Eğitim Bakanlığı, “Hongink Ingan” ideolojisi altında her Kore vatandaşının, ülkenin ve 

insanlığın demokratik gelişimine, toplumun refahına katkıda bulunabilen, özgüven sahibi bireyler olarak 

yetişmesini amaçlamıştır. Bu amaç çerçevesinde bakanlık, ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarındaki 

eğitimden ve insan kaynakları politikalarının yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde 

geliştirilmesinden sorumlu olmuştur. (Levent ve Gökkaya, 2014: 3) 

 1980’li yıllarda yaşam boyu öğrenme anlayışı benimsenmiş ve bu anlayış doğrultusunda eğitim 

sistemi yenilenmiştir. 1990’lı yıllarda ise yerel eğitim özerkliği oluşturulmuştur. Temel amaç ise yaşam 

boyu eğitim anlayışı kapsamında mesleki eğitime destek vermek olmuştur. Güney Kore’de eğitim 

müfredatı, her seviyede ele alınacak konular ve ayrılacak zaman ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 
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değerlendirme yöntemleri için genel kurallar geliştirilmekte olmuştur. Ancak yerel eğitim yetkilileri ve 

okullar tarafından değişiklik yapılabilmesini sağlayan birimler de vardır. (Levent ve Gökkaya, 2014: 4) 

 Güney Kore milli müfredatı, yeni eğitim taleplerini ve toplumun değişen yapısının zamanla 

ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak, yeni ortaya çıkan akademik disiplinleri programa dahil 

edebilmek için periyodik olarak güncellenmektedir. Bu çerçevede 1954 yılından bu yana yedi müfredat 

değişikliği yapılmıştır. 2000 yılında yapılmış olan müfredat değişikliği ilköğretim seviyesinden 

uygulanmaya başlanmış, 2004 yılından itibaren de tüm okul sisteminde geçerli olmaya başlamıştır. Yeni 

müfredatla derslerin çalışma yükü azaltılarak, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılaması için daha 

fazla esneklik sağlanmış, böylece öğrencilerin bağımsız öğrenme faaliyetleri artırılmak istenmiştir. Bu 

doğrultuda öğrencilerin 21. Yüzyılın getirmiş olduğu küreselleşme ve bilgi çağına daha iyi 

hazırlanmaları sağlanmıştır diyebiliriz.(Levent ve Gökkaya, 2014: 4) 

 7. müfredatın bir diğer özelliği seçmeli bir müfredat programı olmuş olmasıdır. Yine müfredatın 

uygulanmasında %30 oranında öğretmenlere özerklik verilerek, öğretmen merkezli bir yapı 

oluşturulmak istenmiştir. Geçmiş müfredatlara oranla yedinci müfredatın bir diğer özelliği ise öğrenci 

odaklı olması ve öğrencinin bireysel yetenek, yatkınlık ile yaratıcılığını ön plana çıkarmaya çalışmış 

olmasıdır diyebiliriz. Bu son müfredat programı ile açık öğretim ve performans değerlendirme usulleri 

esas alınmıştır. Amaç ise okul toplumunun oluşturulması, öğrenci yeteneklerinin okulda ve okul dışında 

değerlendirilmesinin sağlanması olmuştur.(Levent ve Gökkaya, 2014: 4-5) 

 Güney Kore devletinin toplam bütçeden eğitime ayırdığı pay 1951 yılında %2.5 iken, 2000-

2008arası yıllarda %15 seviyesine çıkmıştır. Bütçeden eğitim harcamalarına ayrılan pay açısından 2008 

yılında Güney Kore dünya genelinde üçüncü sırada yer almışken, Türkiye 17. Sırada yer almıştır. 

(Levent ve Gökkaya, 2014: 8) 

 Böylece Güney Kore yedinci müfredat değişikliği ile yükseköğretim sistemi üzerinde de etkili 

olabilecek yeni düzenlemeler getirmiş, öğrenci ve öğretim görevlisini merkez alan, onları araştırma ve 

öğrenmeye sevk eden bir yapı oluşturmuştur. Bu yapının oluşturulması ile araştırma odaklı girişimci 

üniversite çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlanmak istenmiştir. 

 1999 yılında Güney Kore Eğitim Bakanlığı dünya çapında bilim insanları yetiştirebilmek için 

‘Brain Korea 21’ isminde bir program başlatmıştır. Bu programın temel amacı; orijinal fikir ve yaratıcı 

teknolojilerin üretildiği bir platform görevini yerine getirerek dünya çapında araştırma üniversiteleri 

oluşturmaktır. Aynı program devamında, 2005 yılında alınmış olan bir kararla, iki yıl içinde ulusal 

üniversitelerin sayısının 50’den 35!e düşürülmesine ve bu üniversitelerin öğrenci kontenjanlarının 

azaltılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel üniversitelerin sayısının da %25 oranında azaltılarak 

358’den 271’e düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu azaltma işlemi çerçevesinde programa katılacak 

üniversitelerin yeniden yapılandırılması ya da birleştirilmesi planlanmıştır. Üniversitelerin niteliklerini 
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artırmaya yönelik bu düzenlemeler ise başarılı olarak, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün 

artmasını sağlamıştır. (Levent ve Gökkaya, 2014: 10) 

 Güney Kore’de yaşanmış olan 1997 mali krizi sonrasında, ekonomik milliyetçilik yerini 

ekonomik küreselleşme fikrine bırakmıştır. Büyük sanayi gruplarının uluslararası firmalar haline 

gelmeleri istenmiş, devletin temel rolü de değişime uğramıştır. Devlet artık sadece temel Ar-Ge 

projelerine odaklanmış ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmeye yönelmiştir. (Cho, 2014: 4) 

 Geçmişte ulusal yenilik sistemi içinde zayıf kalmış olan üniversitelerle sanayi arasındaki ilişki 

ve etkileşim yeterli düzeye çıkamamıştır. Bu durum geçmişte üniversitelerin öğretme odaklı olmuş 

olmasından kaynaklanmıştır. Ancak, 1990’lı yıllarla birlikte üniversitelerde araştırma faaliyetlerine 

öncelik verilmeye başlanmıştır. (Cho, 2014: 4) 

 1980’li yıllarda üniversiteleri bilim ve teknoloji alanında daha çok çalışmaya yöneltebilmek için 

bilim ve mühendislikle ilgili bölümlerin öğrenci kontenjanı artırılırken, sosyal bilimlerin azaltılmıştır. 

1995 yılında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile bir yandan üniversitelerin sayısal artışı teşvik edilmiş 

ve yeni bir üniversite sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu yeni düzenleme özel üniversitelerin 

kuruluşu sürecini başlatmıştır. 1997 mali krizi sonrasında yüksek eğitim sistemindeki değişim 

hızlanmış, yeni hükümet programında Ar-Ge sistemine yönelik olarak üç alanda değişiklik 

öngörülmüştür. Birincisi üniversitelerin uluslararası kriterlere uygun yayın sayısının artışını teşvik 

etmesi, ikincisi üniversite ve kayıtlı öğrenci sayısının artmasının sağlanması, üçüncüsü kamu 

araştırmalarında proje bazında çalışılmasının sağlanması yoluyla, araştırma sonucu çıktıların ticari 

değeri olan teknoloji ve yeniliklere dönüştürülebilmesinin sağlanması kararlaştırılmıştır. (Cho, 2014: 5) 

Yeni düzenleme ile üniversiteler teknolojik yenilikleri ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirebilmek için 

sanayi kuruluşları ve devlet ile birlikte ortaklaşa işbirliği içinde çalışmaya başlamışlardır. (Cho, 2014: 

7-8) Yeni sistemde üniversitelerin büyük firmalara bağımlılığı bir ölçüde de olsa devam etsede, 

üniversiteler daha bağımsız olabilme şansını elde etmişlerdir. (Cho, 2014: 7-8) Üniversiteler yenilik 

temelli ekonomik büyüme ve teknolojik yakınsamaya dayalı yeni sistemin merkezinde yer almışlardır. 

Zira üniversiteler yeni bilgiyi ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda bilginin iş dünyasında 

kullanılmasını ve yayılımını sağlama görevini üstlenmiştir. (Cho, 2014: 7-8) Yani üniversiteler sadece 

yeni bilgiyi ve teknolojiyi ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda yeniliklerin oluşumunu ve 

yayılımını sağlama işlevini üstlenmişlerdir. Böylece girişimci ve aştırma odaklı üniversiteler ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

 Pohang Çelik Firması (POSCO) 1986 yılında Kliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)’nü örnek 

alarak POSTECH’i kurmuştur. Eski tarz üniversite yapısındaki SKKU ise 1996 yılında ortak girişim 

usulüyle Samsung tarafından alınmıştır. POSTECH araştırma odaklı ve girişimci bir üniversite olarak 

kurulmuş iken, SKKU sonradan yapı değiştirmiştir. (Cho, 2014: 7-15) Böylece Güney Kore üçlü sarmal 
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(triplehelix) ulusal yenilik sistemi, POSTECH öncülüğün de ve SKKU’nun desteğiyle oluşturulmuştur 

diyebiliriz. 

 Ancak, Güney Kore’de daha öncede ulusal yenilik sistemi söz konusu olmuş, üniversitelerle 

sanayi kuruluşları arasında yakın işbirliği ve yardımlaşma ortamı var olmuştur. 1990’lı yılların 

ortalarından itibaren ekonomide ve yenilik yapma kapasitesindeki tıkanmayı aşabilmek için yeni bir 

yapılanmaya gidilmiş ve başarılı bir model oluşturulmuştur. (Cho, 2014) 

 Böylece,1990’lı yıllarda bir yandan girişimci üniversite modeline uygun olarak üniversiteler 

yeni görevlerini de üstlenerek yerine getirmek konusunda yeniden yapılanırken, diğer yandan örgün 

eğitim sistemi yaygınlaştırılarak yenilik kullanıcılarının bilgi düzeyi yükseltilmiştir. 1990’lı yıllardan 

başlayarak dörtlü sarmal yenilik sistemi oluşturulmuş ve örnek gösterilebilecek nitelikte bir bilgi 

toplumu ortaya çıkmıştır 

4. TÜRKİYE ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ VE ARAŞTIRMA ODAKLI GİRİŞİMCİ 

ÜNİVERSİTE 

Türkiye’nin de kökenleri Osmanlı’ya ve hatta Selçuklu Devleti’ne kadar uzanan bir eğitim sistemi 

geçmişi vardır diyebiliriz. (Ulusoy, 2007) Osmanlı ilminin oluşması ve gelişmesi Osmanlı öncesi 

Selçuklu döneminde, eski Anadolu şehirlerindeki eski ilim müeseselerinin yerleşik gelenekleri ve Mısır, 

Suriye ve İran, Türkistan’dan gelmiş olan alimler yoluyla gerçekleşmiştir diyebiliriz. (İhsanoğlu, 1999: 

17) 

Osmanlı Devleti’nde yönetim kademesi, ilmiye, seyfiye ve kalemiye denilen üç farklı gruptan 

oluşmuştur (Tatlısumak, 2016: 150). Osmanlın devlet teşkilatının temelleri Orhan Gazi zamanında 

atılmış, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış olan düzenlemelerle nihai şeklini almıştır. Devlet 

teşkilatının esasını, Sadrazamın yanı sıra, seyfiye, ilmiye ve kalemiye kollarının temsil edilmiş olduğu 

Divan-ı Humayun teşkil etmiştir. (Günay, 2003: 32) 

Medreseler örgün eğitim kurumları olarak tıpkı Selçuklu Devleti’nde olduğu gibi örgütlenmeye 

başlamışlardır. Osmanlıda ilk Medrese 1330/1331 yılında Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuştur. 

Daha sonra yine Orhan Gazi tarafından Bursa’da iki Medrese daha inşa ettirilmiştir. Sultan I. Murad 

tarafından Bursa’da pek çok Medrese kurulmuş ve Yıldırım Bayezid tarafından Bursa ve Edirne’de 

Medreseler açılmıştır. Ardından İstanbul’un fethi ile birlikte, Fatih Sultan Mehmet tarafından Sahn-ı 

Seman Medresesi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Süleymaniye Medreseleri açılmıştır. (Ulusoy, 

2007: 1-89; Uzunçarşılı, 1988) 

İslam dini inananları ilme teşvik etmekte, çevrelerindeki varlıkları incelemelerini, kainatta 

gördükleri ve bildikleri her şeye ibretle bakmalarını öğütlemiştir. Dolayısıyla kadın ve erkek her 

Müslüman’a ilim farz kılınmıştır. Yani her Müslüman’ın kendi hayatında karşılaşacağı durumların dini 

hükmünü bilmek ve ilmihalini öğrenmek farz-ı ayndı. (Arslan, 1999: 43) 
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Osmanlı da Medreselerin İslam dininin araştırmaya ve bilgi edinmeye yönelten yaklaşımına 

uygun olarak örgütlenmiş oldukları anlaşılmıştır.  

Osmanlılar Medrese kuruluşunda diğer İslam memleketlerinde gelişmiş olan eğitim kurumlarının 

birikiminden yararlanmışlardır. İlk kurulmuş olan İznik’teki Medresede ders vermesi için zamanın 

önemli ilim insanlarından Davud b. Mahmud b. Muhammed Kayseri getirilmiştir. (Ulusoy, 2007: 33) 

Aynı yöntem Fatih Sultan Mehmet zamanında da izlenmiş, Ayasofya Medresesi’ne müderris olarak 

zamanın önemli bilim insanı Ali Kuşçu getirtilmiştir. Osmanlılar Bağdat ve Semerkant bölgelerinde 

gelişmiş olan akli ilimler ve Şam ile Mısır bölgelerinde gelişmiş olan nakli ilimler konularındaki bilgi 

birikimini kendilerine transfer ederek yararlanma yoluna gitmişlerdir. (Ulusoy, 2007: 33) Böylece 

kendilerinden önceki bilgi birikimini alarak üstüne kendi ürettikleri bilgiyi eklemiş ve müslüman 

coğrafyasındaki bilgi birikimini artırma yoluna gitmişlerdir. 

Orhan Gazi ve Sultan 1. Murad devrinde kurulan medrese sayısı 20 olmuş, Orhan 

Gazi2ninkendisi 5 adet medrese kurmuştur. Sultan 1. Murad devrinde kurulmuş olan medrese sayısı 20 

iken, Sultan 1. Bayezid döneminde kurulanların sayısı 18’e ulaşmıştır. Sultan 2. Murad döneminde ise 

37 medrese kurulmuştur. 1402-1413 yılları arasındada medrese kurulmaya devam edilmiş, Çelebi 

Mehmet döneminde 1419 yılında Bursa’da kurulmuş olan Sultaniye Medresesi, İstanbul2un fethine 

kadar Osmanlı medreselerinin en yükseği sayılmıştır. Genel olarak Osmanlı toprakları genişledikçe, 

devletin ihtiyacı doğrultusunda medreseler kurulmuş, buralardan yetişenler devlette önemli görevler 

üstlenmişler ve etkinlik kazanmışlardır. 1331 yılında ilk medresenin kuruluşundan, Sultan 2. Murad’ın 

1451 yılındaki vefatına kadar geçen 120 yıllık sürede toplam 84 adet medrese kurulmuş, sonuçta bir 

ilmiye sınıfı oluşmuş ve ulemanın devlet idaresindeki etkinliği artmıştır. (İhsanoğlu, 2003: 859-863) 

Klasik dönem Osmanlı Medreselerinde; dersler kitap bazında işlenmekte, Müderris tarafından 

ders anlatılmakta, dersten sonra öğrenciler içinden seçilmiş ve Muid ismi verilen kişi tarafından aynı 

ders tekrarlanmakta ola gelmiştir. Öğrencilerle karşılıklı münazara yoluyla hem dersin daha iyi 

öğrenilmesi sağlanmış, hem de öğrencilerin konulara yönelik merakı teşvik edilmiş ve öğrenciler 

araştırmaya yönlendirilmiştir. (Ulusoy, 2007) Bu şekilde o günün koşullarında araştırma odaklı 

üniversite tarzı bir yaklaşımın oluşturulmuş olduğunun göstergesi ortaya çıkmıştır diyebiliriz. 

Klasik dönem Osmanlı Medreselerinde;  suhte adı verilmiş olan öğrencilere tatillerde cerre 

çıkması şartı getirilmiştir. Ancak, bu şart ta isteğe bağlı kılınmış, ekonomik durumu iyi olan öğrencilere 

tatillerde de eğitimine devam ederek daha erken mezun olabilme hakkı da tanınmıştır. Böylece cerre 

çıkan Suhteler Osmanlının diğer bölgelerinde halka bilgilerini aktarma, halkla bütünleşme (Karademir, 

2008: 9; Ulusoy, 2007; Uzunçarşılı, 1988) ve sosyokültürel yapı ile uyumlu olabilme şansını elde 

etmişlerdir. Bu dönemde öğrencilere hem akli ve hem de nakli ilimlerin öğretilmesi serbest olmuş 

olduğu için de Suhtelercerr zamanı halka nakli ilimler yanında akli ilimlerdeki bilgilerini de 

aktarabilmişlerdir. Bu aktarım süresince de halktan gıda, yiyecek ve para yardımı alabilmişlerdir. 
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(Yıldız, 2010: 128-130; Karademir, 2008; Ulusoy, 2007; Uzunçarşılı, 1988) Böylece hem bilginin 

yayılımı gerçekleşmiş ve hem de girişimciler kendileri için gerekli bilgiyi kolayca elde edebilmişlerdir. 

Bu işleyiş tarzı ise o günün şartlarında girişimci üniversite yapısının oluşturulabilmiş olduğunu 

göstermiştir. 

Ayrıca bu ilk dönem medreselerinde derslerin işleniş şekli büyük oranda Müderrislerin 

insiyatifine bırakılmıştır. (Yıldız, 2010: 129; Karademir, 2008; Ulusoy, 2007; Uzunçarşılı, 1988)Bu 

yolla  

 Medreselerin bir diğer özelliği ise külliye şeklinde kurulmuş olmaları olmuş, külliye içinde pek 

çok farklı amaca hizmet eden mekanların (kütüphane, yemekhane, derslik, öğrenci yurtları v.b.) olması 

sağlanmıştır. Dolayısıyla bugünkü anlamda üniversite yerleşkesi tarzı bir mimari yapılanma 

benimsenmiştir diyebiliriz. (Yıldız, 2010: 128) 

 Medreselerin temel amacı, bireylerin başarı ve yeteneklerine uygun şekilde muhtelif seviye ve 

branşlarda yetiştirilmesi olmuştur. Medreseye bağlı birimleri, sisteme alınan öğrencileri genel bir 

eğitime tabi tuttuktan sonra, başarı ve yeteneklerine göre seçim imkanı tanımak suretiyle yetiştirmiş ve 

toplum hizmetine vermiştir. (Ulusoy, 2007: 106) Yatılı sistemle işlediği belirlenmiş olan medreselerde 

günümüz tecrübelerini dahi aşabilecek nitelikte beslenme, barınma, sağlık ve psikolojik yardım 

ilişkilerine önem verildiği ve her öğrenci ile bire bir ilgilenilebildiği anlaşılmıştır (Ulusoy, 2007: 38) 

 Fatih Sultan Mehmet zamanında, Fatih tarafından Sahn-ı Seman Medreseleri kurulmuş, ilk defa 

aynı yerleşimde alt kademe (Tetimme) medreseleriyle birlikte ihtisas medreseleri yer almıştır. Tetimme 

de üç öğrenci aynı odayı paylaşmışken, Sahn-ı Seman medreselerinde her öğrenciye bir oda verilmiştir. 

Sahn-ı Seman’da yer alan sekiz medresenin her birinde 19 öğrenci odası var olmuştur. (Ulusoy, 2007: 

49-76) Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman devrinde kurulmuş olan Süleymaniye medreselerinde de 

daha önceki medreselerde olduğu gibi riyaziyat ve tabiiyat gibi akli ilimler okutulmuş, ancak bu alanlara 

özel ihtisas medreseleri olmamıştır. Osmanlı medreselerinde öğrenci sayısının 20 ile 40 arasında 

değiştiği anlaşılmıştır. Başlangıç safhasındaki öğrencilere suhte, bigisini ilerletmiş olanlara ise 

danişment denmiştir. İlk Osmanlı medreselerinde öğrencilere fakih de denebilinmiştir. (Ulusoy, 2007: 

77-89) 

 Mısır’da Al Azhar Medresesi 970 yılında kurulmuş ve 1961 yılında üniversiteye, bütün geçmiş 

birikimi aktarılarak dönüştürülebilmiştir. (Ültanır, 2017: 4) Ancak, Türkiye’de köklü bir geleneğe 

dayanan medrese eğitim sisteminden üniversite eğitim sistemine geçilirken bütün geçmiş bilgi, tecrübe 

ve yetenek birikimi kaybedilmiştir.  

 16. yüzyılın ortalarından itibaren, zamanının ilerisindeki eğitim kuruluşları olan Medreselerin 

işleyişinde bozulmalar ortaya çıkmıştır. Bu bozulmanın çeşitli nedenleri tespit edilmiştir. 
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Bozulmanın en önemli nedeninin ise medrese ders programlarından felsefe eğitiminin çıkarılmış 

olması ve bu nedenle de akli ilimlerin gözden düşmeye başlamış olmasıdır diyebiliriz.  (Yıldız, 2010; 

Şanal, 2003: 151-152) Medreselerdeki gerilemeyi sadece felsefe, fen, matematik gibi akli ilimlerin 

ihmali ile sınırlamamak gereklidir. Sonradan kelam gibi din bilimleri de ihmal edilmiş, meseleler, 

naslara ve otoritelere dayanılarak izah edilmeye başlanmıştır. (Şanal, 2003: 151-152). Böylece 

medreselerin bütünlüklü ve sosyokültürel yapı ile uyumlu yapısı bozularak, araştırmacı yönü rafa 

kaldırılmıştır. 

 Osmanlı toplumundaki dönüm noktası kabul edilebilecek bir olay da medreselerde akli ilimlerin 

zayıflaması ve bunun yerine fıkha önem verilmesidir. Fıkıh insanların günlük dini hayatlarını 

düzenlemede pratik faydalar sağlamış olsa da, vasat için yararlı bir referans kaynağı olabilmiştir. 

Felsefenin zaman zaman dinen sakıncalı görülmesi ve yoldan çıkarıcı bazı tartışma ve eleştirilere yol 

açabilmesi sebebiyle zararlı bir ilim alanı olarak yorumlanması her dönemde rastlanabilen bir konu 

olmuştur. (Bilkan, 2017: 144-146) 

 Akli ilimlerin eğitim sürecinden dışlanması öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, 16. Yüzyılın 

sonlarında İstanbul’da bir rasathane kurarak, astronomi ilmi ile ilgili çalışmalar yapmış olan Takiyuddin 

efendinin rasathanesi topa tutularak yıkılabilmiştir. (Dolanay, 2017) Sultan 2. Bayezid dönemi ilim 

insanlarından olan Molla Lütfi Sinan Paşa ve Ali Kuşçu’nun öğrencisi olmuştur. Molla Lütfi, hem 

astronomi, matematik ve fen bilimlerinde, hem de mantık, kelam ve felsefe alanlarında derin bilgi sahibi 

olmuştur. Tıp konusunda IbnSina’nın Kanun’una bakmayagerek duymadan meselelere çözüm 

bulabilecek kadar alim bir kişi olarak görünmüştür. Ancak dinsizlikle suçlanan Molla Lütfi, 23 Ocak 

1495 tarihinde Sultanahmet At Meydanı’nda, boynu kılıçla kesilerek infaz edilmiştir. (Uludoğan, 2015: 

3-5) Yine Sultan 4. Murad’ın danışmanlarından ve Enmüzecü’t-tıb adlı kitabın yazarı Mirim Çelebi 

afyon kullandığı için öldürülmüştür. (http://blog.milliyet.com.tr) 

 Tıpkı felsefe gibi, akli ilimler gözden düşmeye başlayınca, akli ilimlerle uğraşan ilim 

insanlarının da gözden düşmeye başladığı anlaşılmıştır. 

 16. yüzyılın başlarında başlayan bu süreç neredeyse iki yüzyıl boyunca sürmüştür diyebiliriz. 

Bu iki yüzyıllık süreçte akli ilimlere yeterince önem verilmemiş olduğu gibi, bu konudaki talep ve 

lilerfetvaya rastlanmamış olmasına karşın, bu derslerin müfredatta yer almamış olmasının sebebinin 

Kadızadeliler tarafından toplum üzerinde psikolojik baskı kurulmuş olması olabileceği düşünülmüştür. 

(Bilkan, 2017: 146-147) 

 Kadızadeliler akli ilimlere ve felsefeye karşı oldukları gibi bu ilimlerle uğraşanları da kafir 

olarak kabul etmişlerdir. (Bilkan, 2017: 147) 

 Asıl adı Mustafa Ibn Abdullah olan Katip Çelebi ise akli ilimler felsefenin medrese eğitiminde 

gözden düşmesiyle ilgili şunları yazmıştır. “Ulu Osmanlı devletinin ilk çağlarından Sultan Süleyman 

http://blog.milliyet.com.tr/
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Han zamanına gelinceye dek hikmet ile şeriat iilmlrini uzlaştıran araştırmacılar ün salmışlardı. Ebulfeth 

(Fatih) Sultan Mehmet Han Medaris-i Semaniye’yi yaptırıp, kanuna göre iş görülüp okutulsun diye 

vakfiyesinde yazmış, Haşiye-i Tecrid ve Şerh-i Mevakıf derslerinin okutulmasını bildirmişti. Sonra 

gelenler bu dersler felsefiyattır diye kaldırıp Hidaye ve Ekmeldersleini okutmayı akla uygun gördüler. 

Yalnız bunlarla yetinmek akla uygun olmadığı için ne felsefiyat kaldı ne Hidaye ne Ekmel”. (Aktaran, 

Bilkan, 2017: 169) 

 İslam’da ilimler genel olarak akli ve nakli ilimler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak pek çok 

İslam alimi ilimleri çeşitli tasniflere ayırmışlardır. Örneğin Farabi ilimleri beş ana başlık altında tasnif 

etmiştir. Bunlar, lisan ilmi ve bölümleri, mantık ilmi ve bölümleri, ta’limi ilimler ve bölümleri, medeni 

ilim ve bölümleri, tabiiyat ve ilahiyatdır. Hocazade Muslihüddin Mustafa’ya göre ilimler üç ana gruba 

ayrılır. Bunlar anlatılması ve yazılması imkan dahilinde olan ilimler, dile getirilmesi mümkün olan ama 

yazılıp çizilmesi doğru olmayan ilimler, dile getirilmesi ve yazılması doğru olmayan ilimlerdir. 

Taşköprülüzade, Muslihüddin Mustafa’nın ikinci gruptaki ilimleri faydasız ilimler olarak nitelediğini 

belirtmiştir. Taşköprülüzade ise ikinci grupta yer alan ilimleri “ilm-i batin” olarak belirtmiştir. Ona göre 

bu ilimlerin bilgisine sahip olanlar bu ilimleri kitaplardan öğrenmezler. Allah onlara ilahi sırları yakın 

etmiştir. (Unan, 2006: 14-18) 

 Ancak, 17. Yüzyılın sonlarına doğru savaşlarda yenilgiler ortaya çıkmaya başlayınca bu sefer 

akli ilimlerin gerekliliği ortaya çıkmış ve bu doğrultuda Osmanlı devlet sisteminde yenilikler yapılma 

ihtiyacı hissedilmeye başlanmıştır (İhsanoğlu,  2003: 23-24). Bu sefer medreselerde yeniden akli 

ilimlerin okutulması sistemine dönmek yerine, sosyokültürel yapı ile uyumlu olmayan batının kurumları 

naklen alınmaya başlanmış ve ilk öncede ordu ile orduya subay yetiştirecek kurumların 

oluşturulmasından başlanmıştır. (Şen, 2013: 482-485) 

 Bu yenileşme süreci, askeri okulların kurulması ile sınırlı kalmamış ve batıdan naklen alınarak 

yeni eğitim kurumları oluşturulmuştur. Sıbyan mektebini bitiren çocuklar için rüşdiyeler, daha ileri 

düzeyde eğitim yapmayı düşünen, yani ziraat, ticaret, sanayi, harbiye, tıp ve mühendis okullarına gitmek 

isteyenler için düzenlenmiştir. (Şen, 2013: 483) 1839-1876 yılları arası süreçte, eğitim işlerive mühendis 

okullarına gitmek isteyenler için düzenlenmiştir. (Şen, 2013: 483) 1839-1876 yılları arası süreçte, eğitim 

işleri tamamen batı mevzuatına göre düzenlenmiş ve batılaşmak suretiyle Devletin yeniden ayağa 

kaldırılabileceği fikri benimsenmiştir. Eğitim alanındaki en çarpıcı yenilik ise teşkilatlanmada 

görülmüştür. Eğitimde başka bir yenilik ise Fransızların tavsiyesi ile Sultanilerin açılması olmuş, 1868 

yılında Galatasaray Sultani’si idadi yani lise düzeyinde eğitim vermek üzere atl1868 yılında 

Sultanahmet Sanayi Mektebi açılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde 1 Eylül 1869 tarihinde ise Maarif-

i Umumiye Nizamnamesi yayınlanmış, bu Nizamname ile eğitim-öğretim basamakları, okulların 

müfredatı, teşkilatlanma, teşvik ve mali hususlar, öğretmen yetiştirme konuları ile birlikte yabancı ve 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 167 - 
 

azınlık okulları da dahil tüm mektepler tek bir sistem içine alınarak planlaması yapılmıştır. (Şen, 2013: 

480-485) 

 Böylece 17. yüzyıl Batı Avrupa’dan bilgi transferine dayalı olarak kurulan eğitim sisteminde 

medreselerin yıllar içinde oluşturmuş olduğu bilgi ve yetenek birikimi dışlanmak suretiyle, araştırmacı 

yönü olmayan ve sadece Batı’dan alınan bilgileri öğrencilere aktarmaya dayalı, öğretim odaklı bir yapı 

oluşturulmuştur. Böylece eğitimde Batı’dan bilgi transferi patikasına bağlı bir eğitim sistemi ortaya 

çıkmıştır. 

 Meşrutiyet döneminde de eğitimde aynı yönelim sürmüş ve Batılılaşma artarak devam etmiştir. 

(Şen, 2013: 485-486) Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’nun kabul edilmesi ile birlikte medreseler kapatılmış, 1933 yılında da Daru’l Fununilga edilmiş 

ve İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden şekillendirilmiş. Daru’l Funun’un 155 hocasından 96’sı 

görevden uzaklaştırılmıştır. (Şen, 2013: 486-487) Böylece bir anlamda kısmen medrese geleneğini 

içinde barındırmaya çalışan Daru’l Funun’un, geleneksel olarak hocaların niteliğine dayalı bilgi ve 

yetenek birikimi dışlanmak suretiyle, bilgi transferine dayalı patika bağlısı eğitim sistemi 

sağlamlaştırılmıştır. 

 Cumhuriyet döneminde de eğitim sisteminde pek çok kereler değişiklik yapılmış olsa da öğretim 

odaklı üniversite yapısı ve işleyişi 2000’li yıllara kadar sürmüştür. 1961 yılında, 1973 yılında, 1991 

yılında ve 1997 yılında düzenlemeler yapılmış, 1981 yılında çıkarılmış olan 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile Yükseköğretim kurumları tek çatı altında toplanmış ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) 

kurulmuştur. (Şen, 2013: 486-488) 

 Osmanlı’nın sanayileşme çabası da tıpkı eğitim alanında olduğu gibi başarısız olmuştur 

diyebiliriz. 

Öğrenme ve ilmi faaliyette bulunulmasına mutlak yetki vermiş olan toplumsal yapısı ile 

Osmanlı'nın dışa kapalı bir toplumsal yapıya sahip olmadığını söyleyebiliriz. Böylece Padişahlar, 

Müslüman topluma faydalı olacağına inandıkları ilim ve bilgilerin sağlanması, yeni fikirlerin 

araştırılması ve denenmesi için desteğini ve himayesini sağlamada tam bir serbestiye sahip olmuştur. 

Osmanlı tarihinin erken dönemlerinden iterisinde tanıtılması, sarayda “Taife-i Efrenciyan” olarak 

bilinen grubun çalışmaları yoluyla gerçekleşmiştir. Padişahın emrinde çalışmış olan bu ücretli 

hizmetliler grubu üyeleri, Batı ile temas kurup, en son ilmi gelişmeleri menfaatleri çerçevesinde sivil ve 

askeri projelerde uygulamışlardır. (Murphey, 1992: 7-8) 

Ancak, 17. Yüzyıldan itibaren Osmanlılar Batı’daki teknik gelişmeleri geçmişte olduğu gibi 

yakından takip edememeye başlamışlardır. Halbuki 15. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlılar Balkan 

memleketlerinin hudut bölgelerinde yaşamış olan toplumlar yoluyla Macar ve Orta Avrupa kültür ve 

medeniyeti ile doğrudan temasa geçebilmişlerdir. İmparatorluğun coğrafi konumu nedeniyle tabi olarak 
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oluşan temaslar, Osmanlı toplumunun fikir ve kültür bakımından zenginleşmesini de sağlamıştır. Yine 

15. Yüzyılın sonu ile 16. Yüzyılın başlarında İspanya ve İtalya’dan sürgün edilmiş olan Yahudiler ve 

Marronlar Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilmiş, bu kişilerin Avrupa teknikleri konusundaki 

bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmıştır. Osmanlılar Avrupa’daki dini baskılardan kaçarak, 

Macaristan’dan gelmiş olan Kalvinistlere de sığınma hakkı vermiştir. Bu da Avrupa bilgi ve tekniğinin 

kolayca aktarılabilmesini sağlamıştır. (Murphey, 1992: 9-10) 

Osmanlılar yeni silahlar, mermi gibi mühimmatı kullanmayı çabuk öğrenmişler ve inceliklerini 

benimseyip, iyileştirmeler yapabilmişlerdir. Örneğin 1680’lerde Avusturya ile savaşlarda kullanılmış 

olan tüfeklerin bazı yönlerden üstün oldukları anlaşılmıştır. 1645-1669 tarihleri arasında Venediklilerle 

Girit adası sebebiyle yapılmış olan uzun savaşta Osmanlı kuvvetleri eşit savaşmış ve berabere 

kalınmıştır. Bu durum Osmanlı’nın savaş teknolojisindeki bir gerileme emaresinden kaynaklanmış gibi 

gözükmüştür. Bu gerilemenin ise Avrupa’daki teknolojik gelişmelerin başlamış olduğu tarihten yaklaşık 

yüz yıl sonraya rastlamasının en önemli nedeni ise malzeme tedarikinde yaşanmış olan sıkıntıda aramak 

gerekir. Osmanlılar barut temininde kendi kaynakları yanında, İngiltere ve Hollanda ile alış veriş 

yollarının açık olmasına bağımlı olmuşlardır. Madencilik’te de zamanının en ileri teknolojisi, yani 

Avrupa teknolojisi kullanılmıştır. Saat yapımında ise Takiyuddin Efendi’nin çalışmaları önemlidir. 

Onun 1550’lerde ağırlık ve zemberekle çalışan saatler hakkında yazmış olduğu ilmi makale dönemin 

tek ilmi çalışması olmuştur. Saat alanında gelişmiş olan teknolojinin uygulaması 1630-1700 tarihleri 

arasında İstanbul Galata’daki saatçi loncası tarafından gerçekleştirilmiş ve burada imal edilen saatler 

İsviçreli ve İngiliz ustaların saatleri kadar iyi bulunmuştur. Ancak saatçiliğin 1680’lerden itibaren 

çökmeye başlamasında da malzeme temini konusundaki sıkıntılar etkili olmuştur diyebiliriz. Zira bu 

tarihlerde İsviçreli ve İngiliz saat imalatçıları, Türklerin saatlere olan ilgisini fark etmiş ve Türk pazarı 

için özel olarak saat üretmeye (Murphey, 1992: 10-17) 

Sonuçta Osmanlı toplumu en eski tarihlerinden beri yeni fikirleri benimsemeye ve yabancı 

teknolojiyi geliştirmeye açık bir toplum olmuştur. (Murphey, 1992: 17) 

Bu durumu en iyi Osmanlı’daki bilgiyi edinme ve biriktirme yöntemini inceleyerek anlayabiliriz. 

Osmanlıca’daki ilim kelimesinin karşılığını bilgi (knowledge) olarak verebiliriz. Marifet ise deneyim 

ve tecrübe ile elde edilen dini olmayan bilgi anlamına gelmektedir. Hüner ise belli bir sanat dalına ait 

teknik yetenek (beceri) anlamına gelmektedir. Fen ya da sanat kelimesi ise iş yapma becerisi anlamına 

gelmektedir. Fen ayrıca belli bir sanat alanına ait tüm prensiplerin bilgisini de yani el emeği ve eğitim 

ile kazanılan tüm bilgiyi içermektedir. Dolayısıyla fen ya da bilim terimi bir şeyin yapımına ilişkin 

teknik detayların ve oşeyin iyi bir şekilde yapılmasına ilişkin bilgiyi içerir. Üstelik fen bir şeyin müspet 

bilimler yoluyla ve diğer yollarla ulaşılabilen bilgisini de içine alır. (Tekgül, 2011: 16-22) 

Osmanlı klasik döneminde oluşmuş bilgi birikimi, sonradan batı bilimine yönelerek, onu alma 

neticesinde yavaşça kaybolmuştur.  
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Ancak, batıda pozitifist felsefeye dayalı bilimler konuları açıklamakta yetersiz kalınca pozitifizm 

harici felsefi akımlara yönelim olmuştur (kaynak*chalmers). Osmanlı klasik döneminde bu yolda 

oluşmuş olan bilgi birikimi kaybolmuş olduğu için konuların açıklanmasında kullanılması mümkün 

olmamıştır. 

Sultan 3. Selimaskeri malzeme imalatını geliştirme konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Ancak, 

1830 ve 1840’lardan itibaren geniş kapsamlı ve maliyetli yatırımlarla başlamış olan bir sanayileşme 

hamlesi hayata geçirilmiştir. Yapılmış olan yatırımlarla yün ve ipekli dokuma imalathaneleri, top ve 

mermi gibi askeri teçhizat imalathaneleri kurulmuş, mevcut tesisler geliştirilmiş, teknik okullar 

açılmıştır. Ancak, bu tesislerde genellikle nihai ürünü üretmeye yönelik olmuş, ara malı ve makine 

üretim tesisleri büyük oranda ihmal edilmiştir. (Clark, 1992: 37-52) 

Osmanlı döneminde sanayileşme yolunda ara malı ve makine üretim tesislerinin de kurulmasının 

gerekliliği benimsenmiştir. 1845 yılında Ohannes ve Boghos Dadian isimlerinde girişimciler tarafından 

İstanbul Zeytinburnu’nda “Grande Fabrique” adında bir makine üretim tesisi kurmuşlar ve bu tesiste 

buhar makineleri, pompalar ve küçük işletmelerde kullanılması için makineler üretilmiştir. Sonraki 

yıllarda ise silahlarda (toplar, el silahları ve mühimmat) üretilmiştir. Bu tesis içinde bir dökümhane ve 

rıhtım da mevcut olmuştur. Ayrıca yine tesiste teknisyenlerin yetiştirilmesi için bir de meslek okulu da 

bulunmuştur. Tesis 1900/1901 senesinde tümüyle bir mühimmat fabrikasına dönüştürülmüştür. 

(Wiener, 1992: 78) 

1845 yılında işlemeye başlamış olduğu anlaşılan makine üretim tesisi sonraki yıllarda bu 

özelliğini tümüyle kaybetmiş ve Osmanlı dönemindeki bu ağır sanayi kurma girişimi başarısız olmuş. 

Cumhuriyet döneminde de ağır sanayi kurma girişimleri başarılı olamamış ve ağır sanayi 

kurulamamıştır. 1960’lı yıllarda çıkarılan montaj sanayi talimatı ise montaja dayalı bir ağır sanayinin 

dahi kurulmasını sağlayamamıştır (Dolanay, 2017). 

Böylece lisans anlaşmalarına dayalı montaja dayalı hafif sanayi tesisleri kurulmuşken, bir türlü 

sanayileşmenin bir sonraki safhası olan ağır sanayi tesislerinin kurulması sürecine geçilememiştir 

diyebiliriz. Böylece lisans anlaşmalarına dayalı teknoloji transferine dayalı, patika bağlısı bir ekonomik 

gelişme süreci ortaya çıkmış ve bir türlü tarihte belli bir sosyal olguya kilitli kalma durumu 

kırılamamıştır (Dolanay, 2017). 

Cumhuriyet sonrası sanayileşme sürecinde de aynı eğilim devam etmiş, sadece nihai ürünü üreten 

tesisler kurulmuş,  Osmanlı’dan devir alınan pasif öğrenme yöntemi sürmüştür. (Dolanay, 2017) Pasif 

öğrenme yönteminin benimsenmesinde 1840’larda başlayan sanayileşme sürecinde başlamış olan nihai 

ürün üretmeye yönelik sanayileşme sisteminin etkili olmuş olduğu düşünülmektedir, Böylece teknoloji 

geliştirme yeteneğinin kazanılmasında geri kalınmış ve geçmiş bilgi, tecrübe ve yetenek birikimi heba 

edilmiştir. 
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Osmanlının hem ağır sanayiyi oluşturmaya yönelik bilgi birikimi ve hem de bilimsel eğitim 

konusundaki bilgi birikimi, Cumhuriyet dönemine geçilirken kaybedilmiştir diyebiliriz. Böylece 

teknoloji geliştirme yeteneğinin (teknolojik yetenek) kazanılmasında tarihin belli dönemlerinde 

kesintiler ortaya çıkmış ve teknoloji transferine dayalı patikaya bağlılık bir türlü kırılamamıştır. 

Ancak, Osmanlı tarihini dikkatle incelediğimizde teknoloji geliştirme konusunda çaba gösterilmiş 

olduğu anlaşılabilecektir.  

Örneğin Takiyuddin El-Rasid 1561 senesinde kendisinden ezan vakitlerini gösteren bir saat 

yapması istendiğinde, devrin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın hazinesinde bulunan çok sayıdaki mekanik 

saat üzerinde incelemelerde bulunmuş ve bazı teknik detaylar için Frenk saatçi ustalarıyla 

müzakerelerde bulunmuş, yani bu konuda bilgi birikimi oluşturmuştur. (İhsanoğlu, 1992: 130) 

Takiyuddin El-Rasid mekanik saat tiplerini üç kısımda ele almıştır. Bunlar ağırlıkla çalışan 

saatler, yaylı saatler ve maşalı sarkaçlı saatlerdir. Ayrıca cep saatlerini incelemiş ve kendisi daha 

önceden geliştirmiş olduğu, her saati altmış dakikaya ve her dakikayı beş saniyeye bölerek astronomi 

saatini de tekrar incelermiştir. Bu ise onun önceden geliştirdiği saatin dahi günümüz saatlerinin 

teknolojisine oldukça yaklaşmış olduğunu göstermiştir diyebiliriz. (İhsanoğlu, 1992: 130-131) 

Her ne kadar saatçilik alanında teknoloji geliştirme başarısı gösterilmiş olsa da, bu yeni 

teknolojinin yurt dışında pazarlanması düşünülmemiş, sadece yurt içi saat ihtiyacı düşünülerek imalat 

yapılmış, ancak bu alanda oluşmuş sektör yabancı rekabetine dayanamamış ve sektör yok olmuştur 

(İhsanoğlu, 1992). 

Osmanlı zamanında teknoloji transferi ve teknoloji geliştirme konusunda çaba gösterilmiş ve 

çalışılmış ve saat imali alanında teknoloji geliştirme yeteneği kazanılmıştır. Ancak, bu yetenek birikimi 

de sonradan kaybedilmiştir. Böylece teknoloji transferi patikasına bağlı kalınarak ekonomik gelişmenin 

sağlanması yoluna gidilmiştir. Medreselerin araştırma yapmaya yönelik bilgi birikimi de sonraki 

yıllarda kaybedilmiş ve bu günün üniversitelerinde araştırma konusu 2017 yılına kadar hemen hiç 

gündeme gelmemiş, geldiğinde de geçmiş medreselerde geleneksel araştırma yöntemlerini alıp 

geliştirme konusu hiç gündeme gelmemiştir. 

Teknolojik yetenek (teknoloji geliştirme yeteneği), bir işletmenin stratejik rekabet avantajı 

oluşturmak için gerekli teknolojileri kullanma, seçme ve geliştirme faaliyetlerindeki kapasite ve 

becerisini ifade eder. Vizyon 2023 çalışması kapsamında 2003 yılında gerçekleştirilmiş olan Teknolojik 

Yetenek Anketi ile Türkiye imalat sanayinin teknolojik yetenek açısından durumu araştırılmıştır. Bu 

araştırma sonuçlarına göre,  Türkiye imalat sanayinde yenilik yeteneği geliştirebilmiş işyeri sayısı 

toplam işyeri miktarının %10’undan daha azıdır. Genel olarak bakıldığında teknolojik yeteneklerin 

önemli bir kısmının ürün yeniliklerinden oluşmakta olduğu anlaşılmıştır. İşyerleri ürün tasarımını 

geliştirme açısından kendilerini daha başarılı görmüştür. Bu nedenle süreç teknolojisi geliştirebilen 
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işyerleri genellikle ürün teknolojisi de geliştirebilmekte olagelmişler, ürün teknolojisi geliştirebilen 

işyerleri arasından süreç teknolojisi de geliştirebilenlerin oranı daha düşük kalmıştır. Sektörel düzeyde 

baktığımızda ise ihracat gelirleri ve istihdam yaratma kapasitesi açısından önem arzeden öncü sektörler 

olan gıda, tekstil ve ulaşım araçları sektörlerinde teknolojik yetenek düzeyinin kaygı verici durumda 

olduğu anlaşılır. Özellikle ulaşım araçları sektörünün rekabet gücünü geliştirebilmesi teknolojik 

yeteneğini hızla geliştirebilmesine bağlı olarak gözükmüştür. (Taymaz, 2004: 1 ve 24-25) 

 Ulaşım araçları sektöründe teknolojik yeteneği geliştirebilmek açısından da önemli olan yerli 

otomobil projesinde 2015 yılında prototip imal edildiğinin açıklanmasına karşın, tamamen yerli 

prototipin 2019 yılında ortaya çıkacağı açıklanmıştır. Ancak, prototip geliştirmek için 4 yıl ayrılmış 

olması projenin hayata geçişini çok geciktirici bir unsur olmuştur. Dünya genelinde ve Güney Kore 

özelinde azami prototip geliştirme süresi bir yıl iken, Türkiye’de 4 yıl ayrılmış olmasından elektrikli 

otomobil teknolojisine yeterince hakim olunamamış olduğu sonucu çıkarılmıştır. (Dolanay, 2017) 

Üstelik geçmişte 4 ay gibi dünya ortalamasının bile altında prototip imal edebilmiş olan Türkiye’nin 

zaman içinde teknolojik yetenek gerilemesine maruz kalmış olduğu düşünülmüştür. 

 Gerçekten de 2018 yılında çeşitli sanayi dallarının teknoloji kullanımı konusundaki seviyelerini 

ölçmek için TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası konfederasyonu) ve SEDEFED (Sektörel 

Dernekler Federasyonu) işbirliği ile yapılmış olan bir araştırmada, yerli sektörlerin tamamının sanayi 

4:0 seviyesinden çok uzakta olduğu görülmüştür. Aynı araştırmaya göre otomotiv sanayi sanayi2.9 

seviyesinde bulunmuştur. Yerli otomobil prototipi imali çabalarına karşın sektör sanayi 4:0BD 

 Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşmamış olmasının, eğitim sisteminin 

yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Dışarıdan hazır alınan ve yurt içinde öğretilen bilgilerin 

sosyal yapıyla ne kadar uyumlu olabildiği bir tarafa, hazır bilginin alınarak yurt içinde öğretilmesi 

yöntemine alternatif olabilecek başka bir yöntemin geliştirilememiş olması diğer bir sorun alanı olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 Nitekim mevcut eğitim sistemi ile sadece çok iyi ezber yapabilen nesiller yetiştirilebilmişken, 

yani öğrenciler bir şeyi ezberleyerek onu kağıda dökmeleri istendiğinde çok başarılı olmaktalar, ancak 

ellerindeki bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulamada zorlanmaktadırlar (https://tr.sputniknews.com). 

 Eğitim sisteminin yetersizliği, teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılamamasının temel 

nedenlerinden ise, Türk öğrencilerinin PISA sınavlarında beklenen başarıyı gösterememeleri bir 

sonuçtur diyebiliriz. 

 Gerçekten de OECD’nin PISA sınavlarını esas alarak yaptığı 2015 yılı değerlendirmesinde 

Türkiye 41. sırada yer almıştır. Aynı değerlendirmede Singapur 1. Sırada ve Güney Kore ise 3. sırada 

yer almıştır. ABD’nin 28. Sırada olduğu değerlendirmeden Güney Kore’nin eğitimde ne kadar ileri 

gitmiş olduğu rahatlıkla anlaşılabilmektedir (https://www.bbc.com). 

https://tr.sputniknews.com/
https://www.bbc.com/
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 Üstelik Türkiye’nin PISA sınavlarındaki durumu 2003 yılı ile 2015 yılı arası dönemde kötüye 

gitmiştir. (https://bianet.org) 

5. GENEL DEĞERLENDİRME 

 Osmanlı’da batılılaşma ilkesinin kabul edilmiş olduğu yıllardan itibaren, eğitim sistemindeki 

değişiklikler çoğunlukla şekli olmuş ve muhteva ihmal edilmiştir. Osmanlı’da maarif alanında yapılmış 

olan düzenlemeler devletin bünyesine arız olan halel in giderilmesi için yapılmış ve temel amaç batının 

yaptıklarının aynısını yapmak yani batılılaşmak olmuştur. Cumhuriyet devrinde eğitim sisteminde 

yapılan değişikliklerde muasır medeniyetler seviyesine ulaşma gayesi güdülmüştür. Ancak 

amaçlananlara ulaşılamamıştır. (Şen, 2013: 488-489) Güney Kore’de ise tek amaç ekonomik gelişmeyi 

hızlandırabilmek olmuş, değişiklikler işlevsel, sorunu çözmeye yönelik ve eğitim sisteminin daha 

verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler olmuştur. Bu düzenlemeler sonucunda Güney Kore 

yükseköğretim sistemini içeren ulusal yenilik sistemiyle tüm dünyaya örnek olabilmiştir. (Cho, 2013) 

 Güney Kore’nin özellikle otomotiv sanayinde teknolojik yeteneğini zaman içinde hızla 

artırabilmesi üç unsura dayanmaktadır. Birincisi çoklu kaynaktan teknoloji transferidir. İkincisi tersine 

mühendisliktir. Üçüncüsü ise aktif öğrenme sürecini başarıyla geçmesidir. Güney Kore bu üç unsur 

sayesinde teknolojik yeteneğini artırırken de safha atlayıcı yeni bir teknoloji geliştirme patikası 

oluşturabilmiştir. (Dolanay, 2017) Bunun ötesinde Güney Kore 1990 ve 2000’li yıllarda yapmış olduğu 

düzenlemelerle, triplehelix (üçlü sarmal) ulusal yenilik sistemini kurabilmiştir. 

 Viotti, lisans anlaşması yoluyla teknoloji transferinden pasif öğrenme yolu teknolojik yetenek 

elde edilebildiğini yani lisans veren firmanın öğrettiği kadar teknolojik yetenek kazanıldığını. Oysa 

birden çok kaynaktan teknoloji transferi yapıldığında, teknolojik yetenek elde etme sorumluluğunun 

lisans alan firmada olduğunu, ancak aktif öğrenme yolu ile teknolojik yetenek kazanılabileceğini 

belirtmiştir. (Aktaran Dolanay, 2017) 

 2017 yılının son aylarında devlet üniversitelerinden 10 adedinin araştırmacı üniversite olarak 

belirlenmiş olduğu açıklanmıştır. Ancak bu üniversitelerin bundan sonra işlevlerine ne ekleneceği ve 

nasıl dönüşerek araştırma odaklı haline gelecekleri açıklanmamıştır. Sadece basında araştırma 

fonlarından daha fazla kaynak kullanabilecekleri bilgisi yer almıştır. Teknoparklar’ da yer alan 

firmaların temel gayesinin vergiden kaçınmak olması gibi bu on üniversitenin de araştırma fonlarını 

üniversitelerine aktararak, üniversitelerinin zenginleşmesini amaçlayabilecekleri şüphesinin oluşmuş 

olduğu söylenebilecektir. (Dolanay, 2017) 

 Kim teknolojik gelişmelerin hızla gerçekleşebilmesi üzerinde sosyokültürel yapının uygun 

olmasının önemini vurgulamıştır Güney Kore örneğinde. (Aktaran, Dolanay, 2017) Türkiye’de andan 

nedeniyle araştırma ve teknoloji geliştirebilme konusunda yeterince etkin olamadıkları anlaşılmaktadır. 
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 1933 yılında Darülfunun’un ortadan kaldırılarak eğitimde üniversite sistemine geçilmesinden 

sonra, üniversite’den kimi muhalif öğretim üyelerinin uzaklaştırılması ile bir yandan Darülfunun’un 

eğitim alanındaki birikimi yok edilirken, diğer taraftan siyasi iktidarı eline alan kişinin muhalif 

düşüncedeki öğretim üyelerini üniversiteden uzaklaştırması yönteminin yolunu açmıştır. Nitekim 1960 

yılı sonrasında üniversitelerden benzer bir yöntemle 147 öğretim görevlisi uzaklaştırılmıştır. (Ültanır, 

2017: 1-14) 

 Zaman zaman üniversitelerin araştırmacı yönü ön plana çıkarılmıştır. Örneğin 1973 tarihinde 

çıkarılmış olan 1750 sayılı kanunla üniversitelerin araştırmacı yönü öğretim yönünden öncelikli 

görülmüştür. Ancak, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tekrar üniversitelerin 

öğretim yönüne öncelik verilmiştir. (Ültanır, 2017: 13-16) 

 Böylece Cumhuriyet tarihi boyunca üniversiteler öğretim odaklı olarak kalmıştır diyebiliriz 

(Dolanay, 2017). Araştırma o kadar dışlanmıştır ki, Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar gibi bilim insanları 

yurt dışında gittikleri üniversitelerde başarılı çalışmalara ve buluşlara imza atmışlar. Tersine beyin göçü 

Güney Kore teknolojik gelişmesinde çok büyük öneme sahip olabilmişken (Dolanay, 2017), Türkiye 

hep beyin göçünün getirdiği sorunlarla uğraşmıştır diyebiliriz. 

 Ayrıca Güney Kore teknoloji geliştirme yeteneğini kazanma sürecini incelerken görmüş 

olduğumuz gibi teknolojik yeteneğin kazanılması üzerinde sosyokültürel yapı etkili olmuş ve süreci 

hızlandırmıştır diyebiliriz. (Dolanay, 2017) Bu nedenle 2000’li yıllarda Türkiye’de sosyokültürel yapıyı 

değiştirmeye yönelik çabaların da (Ültanır, 2017) teknolojik gelişmeyi hızlandırması beklenmiş, nitekim 

Türkiye 2000’li yıllarda yerli otomobilini üretme konusunda mesafe kat edebilmiştir. 

5. SONUÇ 

 Çok eski dönemlere dayanan, köklü bir eğitim sistemi geleneği olan Güney Kore, geçmiş 

gelenekleri ile bağı koparmadan eğitim sistemini çağın gereklerine uygun hale getirebilmiş ve geçmiş 

ten gelen bilgi birikiminin üzerine sürekli yenilerini ekleyebilmiştir. Böylece teknoloji geliştirilirken 

bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanılabilmiştir.  

 Türkiye, Osmanlı’dan gelen köklü bir eğitim sistemi geleneğine sahip olmasına karşın, Osmanlı 

yönetiminden Cumhuriyet yönetimine geçerken, Osmanlı’nın köklü eğitim kurumları olan medreseler 

kapatılmış ve burada oluşmuş olan bilgi birikimi heba edilmiştir. Benimsenmiş olan muasır 

medeniyetler seviyesine erişme yani batılılaşma ilkesi gereğince, batının yükseköğretim kurumları olan 

Üniversitelerin benzerleri açılmış ve buralarda batıdan alınmış olan ders programları okutulmuş, batıdan 

alınan bilimsel bilgilerin öğretim süreci devam etmiştir. Böylece batının eğitim sisteminin gelişim 

patikasına bağlı bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Dolayısıyla İslami araştırma geleneği ve eğitim 

sistemi dışlanırken, toplumun sosyokültürel yapısına yabancı eğitim kurumları ve sistemi ortaya 

çıkmıştır. Yapılması gereken ya toplumun sosyokültürel yapısının değişerek eğitim sisteminin yapısıyla 
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uyumlu hale gelmesini beklemek ya da eğitim sistemini yeniden düzenleyerek geleneklerle ve 

sosyokültürel yapı ile uyumlu hale getirebilmektir. 

 Ayrıca geçmişte muasır medeniyetler seviyesine çıkma konusunda batı Avrupa ve ABD örnek 

alınarak eğitim sistemi oluşturulmuşken, günümüzde Uzakdoğu Asya ülkelerinin eğitim sisteminin daha 

ileri gitmiş olduğu görülmesine karşın, eğitim sisteminde rota değişikliği sağlanamamıştır. Böylece 

batıdan hazır bilgi alımı patikasına bağlı eğitim sistemi sürmüştür 
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ÖZET 

Enflasyon ekonominin önemli sorunlarından biridir. Türkiye’de enflasyon istikrar programları 

sonucunda tek haneli rakamlara düşmüştür. Ancak 2017 yılından itibaren çift haneli rakamlara 

ulaşmıştır. Türkiye için enflasyon sorunu tekrar ortaya çıkmıştır. Enflasyon ile ekonomik büyüme 

arasında ilişki olup olmadığı iktisat yazınında çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu nedenle bu 

çalışmada Türkiye’de enflasyon ile ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. 

2009:01-2018:04 dönemine ait çeyrek yıllık verilerle toptan eşya fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile sınanmıştır. Yapılan test sonucunda 

toptan eşya fiyat endeksinden ekonomik büyümeye doğru ve tüketici fiyat endeksinden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Toptan eşya fiyat endeksinden de tüketici 

fiyat endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi, Ekonomik Büyüme, Granger 

Nedensellik Testi. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY’S ECONOMIC GROWTH VERSUS ITS 

WHOLESALE AND CONSUMER PRICE INDEXES 

ABSTRACT 

Inflation is one of the major problems in an economy. In Turkey, inflation had, at one point, 

reduced to one-digit numbers because of stabilization programs. Since 2017, however, it has reached 

to double-digit numbers, meaning that Turkey’s inflation problem has emerged again. The relationship 

between inflation and economic growth has become one of the most widely discussed issues in 

economics literature. This study is an extension of that discussion, in that it focuses the relationship 

between inflation and economic growth in Turkey. We employed the Granger causality test in order to 

more closely examine how Turkey’s wholesale and consumer price indexes versus its economic growth 

are interrelated within the context of quarterly data from 2009:01-2018:04. As a result of the test, 

unidirectional causality relationship was found from the wholesale price index to economic growth and 

from the consumer price index to economic growth, and moreover also found a unidirectional causality 

from wholesale price index to consumer price index as well. 

Keywords: Wholesale Price Index, Consumer Price Index, Economic Growth, Granger Causality Test. 

Jel Codes: C32, E31, O47. 

1. GİRİŞ 

Enflasyon olgusu makroekonominin en önemli sorunlarından biridir. Fiyatlar genel düzeyinde 

meydana gelen sürekli artış enflasyon olarak tanımlanmaktadır. Bir ekonomide ne enflasyonunu ne 

deflasyonun olması istenmez. Para otoriteleri ekonomide fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlar. Ona 

uygun politikalar uygularlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 4. maddesinde de bankanın 

temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilmiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artışından 

kaynaklandığı gibi girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı maliyet yönüyle de ortaya çıkabilmektedir.  

Enflasyon olgusunun fiyatlarla ilgili, fiyatların da piyasada oluştuğu düşünüldüğünde para 

miktarının tam olarak kontrol edilmesi durumunda enflasyon da kontrol altında tutulabilecektir. Ancak 

bu durum her zaman geçerli olmamaktadır. Çünkü para miktarındaki çok küçük artışların bile korkunç 

enflasyonlara yol açabildiği geçmiş dönemlerde ve günümüzde pek çok ülkede karşılaşılan bir durum 

haline gelmiştir. Dolayısıyla yalnızca para miktarını artırmamak yeterli olamayacağından bütçe 

politikası, devletin genel dengesi, borç stoku durumu gibi değişkenlerden oluşan, ülke ekonomilerine 

karşı duyulan güven zedeleyici faktörlere karşı gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasıyla gerçek anlamda 

enflasyonun ortadan kaldırılabileceği düşünülebilmektedir (Uygur, 1991: 28-29). Enflasyon ile 

ekonomik büyüme kavramlarını birbirinden ayırmak biraz zordur. Mal ve hizmetlere olan talep arttığı 
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zaman buna bağlı olarak üretim de talebe bağlı olarak artacaktır. Ekonomide yaratılan hâsıla düzeyi de 

artacaktır. Mal ve hizmetlerin talebi arttığından, talebe bağlı olarak fiyatlar da artacaktır. Ekonomide 

talepten kaynaklanan enflasyon durumu ile karşılaşılacaktır.  

Tüm bu bilgiler neticesinde iktisat literatüründe temel makroekonomik performans göstergeleri 

arasında yer alan fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma 

bulunmaktadır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Mundell ve Tobin gibi iktisatçıların öncülüğünü yaptığı 

düşüncede, enflasyonist ortamın sermaye birikimini hızlandırmasıyla iktisadi büyümede artış 

yaşanacağı öne sürülürken; izleyen çalışmalarda enflasyonist ortamın doğuracağı belirsizliklerin 

artacağı ve buna bağlı olarak da alınacak olan risklerin fiyatlarının yükseleceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Yüksek risklerin bir sonucu olarak sermaye sahiplerinin enflasyon oranlarının üzerinde isteyecek 

oldukları faiz oranları ile yatırım kanalı vasıtasıyla ülke ekonomilerinin üretim kapasitelerinin 

daralmasına dolayısıyla da büyüme ivmelerinin ortadan kalkmalarına neden olabilecektir. 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 2009:01-2018:04 dönemine ait çeyrek yıllık verilerle toptan 

eşya fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik testi 

ile tespit edilmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilgili yapılan çalışmaları Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkeler 

için yapılan çalışmalar olarak ikiye ayrılabilir. Türkiye için yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

Çetintaş (2003) Türkiye’de 1970-1996 döneminde gerçekleşen ekonomik büyüme ile enflasyon 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve ilişkinin yönünü belirleyebilmek amacıyla ele aldığı ampirik 

çalışmasında ilgili değişkenlerin uzun dönemde negatif ilişki içerisinde oldukları, enflasyon oranında 

meydana gelecek olan %10’luk artışın kişi başına düşen reel gayri safi yurtiçi hasılada %0.6’lık bir 

azalışa neden olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Karaca (2003) Türkiye’deki enflasyon-büyüme ilişkisini 1987-2002 dönemini kapsayan üçer 

aylık verileri kullanarak araştırmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen Granger nedensellik analizi sonucunda 

enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Yapılan regresyon 

analiziyle enflasyonun büyümeyi negatif etkilediği tespit edilmiş olup, söz konusu dönemde 

enflasyondaki her 1 puanlık artış büyüme oranını 0,37 puan düşürmektedir. 

Berber ve Artan (2004) Türkiye’de GSYİH, TEFE ve TÜFE ilişkisini 1987:1-2003:2 dönemi üçer 

aylık verileri kullanarak incelemişlerdir. Yapılan test sonucunda enflasyondan ekonomik büyümeye 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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Terzi (2004) Türkiye’de 1924-2002 dönemine ait yıllık verilerle enflasyon ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek adına uyguladığı Granger nedensellik testi sonucunda 

enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine ulaşmıştır.  

Yapraklı (2007) Türkiye’de 1987:1-2007:1 dönemine ait üçer aylık verilerle yaptığı Granger 

nedensellik testi sonucunda TÜFE ve ÜFE endeksleri ile hesaplanan enflasyon oranından ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur. 

Uysal, Mucuk ve Alptekin (2008) Türkiye ekonomisinde 1950-2006 dönemine ait yaptıkları 

Granger nedensellik testi sonucunda enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi sonucuna ulaşmışlardır. 

Karaçor, Şaylan ve Üçler (2009) Türkiye ekonomisinde 1990-2005 döneminde üçer aylık 

verilerle yaptıkları çalışmalarında enflasyon ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisine rastlamamışlardır. 

Karaçor, Özer ve Saraç (2011) Türkiye için 1988-2007 dönemine ait ekonomik büyüme ve 

tüketici fiyat endeksine göre yaptıkları analiz sonucunda uzun dönemde enflasyon oranlarında meydana 

gelecek %1’lik artışın, ekonomik büyümede %5,5 oranında bir azalışa neden olacağı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Altunöz (2013) Türkiye için 1988-2007 dönemine ait üçer aylık verilerle yaptığı analiz sonucunda 

enflasyon oranları ile ekonomik büyüme arasında hem kısa hem de uzun dönemde negatif yönlü bir 

ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

İyidoğan (2015) Türkiye için 2003:1-2012:3 dönemine ait çeyrek verilerle yaptığı Toda ve 

Yamamoto nedensellik testi sonucunda enflasyon oranındaki artışın ekonomik büyümeyi azalttığını 

bulmuştur.  

Topcu (2017) Türkiye ekonomisi için 2003:I-2010:IV dönemine ait çeyrek verilerle yaptığı 

Granger nedensellik testi sonucunda enflasyon oranları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisine rastlamamıştır. 

Uçan ve Çebe (2018) Türkiye için 2000-2016 yıllarını kapsayan üçer aylık verilerle yaptıkları 

Granger nedensellik testi sonucunda enflasyon ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik 

ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Türkiye dışındaki ülkeler için yapılan çalışmalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Friedman (1977) Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İsveç, İngiltere ve ABD ekonomilerinde 

1956-1975 döneminde fiyat değişim oranları ve işsizlik analizini gerçekleştirdiği çalışmasında 

enflasyon belirsizliğinin artmasının fiyat mekanizmasının etkinliğini bozacağına işaret ederek, kaynak 
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tahsisinin bozulmasına bağlı olarak üretimin dolayısıyla da büyümenin negatif yönde etkileneceği 

sonucuna ulaşmıştır. 

Barro (2013) 1960-1990 döneminde 100 ülke verileriyle gerçekleştirmiş olduğu analizinde 

ortalama enflasyonda meydana gelecek %10’luk bir artışın kişi başına düşen reel gayri safi yurtiçi hâsıla 

oranında %0,2-%0,3 oranında azaltacağı, uzun dönemde ise enflasyon oranındaki %10’luk bir artışın 

30 yıl sonra reel gayri safi yurtiçi hasılayı %4-%6 oranında azaltacağı sonucuna varmıştır. 

Faria ve Carneiro (2001) Brezilya’da 1980 Ocak ve 1995 Temmuz döneminde enflasyon ve reel 

çıktı arasındaki ilişkiyi VAR modeli ile test etmişlerdir. Test sonuçları kısa dönemde enflasyonun çıktı 

üzerinde negatif etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Sweidan (2004) Ürdün ekonomisi için 1976-2003 dönemine ait verileri kullanarak OLS 

yöntemini uygulamıştır. Çalışma sonucunda enflasyon ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında 

kuvvetli negatif ilişki tespit edilirken, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelecek ortalama %1’lik bir 

artışın ekonomik büyümeyi %0.80 oranında azaltacağı görülmüştür. 

Hwang (2007) Amerika için 1947:01-2005:03 dönemine ait aylık verilerle yaptığı analiz sonucu 

Friedman’ın modelini destekler nitelikte olup, enflasyonun reel büyüme üzerinde yarattığı etkinin daha 

şiddetli olduğu yönündedir. 

Hodge (2006) Güney Afrika’da 1950-2002 yılları arasında gerçekleşen enflasyon ve ekonomik 

büyüme verilerini OLS yöntemi ile analiz etmiş ve çalışmanın sonucunda uzun dönemde enflasyonun 

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Mubarik (2005) Pakistan ekonomisi için 1973-2000 dönemine ait yıllık verilerle yaptığı Granger 

nedensellik analizi sonucunda enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit etmiştir. 

3. VERİ VE YÖNTEM 

Türkiye ekonomisinde enflasyon rakamı uzun süre tek haneli rakamlarda seyretmiştir. Ancak 

2017 yılından itibaren enflasyon çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Enflasyonun var olduğu ekonomilerde 

birçok ekonomik değişken enflasyondan etkilenmektedir. Ekonominin ilgi alanına giren ekonomik 

büyüme değişkeni bunlardan biridir. Bundan dolayı bu çalışmada 2009:01-2018:04 dönemini kapsayan 

hem üretici kesimine (toptan eşya fiyat endeksi) hem de tüketici kesimine ait (tüketici fiyat endeksi) 

çeyrek yıllık enflasyon verileri alınarak, ekonomik büyüme (GSYİH) ile aralarında olan ilişki VAR 

analizi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. GSYİH verisi zincirlenmiş hacim, harcama yöntemine göre 

seçilmiştir. Toptan eşya fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve GSYİH verileri TCMB’ nin elektronik 

veri dağıtım sitesinden elde edilmiş ve tüm değişkenlerin logaritmaları alınmıştır. Değişkenler 

mevsimsellik içerdiğinden Census X12 yöntemine göre mevsimsellikten arındırılmıştır. 
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Yanıltıcı regresyonun ortaya çıkmaması için değişkenlerin birim köke sahip olmadıklarından 

emin olunması gerekmektedir. Zaman serilerinde durağan ve durağan dışı seriler arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Durağan bir seride uzun dönemde sabit bir ortalama, sabit bir varyans ve gecikme 

uzunluğu arttıkça teorik otokorelasyonun azaldığı görülür. Durağan olmayan bir seride ise, seriyi geri 

çevirerek uzun dönemli bir ortalama olmadığı, değişen varyans durumu yani varyansın zamandan 

bağımsız olduğu ve teorik otokorelasyonun azalarak yok olmadığı görülür (Dikmen, 2012: 309). Bu 

nedenden dolayı değişkenlerin durağanlık testlerini tespit etmek için uygulamada en fazla tercih edilen 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri kullanılmıştır. Birim kök test 

sonuçları aşağıdaki tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 

      ADF PP 

Değişkenler     t-istatistiği p-değeri t-istatistiği p-değeri 

LGSYİHSA Sabitli 
Düzeyde -2.230 0.199 -2.409 0.145 

1. farkı -6.622 0.000* -6.641 0.000* 

LTEFE Sabitli 
Düzeyde 1.093 0.996 1.411 0.998 

1. farkı -2.984 0.045** -2.969 0.046** 

LTÜFE Sabitli 
Düzeyde 2.311 0.999 3.001 1.000 

1. farkı -2.806 0.066*** -2.795 0.068*** 

*,**,*** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu göstermektedir. ADF ve PP 

test sonuçlarında p değeri anlamlılık düzeyinden yüksek bulunmuşsa birim kök var, aksi durumda birim kök yok kararı 

verilmiştir. Kritik değerler MacKinnon’dan (1996) alınmıştır.  

Tablo 1’de görülen ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre GSYİH, TEFE ve TÜFE 

değişkenlerinin düzeyde durağan olmadıkları, birinci farklarında durağan I(1) oldukları tespit edilmiştir. 

Oluşturulan VAR modelinin gecikme uzunluğunu gösteren test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. VAR Modeli Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları 

 

Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 7.42e-12 -17.113 -16.981* -17.067 

1 24.190* 5.70e-12* -17.379* -16.846 -17.195* 

2 6.647 7.62e-12 -17.103 -16.169 -16.781 

3 5.761 1.05e-11 -16.819 -15.486 -16.358 

4 9.434 1.21e-11 -16.733 -15.001 -16.135 

 

Tablo 2’de görülen VAR gecikme uzunluğu test sonuçlarına göre olabilirlik oranı testi (LR), son 

öngörü hatası (FPE), Akaike Bilgi kriterine (AIC) ve Hannan-Quinn bilgi kriterine göre, bu kriterleri 

minimum yapan gecikme uzunluğu 1 olarak belirlenmiştir.  
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VAR modelinin varsayımlarından biri olan hata terimleri arasında değişen varyans sorunun olup 

olmadığı araştırılmıştır. Değişen varyansın varlığını test etmek için ki-kare (Chi-sq) istatistiği 34.516, p 

olasılık değeri 0.539 olarak bulunmuş ve hata terimleri arasında değişen varyans yoktur olarak ifade 

edilen H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. 

Modelde kullanılan değişkenler aynı düzeyde yani I(1) düzeyinde durağan oldukları için modelde 

yer alan değişkenlerin karşılıklı etkileşim halinde olup olmadıklarını belirlemek için Granger 

nedensellik testi yapılmıştır. Eğer X değişkeni Y değişkeninin (Granger) nedeni ise, X’teki değişmeler 

Y’deki değişmelerden önce gelmelidir. Dolayısıyla, Y’nin (kendi geçmiş değerleri de içinde) başka 

değişkenlere göre regresyonuna X’in geçmiş ya da gecikmeli değişkenleri de eklendiğinde Y’nin 

kestirimi anlamlı biçimde iyileşiyorsa, o zaman X, Y’nin (Granger) nedeni olduğu söylenebilir 

(Gujarati, 2006: 621).  

𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑆𝐴𝑡 = ∑ 𝛼𝑖∆LTEFESA𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑆𝐴𝑡−𝑗

𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝛾𝑘𝛥𝐿𝑇Ü𝐹𝐸𝑆𝐴𝑡−𝑘 +𝑛

𝑘=1 𝑢1𝑡 (1) 

𝛥𝐿𝑇𝐸𝐹𝐸𝑆𝐴𝑡 = ∑ 𝜆𝑖∆LTEFESA𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛿𝑗𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑆𝐴𝑡−𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝛷𝑘𝛥𝐿𝑇Ü𝐹𝐸𝑆𝐴𝑡−𝑘 +𝑚

𝑘=1 𝑢2𝑡          (2) 

𝛥𝐿𝑇Ü𝐹𝐸𝑆𝐴𝑡 = ∑ 𝜂𝑖∆LTEFESA𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑗𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑆𝐴𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜌𝑘𝛥𝐿𝑇Ü𝐹𝐸𝑆𝐴𝑡−𝑘 +

𝑝
𝑘=1 𝑢3𝑡(3) 

Toptan eşya fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisi test sonuçları bir gecikme uzunluğuna göre Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 

∆LTEFESA  ∆LGSYİHSA Granger  nedeni değildir 

38 

6.764 0,013** 

∆LGSYİHSA  ∆LTEFESA Granger  nedeni değildir 0.405 0,528 

∆LTÜFESA  ∆LGSYİHSA Granger  nedeni değildir 

38 

11.504 0,001** 

∆LGSYİHSA ∆LTÜFESA   Granger  nedeni değildir 0.244 0,623 

∆LTÜFESA  ∆LTEFESA Granger  nedeni değildir 

38 

0.020 0,887 

∆LTEFESA  ∆LTÜFESA Granger  nedeni değildir 5.607 0,023** 

 ** %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olan nedensellik ilişkisini göstermektedir 

Tablo 3’de görülen Granger nedensellik testi sonucuna göre toptan eşya fiyat endeksinden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Granger nedensellik testi 

sonucunda çıkan olasılık değeri (p) 0.013 olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyine göre TEFE 

GSYİH’nın nedeni değildir boş hipotezi reddedilmektedir.  Yine tabloda görülen test sonuçlarına göre 

tüketici fiyat endeksinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

Granger nedensellik testi sonucunda çıkan olasılık değeri (p) 0.001 olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık 

düzeyine göre TÜFE GSYİH’ nın nedeni değildir boş hipotezi reddedilmektedir. Ayrıca toptan eşya 

fiyat endeksinden tüketici fiyat endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yapılan 
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test sonucunda üretici tarafında meydana gelen fiyat artışının tüketici fiyat endeksine de yansıdığı 

görülmüştür. 

4. SONUÇ 

 Bu çalışmada Türkiye için 2009:01-2018:04 dönemine ait çeyrek yıllık verilerle tüketici fiyat 

endeksi, toptan eşya fiyat endeksi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile 

sınanmıştır. Söz konusu enflasyon değişkeninin hem üretici hem de tüketici kaynaklı tespitinin 

yapılabilmesi adına enflasyon verileri TEFE ve TÜFE olmak üzere iki ayrı formda analize dâhil 

edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin irdelenebilmesinin ön şartlarından biri olan birim kök içerip 

içermediklerinin tespiti Augmented Dickey Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri yardımıyla 

sınanmış, değişkenlerin birinci farklarında durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  VAR modelin 

gecikme uzunluğu 1 olarak tespit edilmiş ve uygulanan değişen varyans testi ile değişen varyans 

sorununun olmadığı kanıtlanmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda TEFE ve TÜFE’den ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Ayrıca TEFE’den TÜFE’ye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. İncelenen dönemde ekonomik büyümenin enflasyona neden 

olmadığı görülmüştür. 

 Türkiye’nin üretimi ithal girdilere dayandığı için döviz kurlarının arttığı dönemlerde girdi 

maliyetleri de artmaktadır. Girdi maliyetlerinin artması ile birlikte mal ve hizmetlerin fiyatları da 

artmaktadır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi maliyetten kaynaklanan enflasyonla karşılaşmaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin finansmanı büyük önem arz 

etmektedir. Uygulanan faiz oranlarının yüksek olması finansman maliyetlerinin artmasına neden 

olduğundan yurtiçi talebi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum ekonomide mal ve hizmetlere olan 

talebi azaltmaktadır. Mal ve hizmetlere olan talebin azalması üretimin azalmasına neden olmaktadır. 

Ekonomide üretimin buna bağlı olarak yaratılan gelirin azalması ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ekonomik büyümedeki düşüş işsizlikteki artışı da beraberinde getirmektedir. Maliyet 

enflasyonun önüne geçebilmek için kur risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kur risklerinden 

ortadan kaldırılması için müdahale edilemeyen yüksek faiz oranlarının reel sektör üzerindeki olumsuz 

etkileri uygulanacak maliye ve para politikaları yardımıyla absorbe edilmeye çalışılmalı, enflasyon 

oranlarındaki düşüşle birlikte ekonomide yatırımcıların güveni yeniden sağlanarak ekonomik 

büyümenin canlandırılması amaçlanmalıdır. 
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KAYITDIŞI İSTİHDAMA GENEL BİR BAKIŞ: EVDE EK İŞ YAPAN KADINLAR ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Çitleme hareketinin hız kazanmasıyla birlikte Ortaçağ Avrupası’nda başlayan emeğin ve göç 

hareketliliğinin dönüşümü, kentleşme olgusunun yeniçağ içerisinde kat ettiği devinimle birlikte iş 

dünyasında köklü bir değişimin gözlenmesine neden olmuştur. 18. Yüzyılda Sanayileşme Devrimi’nin 

en önemli sonuçlarından bir tanesi geleneksel çalışma sistemlerinin terkedilip, küresel bir pazar 

ekonomisine kalıcı bir geçişin sağlanması olmuştur. Dünya Savaşları, Büyük ekonomik buhran ve 

kapitalizmin son 20 yılda içinde debelenip kendisini kurtarmaya çalıştığı küresel kriz süreci dışında az-

çok benzeşen pazar- arz- talep dengesini hakim kılmıştır. Kayıtdışı istihdamın devletin göz yumması 

veya tamamen üretim süreçlerinin içsel koşullarının ürünü olarak hem gelişmiş hem de az gelişmiş 

dünyanın sorunu olduğu bilinmektedir.  

Bu bağlamda kayıtdışı istihdam; Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt yaptırılmadan çalıştırılma, 

Çalışanların prim gün sayısının eksik bildirilmesidir. Kadınların kayıtdışı istihdama ya da sigortasız 

çalışma koşullarına mecburi itaatinin altında oldukça farklı gerekçeler yatmaktadır. Yapılan çalışmada 

evde ek iş yapan kadınlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, daha düşük ücret ve sosyal 

haklardan mahrum kalacakları bir işte çalışmayı seçmelerinin nedenleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. 
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A GENERAL OUTLOOK TO THE INFORMAL (ILLEGAL) EMPLOYMENT: THE 

WOMEN MAKING EXTRA BUSINESSES AT THE HOMES AS A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

It has been observed that together with the rapid spreading of the Fencing Movement, the 

transformation of the mobilization of labour and the migration starting in the Middle Age Europe has 

caused a deep-rooted change in the business world also together with the mobility of urbanization fact 

within the New Era. One of the most important consequences of the Industrial Revolution has been the 

provision of a permanent transition to the global by abandoning the traditional working systems. Apart 

from the two World Wars, the Great Economic Depression and the process of global crisis in which the 

capitalist system has been struggling to save itself from it, the more or less alike market has enabled the 

domination of supply-demand balance. It is known that underestimation / ignorance by the state or as 

the outcome of internal conditions of production processes wholly, the informal (illegal) employment is 

a problem for both the developed and less-developed world. 

Within this framework, the informal (illegal) employment means the employment without making 

the enrolment into the Social Security Institution as well as the underreporting of the numbers of days 

of the bonuses of employees. There are several different factors for the women to be mandatorily forced 

toward the informal/illegal employment or uninsured working conditions. In this study, it is searched 

for the reasons of why the women doing extra jobs in their houses prefer this type of employment that is 

lower-paid and deprived of social rights via making in-depth interviews with them. 

Anahtar Kelimeler: Women, Informal / Illegal Employment, Woman, In-House Jobs, Social Rights, 

Societal Sex. 

JEL Classfications: B15, D13, D31. 

 

1. GİRİŞ 

Çitleme hareketinin hız kazanmasıyla birlikte Ortaçağ Avrupası’nda başlayan emeğin ve göç 

hareketliliğinin dönüşümü, kentleşme olgusunun yeniçağ içerisinde kat ettiği devinimle birlikte iş 

dünyasında köklü bir değişimin gözlenmesine neden olmuştur. 18. Yüzyılda Sanayileşme Devrimi’nin 

en önemli sonuçlarından bir tanesi geleneksel çalışma sistemlerinin terkedilip, küresel bir pazar 

ekonomisine kalıcı bir geçişin sağlanması olmuştur. Dünya Savaşları, Büyük ekonomik buhran ve 
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kapitalizmin son 20 yılda içinde debelenip kendisini kurtarmaya çalıştığı küresel kriz süreci dışında az-

çok benzeşen pazar- arz- talep dengesini hakim kılmıştır. Teknolojik değişim sürecinde üretimin 

işlevlerini tartışan Taymaz, buluş- yenilik- yayılmadan ibaret üçüzlü bir teknolojik değişim döngüsünün 

dikkati çektiğine işaret eder.  

Teknolojik yatırımların akışı içerisinde “tesadüfi” bir şekilde ortaya çıkan yeni bir buluşun 

ardından teknolojinin edimli üretim aşamasına geçilir. Ürün ve süreç içerisinden üretimi yeniden 

yapılandıran teknolojik aşamada, yeni bir ürününü yaratılması yerini giderek verili ününün belli bir 

süreç çerçevesinde yeniden yapılandırılıp dağıtıma hazır hale getirilmesine bırakır. Taymaz, “Bir ürün 

yeniliği (yeni ürün için) yeni bir piyasa yaratabilir veya mevcut ürüne olan talebi arttırabilir. Süreç 

yeniliği ise işyerinin maliyet yapısını etkiler: süreç yenilikleri işyerinin üretim maliyetini düşürerek 

arzın (ve böylece toplam arzın) artmasına yol açar” sözleriyle süreci açımlar (Taymaz, 1998: 3-5). Bu 

bağlamda üretimin insan gücünü imleyen, emeğin kullanımında işverenin tasarrufta bulunarak karını 

maksimize etme çabası tam da bu noktada devreye girer. Bilinçli olarak ucuz ya da devlet destekli 

ikameci bir politika güdülmüyorsa, herhangi bir ürünün piyasaya dağıtımından evvel (yayma), teknoloji 

ya da hammaddeden tasarrufta bulunma imkanı hayli düşüktür. Doğallayın tıpkı Marx’ın vurguladığı 

gibi insan yani emek (say), işveren açısından üzerinde en çok tasarrufta bulunulabilecek ögeyi 

oluşturmaktadır. 

2. TARİHSEL DÜZLEMDE EMEĞİN HİKAYESİ 

Marx üzerine yaptığı çalışmada, düşünürün artı- değer teorisini ortaya atmazdan çok önce, emeğin 

sömürülmesi olgusunun “köle- efendi, varsıl- yoksul” kavramlarına dair yürütülen politik tartışmalarda 

sıklıkla tartışıldığına değinen Göçmen, şu örneklere yer verir: “Bir başkasının kendisine emrettiği gibi 

çalışmak zorunda olan kişi bir köledir.’ ‘Cimrice çoğaltıyorlar mülklerini ve zenginliklerini yurttaş 

kanıyla, dağlar oluşturuyorlar ölü üzerine ölü yığarak, insafsızca seviniyorlar kardeşin üzücü mezarının 

başında” (Göçmen, 2009). İlki Leibniz ikincisi Lucretius Carus’tan alınan bu iki önermede, iş 

sahiplerinin yoksul çalışanlar üzerinde kurdukları amansız hakimiyetten tiksinti ve çalışma koşullarının 

ağrılığından dem vurulmaktadır. Buradan Marx’ın emek kavramına getirdiği yeni bakışa geçen Göçmen, 

Alman düşünürün emeğin özüyle kapitalist çağda aldığı yeni bedeli arasında, “ücretli emek” kavramını 

kullanarak ayrıma gittiğini anımsatıyor.  

Yeniçağa geçişin ardından sınıflar arasındaki çelişkiyi sürekli derinleştiren modernleşme 

sarmalına vurguda bulunan Göçmen, Marx’ın Adam Smith ve Ricardo gibi klasik liberalizmin başat 

yazarlarını aştığına inanıyor. Ücretin sürekli çalışanın aleyhine ve egemen sınıfların lehine tecelli 

ederek, işçi sınıfının üretim araçları ve ürettiği malın kendisine yabancılaşmasına neden olduğunu 

savunan Marx (2005: 154-155), artı-değere el koyan sermayenin, kar hırsını dengeleme olanağına 

kavuştuğunu söylüyor. Marx söz konusu sınıfın, devlet politikalarını istediğince çıkarlarına uydurarak, 

çalışma koşullarının belirlenmesi sürecinde devletin ideolojik ve baskı aygıtları dolayımıyla, mali 
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özgürlüklerin sınırlarını zorladığını kastediyor (Althusserci tanım). Yazar buradan hareketle, “istihdam 

sorununun” masum bir ekonomik terim olmaktan ziyade, devletle egemen sınıflar arasında sağlanan 

ikiyüzlü bir anlaşmanın dışa vurumu olduğunu sözlerine ekliyor (Göçmen, 2009). 

 2.1. Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerde Durum 

İstihdamın devletin göz yumması veya tamamen üretim süreçlerinin içsel koşullarının ürünü 

olarak ama mutlaka işverenin çıkarları doğrultusunda artımının hem gelişmiş hem de az gelişmiş 

dünyanın sorunu olduğu bilinmektedir. Konuya kayıtdışı istihdama devletin alanının ve kayıtlarının 

dışında açılan adeta bir “karadelik” gibi yaklaşan Güloğlu- Korkmaz- Kip, “Gelişmiş olan ülkelerin 

büyük çoğunluğu enflasyonla mücadelede büyük başarılar sağlamış olmalarına karşın işsizlik 

konusunda yeterli başarıyı sağlayamamışlardır. Gelişmekte olan ülkeler ise hem işsizlik hem de 

enflasyon olgusunu bir arada yaşamaktadırlar. İstihdam konusunda gelişmekte olan ülkelerin 

karşılaştıkları en önemli sorunların birisini de istihdamın yapısı oluşturmaktadır. Özellikle, devletin 

gelir elde etmek için vergi adaletim sağlamak ve vergiyi tabana yaymak yerine kayıt altındaki işveren 

ve işçilerden yüksek oranlı vergiler ve sosyal güvenlik kesintileri yapması, işverenleri ve çalışanları 

kayıtdışı çalışmaya bazen teşvik, bazen de zorlamaktadır” (Güloğlu, Korkmaz ve Kip, 2003: 51-52) 

şeklinde görüş bildiriyorlar. 

Ekonomide istihdam politikaları- adil vergilendirme- çalışma barışı arasındaki ilişkiyi 

sorunsallaştıran İzettin Önder ise 1960’lı yıllarda ilkin gelişmiş ülkelerde gelişen bir fırsat kapısı olarak 

doğup kısa süre içerisinde az gelişmiş dünyaya yayıldığına dikkati çekiyor. Önder, toplumsal refah 

pastasının dağıtımında başat önem arz eden vergilendirmenin sulandırılmasıyla kayıt-dışılığın iç-içe 

yürüdüğünü ifade etmektedir. Daha çok insanın iş dünyasına dahil edilme gibi olumlu bir sonuca 

sebebiyet vererek daralan ekonomilere can suyu taşıyan kayıt-dışı istihdamın sosyal refah devleti 

uygulamalarının tamamen dışında bir çalışma alanı yaratarak, işgücünün özgürce satılmasının önüne bir 

engel olarak dikildiğini söyleyebilmek mümkündür. Verginin adil bir biçimde sınıflararası 

dağılımından, sigorta- iş güvencesi- özgür çalışma- devlet kontrole dek pekçok hayati unsura ket vuran 

kayıtdışı istihdamın asıl yüzüyse, kayıtdışı istihdamın kısa süreli bir fırsat olmaktan çıkıp, çalışma 

dünyasının rutinine dönüşmesiyle başlar. 

2.2. İdeolojik Bir İlişki Olarak Kayıtdışı İstihdam 

 Burada tekrar Önder’e dönüldüğünde, kayıtdışı ekonomi (unregistered economy) olgusunun, 

“gizli (hidden), el altı (clendestine), paralel veya görünmez (invisible) ekonomi” olarak adlandırıldığı 

anlaşılabilir (Önder, 2001: 241). Yazar kuramsal olarak kayıtdışılığı aşağıdaki gibi bölümlendirir: 

 “Kayıtdısı ekonomi üçlü bir tasnife tabi tutulmaktadır. Bu tasnif, beyandışı ekonomik 

faaliyetler, enformel ekonomik faaliyetler ve yasadışı ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır. Beyandısı 

ekonomik faaliyetler, bir ülkede ‘milli gelir’ olarak tanımlanan kavram ile fiilen beyan edilen gelir 
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arasındaki alanı kapsar. Bu alan, dar anlamda, yasal ekonomik faaliyetler alanında yürütülen, fakat 

vergi idaresine beyan edilmeyen gelir kalemlerinden oluşmaktadır. İdareye bildirilmeyen gelirler ya da 

gerçek değerlerinin altında beyan edilen gelirler, dar anlamdaki kayıtdışı ekonomik faaliyetleri 

oluşturur. 

Yasadışı ekonomik faaliyetler de, çoğu ülke mali mevzuatı açısından vergi kapsamına 

alınmaktadır. Böylece, yasadışı olmakla beraber, idareye bildirilmemiş olan bu tür ekonomik faaliyetler 

de, kayıtdışı alana dahil olurlar” (Önder, 2001: 241). 

3. TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI İSTİHDAM OLGUSU 

Doğallayın kayıtdışı istihdamın, gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmesi istihdam 

olanaklarının, eğitim seviyesinin ve denetim gibi alanların yetersizliğinin yanı sıra; ekonomik krizler, 

gelir adaletsizliği ve vergi oranlarının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır (Sarılı, 2002: 38). Gelişmekte 

olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu geniş çerçeveli sorun alanıyla 1980’lerden sonra karşı karşıya 

kalmıştır.  

Kayıtdışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri doğrultusunda birçok araştırma yapılmasına 

rağmen oransal olarak bakıldığında, ülkemin, ulaşılmaya çalışılan hedeflerin hayli gerisinde kaldığı 

görülmektedir. Söz konusu istihdam türü, işsiz yığınlara esnek bir çalışma alanı sunmak, işverenin işini 

kolaylaştırmak gibi durumlar avantaj olarak görünse de; kişileri sosyal haklardan mahrum bırakan ve 

devlet ekonomisinde mali açıklara sebebiyet veren derin bir problemdir. 

Gerçekleştirilen çalışmada kayıtdışı istihdam olgusundan etkilenme oranıyla üst sıralarda yer alan 

Türkiye’deki sebeplere odaklı kuramsal metinlerin yanı sıra, derinlemesine mülakat yöntemiyle ev-

eksenli çalışan emekçi kadınların görüşlerine başvurulmaktadır. Özellikle ev kadınlarını kayıtdışı 

çalışmaya yönelten sebep ve sonuçların ortaya çıkarılması bildirinin temel hedefi olarak tespit edilmiştir.  

3.1. Sosyal Refah Olgusuna Genel Bir Bakış 

Tespiti ve istatistiki veri oluşturma süreci fazlasıyla meşakkatli bir alan olan kayıtdışı istihdam, 

tekrar kısaca tanımlandığında, işçilerin çalıştıkları gün, ay veya ücretlerinin Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na (SGK) hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi durumuyla karşılaşılır. Çalışılan işler 

niteliği itibariyle yasal olsa da, elde edilen gelir kayıtdışı olarak kabul edilir.  

Kayıtdışı istihdamın süreci ve nedenleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiklik 

göstermektedir. Bu farklılığın ana nedeni, her ülkenin sosyal ve ekonomik yapılarının kendine özgü 

olmasıdır. Bu farklılıklar ülkelerin politik ve yönetsel alanlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 

gelişmişlik düzeyindeki dengeleri değiştirir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi kayıtdışı istihdamın hangi 

alanda, kesimde ve seviyede olacağını belirleyen en önemli unsurdur (Çelik ve Güney, 2017: 213). 
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Üç türlü kayıtdışı çalışma söz konusudur. Bunlar: Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç 

bildirilmemesi, çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi ve sigorta primine esas kazanç tutarlarının 

eksik bildirilmesidir (Nedir Kayıtdışı İstihdam, 2019). Böylelikle çalışanın iş sözleşmesine tabi 

olmaması, enerjisinin karşılığını düzenli bir şekilde alamamasının yanında sosyal güvenlik hukuku 

kapsamındaki haklardan yararlanamaması da söz konusudur. Kayıtdışı istihdam sonucunda devletin 

öngördüğü asgari ücret düzeyi yok sayılarak, daha düşük ücretlerle emekçilerin çalıştırılması sıkça 

karşılaşılan usulsüzlüklerdendir.  

Kayıtdışı çalış- çalıştırılma düzeni işveren tarafından daha düşük ücret ödeme, vergiden kaçınma 

ve sigorta primi ödememe gibi yasadışı sorumsuzlukları beraberinde getirirken; işçileri, sosyal 

haklardan mahrum bırakılan ucuz ve değersiz bir kesime dönüştürmüştür. Kayıtdışı istihdamın 

nedenlerine bakıldığında ise en önemli nedenler sırasıyla; işsizlik, kişinin elde ettiği sosyal yardımlardan 

yoksun kalma endişesi ve emekli aylıklarının yetersizliği gibi unsurlar olmaktadır 

3.2. Kayıtdışılığın Başat Edenleri 

1980 sonrasında çevre ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar ülkede alınan göç 

hareketliliğinin artışına sebep olmuştur. Türkiye’de kayıtlı olarak çalışmak için ikamet etme ve çalışma 

izni almak şart koşulmuştur. Bu şartları yerine getirmeyen ve ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayan 

yabancı uyruklu göçmenler; düşük ücret karşılığında, sağlıksız çalışma koşullarında hiçbir kanuni hakka 

sahip olmadan çalışmaya başlamışlardır. Diğer bir adıyla, ‘yabancı kaçak işçi’ olarak nitelendirilen bu 

kesim, Türkiye’de kayıtdışı istihdam sorununun en önemli ayağını oluşturmuşlardır (Çelik ve Güney, 

2017: 216). 

Türkiye’ye bakıldığında kayıtdışı istihdamın temel nedenleri şöyle sıralanabilir: İşsizlik, Kayıtlı 

istihdamın işverene yüklediği mali sorumluluklar, ekonomik krizler, vergi mükellefiyetliği, denetim 

yetersizliği, sigorta primlerinin yüksek olması ve enflasyon. Eğitim yetersizliği, vergi bilincinin ve 

ahlakının yeterince gelişmemesi (iç- sorun) oturmamış olması da, kayıtdışı istihdamın önemli bileşenleri 

arasında sayılabilir. DİSK raporlarında, eğitim seviyesinin yetersizliğinin yanısıra; kişilerin haklarını 

savunacakları mekanizmalardan haberdar olmamaları noktasının altı çizilmektedir (DİSK, 2003: 28). 

Bu sebeple kayıtdışılığı engellemek için çalışmalar yapmaya başlanmadan önce bireyleri, bu çalışma 

şekline yönelten sebepler belirlenmelidir. 

3.3. Tarım Başı Çekiyor  

Türkiye’de kayıtdışı istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında tarım, kayıtdışılık olgusunun 

inşaat ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde karşılaşılan bir sorun olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Kayıtdışılığın zirveye ulaştığı alan olarak görülen tarım sektöründe sadece yabancı 

göçmenlerin değil özellikle ülke içinde “gezer” durumda olan Türk ve Kürt kökenli konar- göçerlerin 

genellikle kayıtdışı istihdamın direkt hedefi olmaları sorunuyla yüzyüze gelinir. Türkiye İstatistik 
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Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmalara göre, Şubat 2018 döneminde sosyal güvenlik kurumuna bağlı 

olmadan çalışanların oranı %32,2 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2018: 276-288). Bunun sebebi vasıfsız 

iş gücü olarak adlandırılan işçi kesimin daralan işgücü piyasasıyla başedebilmek açısından kayıtdışılığa 

tamah etmek zorunda bırakılışlarıdır. Mevsimlik işçi hareketliliği adı altında yılın belli dönemlerinde, 

başta pamuk, incir, zeytin, fındık olmak üzere yapılacak hasada göre konargöçer ailelerin tüm 

mensuplarının; tarla, bağ/bahçe işlerinde yevmiye usulü çalıştırıldıkları bilinmektedir. Kayıtdışı işçi, 

yalnızca belli dönem aralıklarında bu işi yaptığı için sosyal güvenceye ihtiyacı olmadığını düşünse de, 

tarımsal işlerde iş kazaları- böcek- zehirlenme olasılığının yüksekliği her zaman için göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Tablo 1. Kayıtdışı İstihdamın Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: SGK, 2019.  

Notlar: Kayıtdışı İstihdam Oranı; TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinden derlenmiştir. 

Yukarıda Türkiye İstatistik Kurumu’nun sektörel bazdaki, 2002-2017 yılı karşılaştırmalı 

istatistiki verilerine dikkat çekilmektedir. Tüm yıllar incelendiğinde kayıtdışı istihdamın en çok 

görüldüğü sektör tarımdır. Bunu inşaat, tarım dışı ve sanayi sektörleri takip etmektedir.  
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4. KAYITDIŞI İSTİHDAMIN ÖLÇÜLMESİ VE SAHA ÇALIŞMASI BULGULARI 

Düşün dağarında iki türlü kayıtdışı istidam tespit yöntemi vardır. Bunlar: “Dolaylı Ölçüm” ve 

“Doğrudan Ölçme” yöntemleridir. Dolaylı ölçüm verileri; GSMH, parasal, istihdam ve vergi 

hesaplamaları üzerinden çalışmalar yapılarak elde edilen verilerdir. Türkiye’de doğrudan ölçme 

yönetimi ile kayıtdışılık; “TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketleri” sayesinde tespit edilmektedir. Kayıtdışı 

istihdamı anketler ile belirleyen doğrudan ölçme yöntemi; çalışanların ve işletmelerin kaçının kayıtlı 

ekonomide yer aldığını göstermektedir. Kayıtdışı çalışan kesim bunu dile getirmekten sakındığı için 

elde edilen veriler, doğru bilgiye ulaşmanın önünde bir engel oluşturmaktadır (Çelik ve Güney, 2017: 

231). 

Kayıtdışı istihdamın sektör, yaş, cinsiyet ve eğitim seviyelerine göre dağılımı, yapılan bu 

istatistikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında ülkeler kayıtdışı istihdamla mücadele 

adına bazı politikalar geliştirmelidir. Türkiye kayıtdışı istihdamla mücadele ile ilgili yaptığı çalışmalar 

sonucunda, “Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesini (KADİM)” hayata geçirmiştir. 2006 yılında 

yayımlanan bu projede kayıtdışı ekonominin sorun alanları ve çözüm önerilerine dair fikirler ortaya 

konmuş ve toplum bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. 2008 ve 2010 yılında projeyi desteklemek amacıyla 

“Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” oluşturulmuştur (Kalaycı ve Kalan, 2017: 25). 

Kayıtdışı istihdamla mücadelede siyasi ve toplumsal birlik her zaman diri tutulmalıdır. Ancak toplumun 

sorun ve ihtiyaçlarına duyarlı olan bir siyasi yapı ülkesini daha gelişmiş bir seviyeye taşıyabilir. 

4.1. Kayıtdışı İstihdamın Saklı Yüzü: Evden İş Yapan Kadınlar  

Kayıtdışı istihdamın son derece yüksek oranlarda seyrettiği kesimi hiç kuşkusuz kadınlar ve 

çocuklar oluşturmaktadır. Sorunun temelinde toplumsal değer yargılarının yanında yerleşik cinsiyet 

rollerinin ayrıştırıcı etkisi büyük bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet rollerinin hangi alanlarda, 

cinsiyet ve kesimde daha baskın olacağına gelenek, görenek ve kültürel yapı karar verir. Bunun yanı 

sıra kadınlar; sürekli ev işlerini yapmaya programlı, çocuğuna bakmakla yükümlü, yalnızca ana değil 

ara işleri yapabilen, evinin temel değil, ek gelir kaynağı olabileceği konumdaki bir birey olarak kabul 

edilir. Bunun kadına empoze edilmesi de kadının emeğinin adeta görünmez kılınmasına sebebiyet 

vermektedir.  

Yürütülen bu çalışmada İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaşayan ev kadınlarıyla, derinlemesine 

mülakat yöntemi çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; evde yapmış 

oldukları kayıtdışı işin niteliği, karşılaştıkları sorunlar, çalışma koşulları ve genel görüşleri hakkında 

bilgi sahibi olmaktır. 11 sorudan oluşan çalışmada 14 farklı kadın ile derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma içerisinde kullanılan isimler bilinçli olarak gizlenmekle birlikte, kişilerin 

görüşlerinin ayırdı açısından takma isimler kullanılmıştır.  
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Tablo 2. Katılımcıların Genel Tipolojisi 

 

 

İSİM 

 

 

 

YAŞ 

 

 

MEDENİ 

DURUM 

 

 

YAPILAN İŞİN TÜRÜ 

 

 

ELDE EDİLEN KAZANÇ 

(TL) 

Vildan 40 E Temizlik 350 

Şaziye 33 E Kemer başlığı deri 

montajı 

500 

Melike 30 E Mandal Montaj 400 

Zümrüt 34 E Kokulu sabun 800 

Esin 50 Dul Çorap paketleme 800 

Ayşe 34 E Çorap 

ipliği temizleme 

1500 

Aliye 39 E Katalog Satış 4500 

Hande 46 E Katalog satış 3500 

Büşra 20 Bekar Boncuk işleme 250 

Hilal 32 E Amigurumi yapımı 250 

Aycan 55 E Yılbaşı süsü 600 

Zeynep 33 E İplik temizleme 300 

Şükriye 34 E Teşbih yapımı 500 

Gülcan 40 E Pul 

boncuk işleme 

400 

 

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle ek bir gelir kaynağına ihtiyaç duyan kadınlar, sosyal 

güvenlik haklarından vazgeçme pahasına, evinde veya dışarda kayıtdışı olarak çalışmaya 

yönelmektedir. Eğer bağlı bulunduğu üretim biriminde sigorta hakkına sahipse, bu sefer de, şşveren 
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tarafından primleri eksik yatırılan kadın işçi, bir yandan ekonomik yoksunlukla debelenirken, bir yandan 

da eksik günlerin tamamlanamaması yüzünden devletin sağladığı diğer sosyal haklarından 

yararlanamamaktadır. Nitekim Vildan isimli katılımcının, “Normalde temizlik işine gidiyorum fakat 

yeterli gelmiyor. Ek olarak temizlik malzemeleri ve bakım ürünleri satıyorum. Ev işine gittiğim günlerin 

sigorta prim günleri ödeniyor ama ek olarak yaptığım işlerin primlerini ödeyemiyorum. Bu konuda 

SGK’nın iyileştirici düzenlemeler ve sıkı denetimler yapmasını istiyorum. Kadınların yaptığı işler hor 

görülmemeli ve emeği ziyan edilmemelidir.” sözleri yukarıda dillendirilen vargıyı destekler niteliktedir.  

4.2. Katılımcılar Yanıtlıyor 

Toplumun ucuz ve görünmez işçi olarak kabul edip sorunlarını umursamamayı yeğlediği kadınlar 

da, toplumun dayatmasını kabullendiklerinden olsa gerek, kendilerini “çalışıyor” olarak kabul 

etmemektedirler (İpek, 2014: 18). Oysa sürekli ev içerisinde bir işle meşgul olmak zorunda kalan kadın 

hem bedenen hem de zihnen yorulmaktadır.  

Son yıllarda hızla artan esnek çalışma/ çalıştırma yöntemi, kadınları ev-eksenli çalışma tarzına 

yöneltmiştir. Esnek çalışma biçimlerinden biri olan ev-eksenli çalışma, üç şekilde kategorize 

edilmektedir. Bunlar: firmalara taşeronlar aracılığıyla yapılan fason üretim, sipariş usulü üretim ve kendi 

hesabına yapılan ev-eksenli üretim olarak ayrılmaktadır. Ev-eksenli çalışma sisteminde fason üretim ile 

kendi hesabına yapılan üretim biçimi daha fazla tercih edilmektedir (İpek, 2014: 18).  

Ev işlerinin düzen ve tertibinin sürekliliğini korumak için uğraş veren kadınlar, sigortalı bir işte 

çalışacak boş vakit bulamamaktan yakınmaktadırlar. Gidecek formel bir iş bulamayan çalışan birey, 

çareyi işi eve getirmekte bulur. Çalışma kapsamında kendileriyle görüşülen Şaziye, Melike ve Zümrüt 

adlı katılımcılar, neden böyle bir çalışma tarzını benimsediklerine dair düşüncelerini, şu şekilde 

aktardılar:  

“Eşim gündüz aşçı olarak, gece de kafede garson olarak çalışıyor. Ekonomik eksiklikler bizi ek 

bir kazanç elde etmenin yollarına itiyor. 2 çocuğumu bırakıp sigortalı bir işte çalışma imkanım yok bu 

yüzden evde ek iş yaparak aileme destek olmaya çalışıyorum.” 

“Üç çocuğum var. Eşim uzun yol şoförü olduğu için bazı günler evde olmuyor. Bu durumda 

çocuklarımı bırakıp çalışmam imkansız hale geldiği için evde mandal montaj işi yapıyorum.” 

“Evde boş zamanlarımı değerlendirmenin yollarını ararken bir sitede kokulu sabun yapımı işine 

rastladım. Çok eğlenceli ve rağbet gören bir iş olması beni bu işi yapmaya daha istekli hale getirdi. Bu 

işten kazandığım parayı ileriye dönük yatırım amaçlı biriktiriyorum.” 

Evde ek iş yapılmasının işin çeşitliliğine bağlı olarak olası tehlikeler içerdiği izahtan varestedir. 

İşlerde kullanılan yapıştırıcı, boya malzemeleri veya küçük vidalar işi yapan kişinin ve diğer aile 

fertlerinin bazı risklerle karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu alanda herhangi bir sosyal 
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güvenlik tedbirinin alınmaması, yine tarımsal işçilikte su- barınma- hijyen koşullarının iptidailiği, çevre 

alanın zehirli haşerata hatta yırtıcı hayvanla karşılaşma riskine açık olması önemli bir problemler olarak 

belirmektedir (Aktaş, 2013: 265-266). Mandal montaj işi yapan Melike isimli katılımcı, yaptığı işin 

tehlike arz eden yönlerini, şu cümlelerle ortaya koydu: 

4.3. Toplum Önemsemiyor, Eril Akıl Kabullenemiyor 

“Evde yaptığım mandal montaj işinde kullandığım yardımcı malzemelerin (yay, çekiç, vida) 4 

yaşındaki oğluma zarar verme olasılığı yüksek olmasına rağmen aileme bir gelir sağlamak için bu işi 

yapmak zorundayım.”    

Kayıtdışı işlerde çalışanlar; hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı, gibi koruyucu önemler 

dışında; uzun vadeli prim ödeyemedikleri için yaşlılık döneminde de eksik prim günü sebebiyle bir türlü 

emekli olamamakta ya da bu haktan tamamıyla yoksun kalmaktadırlar. Yapılan görüşmeler sonucunda, 

kadınların 7’sinin, bugüne dek hemen hemen hiç prim ödemedikleri için emekli olamayacaklarından 

şikayet ettikleri görülmüştür: “Yaptığım bu işten günlük 30 TL kazanıyorum. İş aldığım atölye sahibi 

sigortamı yapmadı. Ancak mutfak giderlerime katkı sağlayabilirken 600-700 TL tutarındaki sigorta 

primlerini ödeyecek kazanca sahip değilim.” diyerek kazandığı ücretle yalnızca ev giderlerine katkı 

sağlayabildiğini söyleyen Esin Hanım, prim tutarlarının yüksek olmasından dem vurmaktadır. 

Çalışmaya katılanların önemli bir kesimi evli olduklarına dikkat çekerek, kayıtdışı istihdam 

üzerinden eve ek gelir getirmelerine, en azından kendi ihtiyaçlarını emeklerinin karşılığı olarak 

kazanmalarına karşın, sadece topluma karşı mücadele vermek sorunuyla karşılaşmakla kalmadıklarını, 

dertlerini çoğu zaman eşlerine bile anlatamadıklarından yakındıkları gözden fark edildi. Katılımcıların 

bir kısmı eşlerinin, evde hakim olan ataerkil ilişkiler sebebiyle çalışmalarını hiç onaylamadığını ileri 

sürerken, geri kalanlar eşlerinin emeklerine ancak belli bir noktaya kadar saygı gösterebildiğini 

belirttiler: “Eşimin çalıştığı hazır giyim atölyesinden iplik temizleme işi getiriyor ve aynı zamanda 

kendisi de akşamları bana yardım ediyor. Bu sayede isteğe bağlı sigorta kapsamında primlerimi 

ödeyebiliyorum. Eşimin desteğiyle ileride emekli olabilme imkanına sahip oluyorum.”  

Öte yandan düşük gelir seviyesiyle mücadele etme amacıyla kayıtdışı istihdamdan medet uman 

kadınların hayli kabarık olmasına rağmen, az sayıda katılımcı kadının, ellerine geçem ücretten son 

derece memnun olduğunu söylemeleri ilginç bir bulgu oluşturdu. Bu katılımcılardan birisi olan Aliye 

isimli görüşülen kayıtdışı çalışarak hem maddi gücünü hem de toplumdaki saygınlığını arttırdığına 

parmak basarak, sözlerine şu şekilde sürdürdü:  

“Katalogla kozmetik ürünlerinin satışını gerçekleştiriyorum. Şu an zümrüt üyeyim ve bu seviyeye 

ulaşanlara şirket evlerinde bir Home Office oluşturma imkanı veriyor. Evime yaptığım harcamaları 

gider olarak gösterebiliyorum, ayrıca sigorta primimin bir kısmını da şirket karşılamış oluyor. Yaptığım 
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işi çok seviyorum sosyal çevremin gelişmesine ve özgüven sahibi olmama büyük bir katkı sağlıyor. 

Dışarda çalışarak kazanabileceğimden daha fazla gelir elde ediyorum. 

5. SONUÇ VE ÖNERİ 

Başta tarım olmak üzere tüm sektörlerde kayıtdışı istihdamı önlemeye yönelik teşvik edici 

politikalar geliştirilse de kayıtdışı oranlarında beklenen düşüş gerçekleşmemiştir. Özellikle konargöçer 

işçilerin durumlarının düzeltilebilmesi yönünde 2010 yılından itibaren hayli önemli adımlar atılan 

Türkiye’de de, beklenen sonuca henüz erişilemediği gözlenmektedir. Nitekim görüşülen kadınlar; 

kayıtdışı istihdamla mücadele politikalarının yetersiz olduğundan, primlerin ödenebilecek tutardan 

yüksekte seyrettiğinden, kendilerinin de bu yüksek miktarı ödeyebilecek kadar fazla bir gelir elde 

edemediklerinden yakınmışlardır. Görüşülen 14 kadından sadece 3’ü isteğe bağlı sigorta primlerini 

ödeyebildiklerini aktarmışlardır. Geriye kalanlar aylık kazançlarının 300 ila 500 TL civarında 

seyrettiğini bu miktarın da ancak ev ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasından ibaret olduğunu 

yinelemişlerdir. Şu an için en ivedi çözüm olarak kayıtdışı istihdamın, kayıt içine çekilmesine yönelik 

olarak, eve işveren ya da konargöçer emek çalıştıran işyerlerinin çalışanlarını kayıt altına almaları 

karşılığında birtakım bağlaşıklardan yararlandırılması, vergi indirimi veya teşvikle taltifi gibi yollar öne 

çıkmaktadır. Kısa süreliğine kayıtdışı emekçilerin katkı paylarının devlet tarafından azaltılması da bir 

diğer “durum kurtarıcı” ancak kısa dönemli çözüm olarak sunulması mümkündür.  
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KÜLTÜR VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KADIN İMGESİ: GELENEKSEL 

CİNSİYET REJİMİNİN DİZİLERLE YENİDEN ÜRETİMİ 

Arş, Gör. Sinem ŞAHNAGİL 

ÖZET 

En genel anlamıyla bir toplum tarafından paylaşılan değerleri, normları, standartları oluşturan 

kültür, bireyin toplumun bir parçası olması nedeniyle kazandığı tüm maddi ve manevi değerleri gelecek 

kuşaklara aktarmasını sağlayan araçların tümüdür. Kültürün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

devamını sağlayan ve kültür unsurlarının bireyler tarafından benimsenmesine yardımcı olan birçok 

araç vardır. Bu kapsamda önemli görevler üstlenen araçlardan biri de medyadır. Bireylerin düşünce, 

değer yargısı, davranış ve kabul alanı oluşturmasında etkili bir role sahip olan medya, söz konusu 

özelliğinden dolayı kadınların toplumsal konumunun belirlenmesinde de önemli bir araç haline 

gelmektedir. Kadınların medyada temsil ediliş şekilleri, geleneksel cinsiyet rejimi tarafından üretilen 

kadın ve erkek modellerinin toplumsal önyargılara ne derece hizmet ettiğine yönelik bir tablo ortaya 

çıkarmaktadır. Zira başta televizyon olmak üzere tüm toplumu kapsayan ve en çok etki eden mekanizma 

olarak medya, ürettiği dizilerle ataerkil kültürün erkek ve kadına yönelik benimsediği toplumsal rolleri 

yeniden üretebilmektedir. Diğer bir deyişle medyada toplumsal cinsiyet temsili, kadın ve erkeğe 

yüklenen geleneksel roller üzerinden görünür hale getirilmekte, medya aracılığıyla kadınların ikincil 

konumları normalleştirilerek kültürün bir parçası olarak kuşaktan kuşağa tekrar benimsetilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmada, ulusal kanallarda yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan dizilerde, 

kadınların sadece geleneksel cinsiyet rolleriyle ele alındığı, bu nedenle toplumsal değerler sistemi 

içindeki eşitsiz konumlarının korunarak sürdürüldüğü tezi savunulmaktadır. Buna bağlı olarak 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru 

olduğu kabulüyle,  başta televizyon olmak üzere medyanın, cinsiyet eşitliğinin uygulamaya 

geçirilmesinde ve kadına yönelik önyargıların değiştirilmesi noktasında faaliyet göstermesi gerektiği 

üzerinde durulmuş ve bu yönde önerilerde bulunulmuştur. Yöntem olarak, literatür taraması ile 

çalışmanın temelini oluşturan kavramlar açıklanmış, konu üzerine yazılmış basılı eserlerden, yapılan 

etkinlik ve projelerden, basın taraması esnasında ulaşılan gazete arşivlerinden yararlanılarak metin 

analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Medya, Geleneksel Cinsiyet Rejimi, Kadın 

                                                           

 Balıkesir Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, s.sahnagil@gmail.com 
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JEL Kodları: R0, H0, H1 

THE IMAGE OF WOMEN IN THE SCOPE OF THE RELATION BETWEEN THE 

CULTURE AND MEDIA: REPRODUCTION OF TRADITIONAL GENDER REGIME WITH 

TELEVISION SERIALS 

ABSTRACT 

In the most general sense, the culture that forms values, norms, standards shared by a society is 

the means by which all the material and spiritual values gained by the individual as part of society are 

transferred to future generations. There are many tools that ensure the continuation of culture at both 

national and international levels, and help the cultural elements to be adopted by individuals. In this 

context one of the tools that undertake important tasks is the media. The media, which has an effective 

role in creating an opinion, value judgment, behavior and acceptance area of individuals, is becoming 

an important tool in determining the social position of women due to this feature. The way that women 

are represented in the media shows the relationship between the social prejudices and of the male and 

female models produced by the traditional gender regime. Because the media as the most influential 

mechanism, which encompasses the entire society, especially television, can reproduce the social roles 

that patriarchal culture adopts for men and women. In other words, gender representation in the media 

is made visible through the traditional roles that are imposed on women and men, and the secondary 

positions of women through the media are normalized and re-adopted from generation to generation as 

part of the culture. 

In this study it is argued that in the series that are aired in national channels and reach wide 

masses, women are treated only with traditional gender roles and therefore their unequal position within 

the system of social values is maintained. Accordingly, gender equality has been accepted as an 

indispensable element of democratic society and sustainable development. And the media, in particular 

the television, should be active in implementing gender equality and changing prejudices against 

women. As the method, the concepts that constitute the basis of the study with the literature review are 

explained, the text analysis method was used by using the printed works written on the subject, the 

activities and projects made in the subject, and the archives of the newspapers reached during the press 

screening. 

Keywords: Culture, Media, Traditional Gender Regime, Women 

JEL Cods: R0, H0, H1. 
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1. GİRİŞ 

Toplumsal yaşamın her alanında yer almaya başlamasıyla beraber medya, bireylerin değer 

yargılarından davranışlarına, düşüncelerinden hayata bakış açılarına kadar birçok noktada yönlendirici 

bir özellik kazanmıştır. Sahip olduğu etki alanı nedeniyle medya, bir toplumdaki maddi ve manevi tüm 

değerleri içeren kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli sayılabilecek 

bir role sahiptir. Kültürel devamlılığı sağlayan unsurlardan biri olan medyanın, kullanımı en yaygın olan 

ve yaş, cinsiyet, sosyoekonomik vb. çok çeşitli gruplara ulaşabilen aracını ise “televizyon” 

oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş ve farklı izleyici kitlelerinin ortak tüketimine sunulabilen 

televizyon, kolay erişim özelliğinin de etkisiyle bireylerin dünyayı algılama biçimini 

şekillendirebilmektedir. Dolayısıyla genelde medya özelde ise televizyon, toplumsal cinsiyet rejiminin 

de bir kültür olarak taşınması ve aktarılmasında yaygın bir araç haline gelmektedir.  

Geleneksel cinsiyet rejimine bağlı olarak toplumdaki cinsiyet eşitsizlikleri, ataerkil uygulamaların 

sürekliliği, kadına yönelik her türlü şiddet gibi konularda toplumu oluşturan bireylerin bir tavır, algı ve 

düşünce geliştirmesinde etkili olabilen televizyonda kadının temsil ediliş biçimi bu nedenle büyük bir 

önem arz etmektedir. Zira kadının temsil ediliş biçimine bağlı olarak televizyon, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin uygulamaya geçirilmesi için uygun mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. Televizyon 

özelinde medya, toplumun hemen her kesiminde kadın ve kadına yönelik sorun alanlarına dair 

farkındalık yaratabilme potansiyeline sahiptir. Fakat ülkemizde televizyonun diziler aracılığıyla cinsiyet 

eşitsizliğini yeniden ürettiği, toplumsal cinsiyet rejiminin erkek egemen yapısı ve kadına yüklediği 

ötekileştirici rol dolayısıyla kadın erkek arasındaki eşitliğin sağlanması önünde engel teşkil ettiği yaygın 

görüşü oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye’de ulusal kanallarda yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan 

dizilerde,  geleneksel toplumsal cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek algısının nasıl yeniden 

üretildiğine dair değerlendirmeler yapmaktır. Söz konusu dizilerde cinsiyet rollerinin yer alış biçimleri 

hakkında genel bir çerçeve ortaya koymayı amaçlayan çalışmanın ilk bölümünde, temel kavramları 

oluşturan kültür ve medya ilişkisi ele alınacak, bu ilişki çerçevesinde kadının toplumsal değerler sistemi 

içerisindeki yeri tartışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise televizyonun, Türkiye’de yoğun ilgi 

gören ve geniş izleyici kitlesine sahip olan diziler aracılığıyla cinsiyet eşitsizliğine nasıl hizmet ettiği 

örnekler üzerinden açıklanarak, medyada/televizyonda cinsiyet ayrımı ile mücadeleye yönelik öneriler 

sunulmaya çalışılacaktır. 
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2. KÜLTÜR VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KADIN İMGESİ 

2.1. Kavramsal Olarak Kültür, Medya ve Cinsiyet Rejimi 

Kişiden kişiye aktarılan, öğrenilmiş bir yaşam biçimini ifade eden, bireylerin ortak nitelikleri 

üzerinde olduğu kadar, toplum üzerinde de büyük bir etkiye sahip olan kültür (Aytaç, 2006: 153), 

tarihsel ve sosyal bir değişim süreci kapsamında oluşturulan bütün maddi ve manevi değerleri 

içermektedir. Söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan tüm araçları da içine alan 

kültür, insanın toplumsal birliğinin en ayırıcı özelliklerinden birini oluşturmaktadır (Parlak, 2011: 485). 

Çünkü kültür, toplumu birleştirici ve uzlaşma sağlayan hedefler etrafında toplayarak geleceğe taşıma 

potansiyeline sahip araçları barındırmaktadır. Kültürün taşıyıcı araçlarından birini de, kültürün 

devamlılığı için önemli bir rolü olan “medya” oluşturmaktadır. 

Medya, diğer bir deyişle kitle iletişim araçları en genel tanımıyla hitap ettiği geniş kitle için bilgi, 

haber, görüş, düşünce gibi unsurların alış verişini kapsayan yazılı, görsel veya işitsel araçların tümünü 

ifade etmektedir. Medya bir taraftan toplum nezdinde etki, denetim ve yeniliklerin hayata geçirilmesi 

için potansiyel güç kaynağı aracıyken, diğer yandan birçok toplumsal kurumun çalışması için ihtiyaç 

duyulan bilgi kaynağı ve bunların aktarım aracıdır (Türkoğlu, 2010: 70). Dolayısıyla kültür ve iletişim 

dünyası bir yandan birbirinin yerini dolduramazken diğer yandan birbirinden güç alan iki ayrı disiplini 

oluşturmaktadır. Kendine özgü kurallara ve üretim biçimlerine sahip olan söz konusu disiplinler, birey 

ve toplum üzerinde büyük etkiler yaratabilecek yol ve yöntemleri içermektedir. Kültür, sürekliliğini 

kolaylaştırmak adına medyanın desteğini alırken medya, kültürel hayatın yansıtılmasını ve kültüre ait 

çıktıların yaygınlaştırılmasını sağlayarak zenginleşmektedir (Güllüoğlu, 2012: 66). 

Sadece tutum ve davranışları değiştirme veya güçlendirme yönünde işlev göstermeyen medya, 

bunun yanı sıra toplumda kamuoyu oluşturma özelliğine sahiptir. Halka hangi konuda nasıl 

düşüneceğine dair yön gösterebilme yeteneğine sahip olan medya, kadın ve erkek için uygun görülen 

tutum, davranış, düşünce ve duyguları somutlaştırarak toplumun bunları benimseyebileceği ortamı 

hazırlamaktadır (Toker Erdoğan, 2010: 3). Buna bağlı olarak medya, cinsiyet temelli eşitsizliğin en fazla 

görünür olduğu mecralardan birini oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin doğumla 

birlikte kazanmış oldukları cinsiyet özelliklerinin, içinde yaşanılan toplumun kültürel yapısına bağlı 

olarak bir gelişim süreci geçirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle kadın ve erkeğin biyolojik 

özelliklerini yansıtan cinsiyet kavramı, toplumun değerleriyle bir araya gelerek toplumsal cinsiyet 

kavramını oluşturmaktadır (Yaylı ve Eroğlu, 2015: 508-509). Cinsiyet farklılıklarının toplumsal açıdan 

organizasyonu olan toplumsal cinsiyet, cinsler arasındaki toplumsal rolleri belirleyerek söz konusu 

rollere bağlı olarak toplumsal ilişkileri düzenlemektedir (Kardam, 2003: 300). Kültürler tarafından kadın 

ve erkeğin biyolojik farklılaşmasına yüklenen çeşitli anlamları, değerleri, öğrenilmiş davranış ve 
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beklentileri kapsayan toplumsal cinsiyet (Başak, 2010: 30), sahip olduğu varsayımlar çerçevesinde bir 

işin erkeğe veya kadına ait olup olmadığına yönelik belirlemelerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

kadın ve erkek iş gücünün konumu, bir işi yapabilme becerisi, toplumdaki otorite ve kontrol süreçleri 

gibi hususlar yine toplumsal cinsiyet faktörüne bağlı olarak tanımlanan unsurları oluşturmaktadır 

(Ecevit, 1998: 207). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet bir yandan cinsiyet farklılıklarının altını çizerken 

diğer yandan toplumsal olarak cinsler arasında bulunan ve eşitlikten uzak olan güç ilişkilerini 

açıklamaktadır (Berktay, 2000: 16). Kamusal ve özel alan ayrımı çerçevesinde kadını özel alanla sınırlı 

tutan toplumsal cinsiyet, kadına hane içinde bakım, yetiştirme, düzenleme gibi yeniden üretim rolleri 

biçerken, erkeği kamusal alanda konumlandırarak ekonomi, politika, yönetim gibi alanlarla sorumlu 

tutmaktadır (Pınarcıoğlu, 2017: 13). Dolayısıyla kültürle yakın bir ilişki içerisinde olan medya, 

toplumsal cinsiyet yaklaşımı tarafından kadın ve erkeğe yüklenen söz konusu toplumsal, siyasal, 

kültürel ve ekonomik rollerin topluma aktarılmasında işlevsel bir araç niteliği taşımaktadır. Bu işlev 

erkek egemen bir özellik gösteren ve kadını ikincil planda bırakan cinsiyet rejiminin kuşaktan kuşağa 

aktarılarak yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak medyanın kadın ve erkeğe yönelik 

tanımlamaları veya çizdiği çerçeve, toplumsal cinsiyete ilişkin yaygın kabullerin oluşmasında önem arz 

etmektedir (Kaypakoğlu, 2004: 93-94). 

2.2. Kültür ve Medya İlişkisi Kapsamında Kadının Görünümü 

Medya, kültür öğelerini toplumsal yaşamın her kesiminde etkin kılmak amacıyla toplumu 

oluşturan bireylere, toplumdaki egemenlik yapısını yansıtan ve haklı sebeplere dayandıran bir ideoloji 

sunma ve benimsetme işlevi olarak ifade edilebilecek kültürel bir işleve sahiptir (Oskay, 2000: 26). 

Geniş kitlelere ulaşması ve politik, ekonomik vb. sistemlerin etki alanında kalması gibi sebeplerle 

toplumsal yapıda geçerli olan ataerkil değerlerin dışına çıkmakta zorlanan medya, içeriğini de bu yönde 

belirleme yolunu izlemektedir (Erdal Aytekin, 2018: 453). 

Kültürün hızlı ve etkin şekilde yayılmasını sağlayan kitle iletişim araçları diğer bir deyişle medya 

araçları içerisinde bu rolü en fazla üstlenen araç olarak ise karşımıza “televizyon” çıkmaktadır. En büyük 

kültürel üretim araçlarından biri olarak televizyon ile kitle iletişim anlayışı yeni bir boyuta ulaşmış ve 

medyanın içeriği görsel imajla bütünleşmiştir. Kültür ürünlerinin bireylerin düş dünyasında yer almasını 

sağlayan televizyon, ekranlardaki hayatı gündelik yaşama taşımış, bireylerin benliğini besleyerek, 

onlarda doyum hissi yaratarak çok büyük bir kültürel-toplumsal etki alanı oluşturmuştur (Güllüoğlu, 

2012: 72; Erdal Aytekin, 2018: 455). Özellikle televizyon dizileri ile oluşturulan hayat tarzının, ekranın 

bireylere sunmuş olduğu imgesel karakterlerin zaman içerisinde bireylerin gerçek dünyasını 

şekillendirdiği sıklıkla dile getirilen düşüncelerden birini oluşturmaktadır (Çaplı, 2002: 126). Diğer bir 

deyişle bireylere sunulan dizi karakterleri ile bireylerin gereksinimleri çağdaşlaştırılmış kahramanlar 

halinde kitlelere sunulmaktadır. Bu durum ise izleyicinin kendi dünyasını diziler aracılığıyla tekrar 
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izleyerek, içinde bulunduğu her türlü durumu meşrulaştırması sonucunu doğurmaktadır (Özkök, 1985: 

12). 

Medyanın egemen ideoloji çerçevesinde hareket etmesi, televizyonda kadının temsil ediliş 

biçimini etkilediği kadar, toplumda konumunun belirlenmesini de etkilemektedir. Geleneksel cinsiyet 

rollerine uygun olarak çeşitli kalıplar içine sokulan kadınların (Uğur Tanrıöver, 2006: 18) toplumsal 

değerler sistemi içerisindeki eşitsiz konumları, televizyon aracılığıyla yeniden üretilmektedir.  

Genel olarak bakıldığında medyada/televizyonda kadınların temsili temelde iki kol üzerinden 

yürütülmektedir. Buna göre kadın ya “fettan, kötü, basit” bir karakterle temsil edilmekte veya toplumsal 

cinsiyetin kendisine yüklediği rollere uygun olarak “saf, masum, korunması gereken iyi eş/anne” olarak 

temsil olanağı bulabilmektedir. Çalışma yaşamına nadir şekilde dâhil olan kadın, bu fırsatı yakalasa dahi 

kendine “uygun” iş tanımları içinde yer almaktadır. Toplumsal dinamiklere bağlı olarak meydana gelen 

kadın yaşamındaki değişikliklerin ve sorunların medyada göz ardı edilmesi, kadının eksik temsilini 

beraberinde getirmektedir. Zoonen’e göre (1996: 473-474), daha çok bedeni ile ön planda tutulan kadın 

gençse güzel, çalışıyorsa bile ev işlerinde kesinlikle başarılı, annelik her daim birincil görev gibi çeşitli 

kalıplar içine sıkıştırılmaktadır. İdeal kadın imgesini bu mesajlar altında kitlelere veren televizyonlar, 

bir nevi toplumsallaştırma aktörü olarak hareket ederek bireylere uygun cinsiyet rollerini öğretmektedir. 

Böylece televizyonlar aracılığıyla hangi görevin kim tarafından nasıl yapılması veya yapılmaması 

gerektiği başta kadınlar olmak üzere çocuklara ve erkeklere de anlatılmış olmaktadır. Genel olarak 

toplumsal bağımlılığı yüksek, sorunlar karşısında güçsüz, motivasyonunu kaybetmeye yatkın, kolay 

ikna edilebilen bir karakter temsilini öne çıkaran dizilerde kadınlar, sosyal, siyasal ve kültürel alanda 

kendine has bir ifade biçimine sahip olamamaktadır. 

Geniş kitlelere ulaşan yerli dizilerin sahip olduğu kurgu, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla 

incelendiğinde karakterler tasvirlerinin ikili karşıtlıklar üzerinden yapıldığı görülmektedir. Buna göre 

soğukkanlılık, cesaret, başarı, iktidar, otorite, istikrar gibi özellikler erkek karakterlerle 

özdeşleştirilirken, sadakat, duygusallık, güzellik, zayıflık, saflık gibi özellikler kadın karakterlerle 

özdeşleştirilmiştir (Çelenk ve Timisi, 2000: 33; Erdoğan ve Civelek, 2012: 14). Toplumsal hayattaki 

cinsiyetçi iş bölümünün de aynen aktarıldığı dizilerde, kadınlar konumları fark etmeksizin çalışan 

rolünde olsalar dahi genellikle aile içinde, ev ortamında ve annelik nitelikleri ön plana alınarak 

gösterilmektedir (KSSGM, 2000: 260). Hitap ettiği kesime bağlı olarak farklı mesajlar veren televizyon 

dizileri, eğitimli kadına çalışırken aynı zamanda ev hayatına dair yemek, temizlik, çocuk bakımı gibi 

görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söylerken, alt sınıfa dâhil yeterli eğitimi alamamış 

kadına çeşitli yöntemler sunarak (genellikle zengin bir erkekle evlenerek) sınıf atlaması gerektiği 

mesajını vermektedir. Hikâye ve mekânı kullanarak her kesimi bir şekilde tüketime dâhil etmeye çalışan 

diziler, bu sayede aslında kadınlara yaşamaları gereken hayatı, erkeklere ise bu hayatta hangi işlevi 

yerine getireceklerini göstermektedir (Erdal Aytekin, 2018: 454). Televizyon dizilerindeki farklı kadın 
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öznelerle kendini özdeşleştirebilen kadınlar, bu dizilerde yer alan üst, orta veya alt sınıflara ait kadınların 

varlığını izleyerek kendilerini gerçekleştirdiklerini düşünebilmektedir. Dizi karakterlerini zaman zaman 

içselleştiren kadınlar, bu yolla diziyle bütünleşmekte (Taşkıran, 2007: 108) ve söz konusu karakterler 

üzerinden verilen rol mesajlarına karşı kabullenme yaşamaktadırlar.   

Dizilerin bir diğer ağırlık noktasını ise “şiddet” oluşturmaktadır. Dizilerde daha çok kadınlara 

yönelik gerçekleşen ve erkekler tarafından başvurulan bir eylem olan şiddet fiziksel, psikolojik, 

duygusal vb. çok çeşitli biçimler almaktadır (Çelenk ve Timisi, 2000: 49). Toplumsal bir sorun tanımı 

ile ele alınmayan söz konusu şiddet teması, bireysel sorun alanına indirgenmekte, kadınlar “canilerin 

eline düşmüş kurbanlar” olarak konumlandırılmaktadır. Şiddete maruz kalan kadın ise ancak yine iktidar 

ve güç özelliklerini taşıyan bir erkeğin yardımı ve yol göstericiliği ile bu sorunun üstesinden 

gelebilmektedir. Dolayısıyla bir kadının mücadeleci ve bağımsız özellikler taşıyabilmesi şu veya bu 

şekilde kurtarıcı erkek tasarımına bağlanmakta, bu tasarımla birlikte inşa edilmektedir (Çam, 2009: 

108). Ana yayın kuşağında yayınlanan dizilerde sıklıkla karşılaşılan kadına şiddet temsilleri, her ne 

kadar bu konuda farkındalık oluşturma çabaları ile açıklanmaya çalışılsa da, özellikle kadının karşı 

koyamadığı saldırı sahneleri kadının çaresizliğine, zavallılığına vurgu yaparak izleyicide kadına karşı 

acıma duygusu geliştirme tehlikesini de barındırmaktadır (Çam, 2009: 89).  

Sonuç olarak Türk televizyonlarında yoğun ilgi ile izlenen birçok dizi, erkek egemenliğini 

pekiştiren, kadını cinsel meta olarak tanımlayan, ona üretici özelliklerden çok tüketici özellikleri 

yükleyen bir profil çizmektedir. Kadınların çok çeşitli alanlarda başarılı işler icra etmelerine rağmen 

meslekleri veya yetenekleriyle görünür olamadığı televizyon, kadını başarıları ve yeteneklerinden çok 

ailesi, çocuğu veya kocası üzerinden görünür kılmaktadır (TGC, 2015: 39). 

3. TÜRKİYE’DE DİZİ SEKTÖRÜ VE CİNSİYET REJİMİNİN YENİDEN ÜRETİMİ 

 Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarla birlikte meydana gelen televizyon sektöründeki sıçrama, 

televizyon dizilerinin gerek sayıca gerekse süre olarak önemli bir artış yaşamasına neden olmuştur. 

Dizilerin yayın akışı içerisinde işgal ettiği alanın artmasıyla birlikte (Çam, 2000: 80), geniş kitlelere 

ulaşabilme rekabeti daha da önem kazanmış, dizi içerikleri zaman içerisinde gerçek yaşamın yerini 

almaya başlamıştır. Bu kapsamda bir önceki bölümde ortaya konulan televizyonda kadın görünümü, 

kendisine sayısız örnek kazanmış, dizi senaryoları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği hem görsel 

hem de sözel olarak izleyiciye aktarılarak yeniden üretilmiş ve üretilmeye devam edilmektedir. Bu 

çerçevede verilen dizi örnekleri yayınlandıkları tarih aralıklarında izleyici ölçümlerinde ilk on program 

arasında yer almalarına dikkat edilerek seçilmiştir. 

3.1. Örneklerle Dizilerde Kadın İmgesi 

2000’li yıllarla birlikte Türk televizyon yayıncılığında kendisine özgü bir dönüşüm meydana 

gelmiştir. Türk televizyonlarında yerli yapımların hâkimiyeti gözle görünür şekilde bir artış yaşamış, 
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Asmalı Konak, Kınalı Kar, Sıla, Zerda gibi Anadolu’yu mekân olarak tercih eden ve geleneksel 

toplumsal ilişkileri temel alan yapımlara ilgi giderek yoğunlaşmıştır. Buna bağlı olarak dizilerdeki olay 

örgüleri taşraya dönmüş, ağa ve bey gibi feodal yapının unsurları izleyiciye çeşitli güzellemeler 

içerisinde verilmeye başlanmıştır (Çelenk, 2005: 304-305). Söz konusu dönüşümün ikinci basamağını 

ise, 2000’li yılların ortalarında dizi senaryolarının İstanbul’un burjuva kesimine odaklanmaya başladığı 

süreç oluşturmaktadır. Sembollerini lüks evlerin, villaların, arabaların veya lüks kıyafetlerle yalıların 

oluşturduğu bu dönemde dizi kahramanları genel toplumsal tabakadan ayrı bir profil çizmiştir. Klasik 

Türk Edebiyatı’nın önemli eserlerinin de televizyonda yer bulduğu ve güncel detaylarla birleştirildiği 

dönemde, Aşk-Memnu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü gibi uyarlamalar intikam, aşk, aile bağları 

gibi unsurların altını çizmişlerdir (Kars, 2003: 148). 

Dizilerin mekânları veya konularında dönem dönem değişiklikler yaşansa da erkeği bağımsız, 

özgüven sahibi, aktif, mantıklı, güçlü, otoriter gibi kavramlarla ilişkilendirirken kadını ev içine 

hapseden, nazik, mantıksız, yumuşak, bağımlı, itaatkâr, sakar, pasif gibi kavramlarla ilişkilendiren 

toplumsal ve kültürel çerçeve hiç değişmemiştir. TÜSİAD’ın gerçekleştirdiği “Televizyon Dizilerinde 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırmasına” göre Türk dizilerindeki durum genel olarak şu şekilde 

gerçekleşmektedir. Türk dizilerinde yer verilen kadın karakterlerin %80’i iş dışındaki mekânlarda yer 

almaktadır. Yemek yapmak, temizlik, çocuk bakımı gibi ev işlerini kapsayan sahnelerin %92’si kadın 

karakterler için yazılırken, üretim yapmaya dönük iş ilişkilerine yönelik söz ve eylemlerin %82’si erkek 

karakterler için yazılmaktadır (TÜSİAD, 2018). Bunun yanı sıra son yıllarda polis, mafya, asker, tarihi 

savaşçılar gibi karakterler üzerine yapılan dizilerin sayıca fazlalığı, dizilerin daha fikir aşamasındayken 

dahi erkek egemen bir dünya üzerine tasarlandığını göstermektedir. Dizilerde kadın ve erkeklerin temsil 

ediliş biçimlerinin ve kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algısının ortaya konulmasında her bir cinsiyet için 

yazılmış olan rollerin yaş aralığı diğer önemli bir göstergeyi oluşturmaktadır. Buna göre Türk dizilerinde 

“genç” kadın karakter sayısı, erkek karakterlere oranla 2,5 kat daha fazladır. Kadın karakterlerin yaş 

aralığı 16-39 yaş arasında yoğunlaşırken, erkek karakterlerin yaş aralığı 64 ve üzerine kadar 

ulaşabilmektedir. Dolayısıyla literatürde ağırlıkla ifade edilen, kadınların işitsel ve görsel medyada yer 

alma koşullarından biri olarak genç olma olgusu desteklenmiş olmaktadır  (TÜSİAD, 2018: 26-27). 

Yine kadın ve erkek karakterlerin medeni durumları üzerine çıkan tablo, geleneksel cinsiyet 

rejiminin dizilerdeki yansıması adına bir gösterge niteliği taşımaktadır. Türk dizilerinde erkek 

karakterler daha çok bekâr rollerinde yer alırken kadın karakterlere nazaran erkeklerin medeni durumları 

hakkında açık bilgilere yer verilmemektedir. Buna karşın kadın karakterlerin hemen hepsi senaryo 

içerisinde medeni durum açısından sınıflandırılmaya tabi tutulmakta, dul ve boşanmış olma hali erkek 

karakterlere göre kadınlara beş kat daha fazla biçilen bir rol olmaktadır. Ayıca kadınların annelik vasfına 

ağır vurgu yapılmaktayken, erkekler babalık rolünde çok az görülmektedir. Zira ebeveynlik rollerinin 

%79’unu kadınlar üstlenmekteyken bu oran erkeklerde %21’de kalmaktadır (www.ntv.com.tr/). 
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Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algısının dizilerle yeniden üretilmesinin bir diğer şekli de, 

karakterlerin mekânlarla ilişkilendirilmesi üzerine olmaktadır. Kamusal ve özel alan ayrımının temel 

alındığı cinsiyet rejimindeki eşitsizlik dizilerdeki mekân algısı üzerinden de yansıma bulmaktadır. 

Kadın karakterlerin sahnelerine bakıldığında büyük çoğunluğunun özel alanlarda geçtiği görülürken, 

erkek karakterlerin daha çok kamusal alanla bağdaştırıldığı görülmektedir. Bu kapsamda TÜSİAD’ın 

yaptığı söz konusu araştırmada da belirtildiği gibi kurumsal iktidara ulaşma derecesi de erkekler lehine 

bir seyir izlemektedir. Kurumsal olarak yönetici/patron/işveren olarak konumlandırılan erkeklerin 

toplam erkek karakterlere oranı %40 iken aynı pozisyondaki kadınların oranı %11’de kalmaktadır. İş 

kapsamında yapılan eylem ve söylemlerin %82’si erkekler tarafından yapılırken, kadınların %92’si ev 

işlerine yönelik söylemlere uygun görülmektedir. Dolayısıyla erkekler karar veren, ekonomik gücü olan, 

iktidar sahibi özelliklerle topluma yansıtılırken, kadınların günlük yaşamda mücadele etmek durumunda 

kaldıkları cam tavan sendromu diziler aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Yine kadınların %73’ü 

ağlama/hüzün içerikli sahnelerde yer alırken, şiddet ve tehdit içeren sahnelerin %72’nde erkek özne 

kadın ise mağdur rolü üstlenmektedir (TÜSİAD, 2018: 40-43). Kadına yönelik şiddetin hayati bir sorunu 

oluşturduğu günümüzde bu konuya ilgi çekmek iddiasıyla ekrana yansıtılan söz konusu tablo, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini güçlendirmekten ve kadınların kurban pozisyonlarını desteklemekten öteye 

geçememektedir. 

Yayınlandıkları dönemlerde reyting rekorları kırmış birçok Türk dizisi cinsiyet eşitsizliğinin bariz 

örneklerini barındırmaktadır. Kadına yönelik şiddete dikkat çekme iddiasıyla yayın hayatına başlayan 

“Sen Anlat Karadeniz” isimli dizi bu örneklerden birini oluşturmaktadır. Küçük yaşta babası tarafından 

saplantılı bir karakter olan Vedat’a satılan Nefes karakterinin hayatta kalma mücadelesini konu edinen 

dizide Nefes, sayısız kere şiddete ve çeşitli işkencelere maruz kalmakta ve bu şiddetin sebebi olarak 

izleyiciye Vedat karakterinin aşkı sunulmaktadır. Vedat karakteri zengin, güçlü, yönetici, baskıcı gibi 

özelliklere sahipken, Nefes karakteri gördüğü kötülükler karşısında masumluğun, saflığın temsilcisi ve 

her şeyden önce bir anne rolü üstlenmektedir. Bu nedenle Nefes, şiddet içeren saldırı ve tehditlere 

ataerkil rejimin kodlarını yaygınlaştıracak ve güçlendirecek şekilde bedensel, ruhsal ve karakteristik 

temizliği ile karşı koymaya çalışmaktadır. Dizi boyunca şiddetin öznesi olan Vedat karakteri bu tutumu 

karşısında herhangi bir yaptırımla karşılaşmamakla birlikte, diğer erkek karakterler tarafından da haklı 

görülmektedir. Senaryo gereği oğlu ile birlikte Vedat’ın zulmünden kaçan Nefes kurtuluşa ancak yine 

bir erkek karakter olan Tahir’in desteğiyle ulaşmaktadır. Ekonomik gücü olmayan, okuyamamış ve özel 

alana hapsedilmiş bir karakter olarak Nefes, yiğit, cesur, inatçı, dürüst gibi özellikleri taşıyan Tahir 

tarafından himaye altına alınmakta ve sözde yaraları iyileştirilmektedir. Ana iki erkek karakterin cellat 

ve kurtarıcı rolünü üstlendiği dizide erkeklik olgusunun her iki karakter için de hoyratlık ve kaba kuvvet 

kullanarak kadını sahiplenme üzerinden tasvir edilmesi, seyirciye verilen yanlış kültürel mesajların en 

önemlisini oluşturmaktadır. “Toplumun kanayan yarasına parmak basmak” sloganı ile kadına yönelik 
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şiddete eğildiğini iddia eden dizi, şiddeti eleştirme misyonunu gerçekleştirmek yerine sıradanlaştırma 

görevi üstlenerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesine hizmet etmektedir. 

Kadının hayatta kalma mücadelesini konu edinen diğer bir dizi olan “Kadın” da temelde benzer 

bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Kocasının ölümünün ardından iki çocuğu ile zor şartlarda hayata devam 

etmeye çalışan Bahar karakteri sadık ve cefakâr bir anne olarak kodlanmaktadır. Terzilik, temizlikçilik 

gibi işlerde çalışmak durumunda olan ve tek varlık nedeni olarak çocukları ile özdeşleştirilen Bahar, 

yeterli parası olmadığı için İstanbul’un köhne bir mahallesinde aynı zamanda namusunu korumak için 

savaşmaktadır. Bu savaşta en büyük destekçisi olarak karşımıza yine bir erkek karakter olarak Arif 

çıkmaktadır. Her şartta ve koşulda Bahar’ı koruma, kollamayı kendine görev edinen Arif karakteri dik 

duruşu ve güvenilir oluşu ile dış dünyanın tehlikeleri karşısında muhtaç ve aciz kalan kadını ayağa 

kaldırma yeteneğine sahiptir.  

Çok nadir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilen kadın karakterleri barındıran Türk 

dizilerinde, kadınlar eğitimli ve meslek sahibi olsalar dahi yine ikincil planda kalmakta veya kamusal 

alanda var olma istekleri nedeniyle asli görevleri olan ev içi işleri ve annelikleri konusunda yetersiz 

olarak gösterilmektedir. Kadın isimli dizide yer alan Jale karakteri bu duruma örnek teşkil etmektedir. 

Doktorluk mesleğini icra eden Jale, yoğun iş temposu nedeniyle anneliği konusunda ikilemde 

bırakılmakta, eşine ve evine yeterli derecede ilgi gösteremediği yönünde eleştirilmektedir.  Bu yolla 

meslek sahibi olan kadınların geleneksel cinsiyet rejiminden doğan rollerini yerine getiremediğine 

yönelik yanlış algı seyirciye benimsetilerek devamı sağlanmaktadır. “Siyah Beyaz Aşk” isimli diğer bir 

dizide yine doktor olan Aslı karakteri ise sık sık mesleğine olan aşkını dile getirmesine rağmen dizi 

boyunca hastane ortamında çok az görünmektedir. Kendisini kaçıran kötü adamın (Ferhat karakteri) 

içindeki iyiyi görüp âşık olan Aslı karakteri, eğitimli ve kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlı, 

mantıklı, sağduyulu bir profil çizmesine rağmen dizi boyunca Ferhat’ın direktifleri ile hareket etmekte, 

hakaretlerine maruz kalmakta ve zorbalıklarına boyun eğmektedir. Giyiminden ne yiyeceğine kadar 

Ferhat’ın karar verdiği Aslı, her şekilde ve bütün özellikleriyle Ferhat’ı kabul etmekte aşkı uğruna çok 

sevdiği mesleğini dahi feda etmektedir. Erkek egemen cinsiyet rejiminin kodlarını aşk teması altında 

güzelleyen dizi, Ferhat karakteri üzerinden toplumsal cinsiyetin erkeğe biçtiği tahakküm rolünün 

kabulünü sağlamaktadır. 

“Kiralık Aşk”, “Erkenci Kuş”, “No 309” gibi romantik komedi türü altında yayınlanan dizilerde 

ise başrol kadın karakterler genel olarak sakar, saf, güzel, zayıf, her daim düşünceli, eğitimsiz fakat 

yetenekli, kandırılmaya müsait özelliklere sahip kişilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Zengin, zeki, 

yakışıklı, sağduyulu ama mesafeli ve aşırı gururlu başrol erkek karakterlerin dikkatini saflıklarıyla çeken 

kadınların, bu erkeklerle yaşadıkları aşk sayesinde iş dünyasına adım attıkları söz konusu dizilerde 

kadınlar, eğitimleri ve azimleri ile değil, erkekler tarafından yeteneklerinin keşfedilmesi ile var 

olabilmektedir. Genellikle şirket sahibi olan veya çok özel ve eşsiz bir yeteneğe sahip olan erkek 
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karakterler tarafından doğru yola yönlendirilmeye çalışılan kadınlar, bu erkekler sayesinde kimi zaman 

hayat standartlarını da yükseltebilmektedir. İyi bir evliliğin daha iyi şartlarda sürdürülebilecek bir 

hayatın kapısını açabildiğine yönelik verilen mesaj, özellikle alt ve orta sınıf izleyici için ulaşılması 

gereken hedef niteliği taşıyabilmektedir. Kadının kazanımını ya ailesine ya da evliliğine bağlayan Türk 

dizileri, toplumsal cinsiyet rejimine uygun olarak kadını kamusal alandan soyutlamakta, bu alanla ilgili 

konularda kendi başına yetkin olamayacağını vurgulamaktadır. 

Örneklerin sayısı artırılabilmekle beraber, durum tespitinin ötesine geçilerek senaristinden 

oyuncusuna, yapımcısından izleyicine kadar tüm toplumu kapsayacak çözüm önerilerinin getirilmesi ve 

dizilerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilerek bir kültür halinde kuşaktan kuşağa 

aktarılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.  

3.2. Medyada/Televizyonda Cinsiyet Ayrımı ile Mücadeleye Yönelik Öneriler 

Bireyin kim olduğu ve toplumsal yapı içerisinde kendisinden neler beklendiğine dair öğretiler 

edindiği bir süreç olarak toplumsallaşma, aynı zamanda kadın ve erkeğin rol kalıplarının belirlendiği bir 

süreci ifade etmektedir. Toplumsallaşma sürecinin etkili aktörlerinden birini de medya, dolayısıyla 

televizyon oluşturmaktadır. Bu durum, kadın kimliğinin televizyonda ifade ediliş biçiminin ilkelere 

bağlı şekilde gerçekleştirilmesini adeta bir zorunluluk haline getirmektedir. Zira televizyonlar 

aracılığıyla kadının kendi hayatı üzerinde dahi söz sahibi olamayan, karar süreçlerinde yer alamayan, 

şiddete maruz kalan, eğitimsiz bireyler olarak topluma yansıtılması, zaten var olan kadının toplum 

içerisindeki ikincil konumunu pekiştirme riskini beraberinde getirmektedir.  

Medya/televizyon her ne kadar halkı eğitme noktasında birincil kanallar içerisinde yer almasa da 

günümüzde hala gördüğü yoğun talep karşısında bireyler üzerindeki yönlendirici etkisi yadsınamaz bir 

gerçeği ifade etmektedir. Buna bağlı olarak özellikle büyük kitlelere ulaşan diziler aracılığıyla toplumsal 

cinsiyet rejiminin kalıplarını pekiştirmekten ziyade kadının toplum içindeki eşitliğine vurgu yapan, 

geleneksel rollerin sert sınırlarını yumuşatan, cinsiyetçi dilin önüne geçen bir bakış açısının 

benimsenmesi, başta medya olmak üzere tüm toplumda değişimin önemli adımlarından birini 

oluşturacaktır.  

Dolayısıyla öncelikle dizi senaryolarında kadın ve erkek dünyasını birbirinden ayrıştıran 

yaklaşımdan vazgeçilmelidir. İş ve ev hayatına yönelik eylem ve söylemler iki cinsten birine kanalize 

edilmeden, sorumlulukların ortak paylaşılması gerekliliği altı çizilmesi gereken noktalardan birini 

oluşturmaktadır. Diziler aracılığıyla verilen mesajların sadece kadınlara değil toplumun tüm kesimlerine 

ulaşabildiği dikkate alındığında bu konuda gösterilen titiz çalışmalar, erkeklerde kadın-erkek eşitliğine 

yönelik bir bilincin gelişmesine yardımcı olabileceği gibi, yeni nesiller için de yol gösterici kültürel 

kodların oluşturulmasında etkili olacaktır. Bunun yanı sıra dizilerde kadın karakterler duygu ve meslek 

çeşitliğine önem verilerek yansıtılmalıdır. Özellikle iş hayatında ve karar mekanizmalarında kendi 
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yetenekleri ile yer alabilen güçlü kadın figürlerin sayısındaki artışın, geleneksel rollerin esnetilmesini 

destekleyeceği söylenebilir. 

Kadına karşı şiddetin büyük bir sorun alanı teşkil ettiği ülkemizde özellikle kadının karşı 

koyamadığı şiddet sahnelerinin teşvik unsuru haline gelmemesine dikkat edilmelidir. Kadının aciz 

durumunun resmedilmesi yerine, şiddet uygulayan kişinin beden ve yüzünün görüntülenmesi, şiddetin 

öznesine vurgu yapılması gerekmektedir (Çam, 2009: 89). Şiddet, aşk, öfke, kıskançlık gibi sebepler 

sunularak anlaşılır kılınmaya veya meşrulaştırılmaya çalışılmamalıdır. Bu kapsamda sadece kadının 

karşı karşıya kaldığı şiddetin boyutlarını ortaya koymakla yetinilmemeli, kadının bilinçlenmesi 

amaçlanarak kadın haklarını öğreten söylemlere de yer verilmelidir. Zira kadınların kendi haklarına 

yönelik farkındalık kazanmasını sağlayarak toplumun kanayan yarasına parmak basmanın ötesine 

geçilerek yaraların sarılmasına katkıda bulunulabilir. Bunun yanı sıra kadının aciz, mağdur, muhtaç gibi 

toplumsal kalıpların dışına çıkarılabilmesi için tüm yayın organlarının bütünsellik arz eden bir strateji 

içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. 

Medyada kadınların sadece cinsellikleriyle ve fiziki özellikleriyle değil, siyasetten spora, kültür 

ve sanat alanlarından ekonomiye kadar toplumun her alanındaki başarılarını yansıtacak şekilde var 

olması gerekmektedir. Bu kapsamda başta medya kuruluşları olmak üzere dizi üretim sürecinde yer alan 

senaristinden yönetmenine, oyuncusundan set ekibine kadar tüm aşamalarda cinsiyet eşitliği hususunda 

öz denetim politikaları geliştirilmelidir. Bu konuda oluşturulacak kurum içi izleme mekanizmaları 

sektörde bir yandan eşitlikçi bir dilin yerleştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan herhangi bir sapma 

durumunda öneri geliştirilebilecek bir danışma birimi işlevi üstlenebilecektir.  

4. SONUÇ 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi ile ilgili önemli göstergelerden biri olan ve kadının toplumdaki 

yerini belirleyen cinsiyet rejimi, söz konusu toplumun kültürü etkisi altında belirli bir çerçeve 

kazanmakta ve kültürün yaygınlaştırılmasında kullanılan çeşitli mekanizmalar ile bireylere 

benimsetilmektedir. Bu mekanizmalardan biri olarak medya, sahip olduğu geniş kitlelere ulaşabilme 

özelliği nedeniyle toplumsal cinsiyet kalıplarının nesilden nesile aktarılması veya tam aksine 

değiştirilmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Genelde medya özelde ise televizyon uzak mesafeleri yakınlaştıran ve geniş kitlelere ulaşarak 

kültürel etkileşimi artıran mekanizmalar olarak, hayatın gerçeklerini kendi yayın formatına uyarlayarak 

bireylerin günlük yaşamına adeta ortak olmaktadır. Tam da bu özelliklerinden dolayı televizyon, 

toplumsal cinsiyet rollerinin aktarılmasını sağlayarak, geleneksel cinsiyet rejimine bağlı olarak kadının 

toplum içindeki ikincil konumunun derinleştirilmesi ve kültür haline getirilmesi tehlikesini bünyesinde 

barındırmaktadır. Diğer bir deyişle televizyon, eril ve dişil özelliklerin benimsenmesinde ve toplumsal 

rollerin kazanılmasında ataerkil yapıya dayanan mesajlar vermesi halinde toplumsal cinsiyet 
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eşitsizliğinin yeniden üretimi işlevini üstelenen bir mekanizma haline gelmektedir. Dolayısıyla medya 

ve özellikle televizyonlarda kadın ve erkeğin hangi roller çerçevesinde ele alındığı ve bu rollerin nasıl 

sergilendiği “eşitlik” teması için büyük önem arz etmektedir. 

Genel olarak Türk televizyonlarındaki duruma bakıldığında, yüksek izlenme oranlarına sahip 

dizilerin lokomotifini oluşturduğu bir kadın temsili sorunu ile karşılaşılmaktadır. Duygusal ve fiziksel 

özelliklerine vurgu yapılan kadınlar bu dizilerde daha çok özel alana sıkıştırılmakta, kırılgan, sessiz, 

sakar, güzel ama yeteneksiz gibi özelliklerle kamusal alanda söz bulamayan, kendi emeği ve üretimi göz 

ardı edilen karakterler olarak yansıtılmaktadır. Dolayısıyla iktidar, güç, otorite, rekabet, dışadönük olma, 

girişkenlik, zorluklarla mücadele gibi özellikleri erkeklere atfeden ve ataerkil geleneği temel alan 

cinsiyet rejimi dizilerle yeniden üretilerek bireylerin algı düzeyinde normalleştirilmektedir. 

Kadın erkek eşitliğinin olabilecek en yüksek düzeyde sağlandığı toplumların gelişmiş ve uygar 

toplum olma yolunda büyük bir adım atmış olacağı gerçeği göz önüne alındığında, kadının diğer tüm 

alanlarda olduğu gibi medyada da hem nitelik hem de nicelik olarak daha güçlü bir tablo çizmesi 

gerekmektedir. Medyanın var olan ideolojileri yeniden üretme gücü kadar, kitlelerin var olan kalıplara 

karşı çıkabilmelerine yönelik gücü de içinde barındırdığı düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine neden olan kalıpların yine medya yardımıyla değiştirilip dönüştürülebileceği söylenebilir. 

Bu kapsamda izlenebilecek birçok yöntem bulunmakla birlikte temel olarak bütünsel bir politikanın 

izlenebilmesi, dizilerin hazırlık aşamasından ekran önüne geldiği aşamaya kadar bu süreçte rol alan her 

kesimin bu konuda ciddi bir hassasiyet göstermesi öncelikli gerekliliği oluşturmaktadır. İlgili 

paydaşların kendi etki alanlarından başlayarak bu konuda harekete geçmesi, toplumun bütün 

kesimlerine ulaşan bir mekanizma olarak televizyonu, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının hak 

ettiği değeri bulabilmesi adına değerli bir silah haline getirecektir. 
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ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ HİZMETİNİN ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Beyza BERTAN 

Bülent ARPAT 

ÖZET 

Hizmet sektörü, çeşitli etkinlik ve çalışmaların yapıldığı, somut madde üretiminin bulunmadığı 

insan merkezli bir sektördür. Özel güvenlik ise, yaklaşık 300 bin çalışanıyla sektör içinde en büyük 

istihdamı oluşturmaktadır. Ayrıca işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre özel güvenlikçilerin 

gerçekleştirdikleri iş ve işlemler tehlikeli sınıfta değerlendirilmektedir. Öyle ki bireyler için son derece 

önemli olan sağlık ve güvenlik, çeşitli faktörler tarafından sürekli olarak bu sektörde de tehdit altında 

bulunmaktadır. Bu sebeple çalışma ortamlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi üzerine çalışan 

görüşlerini alıp, çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açısından değerlendirmesini yapma 

gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada amaç, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan 

iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin faaliyetlerinden yola çıkarak, iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin etkinliğini güvenlik sektöründeki çalışan perspektifinden değerlendirmektir. Araştırma 

için 2014 yılı Ocak ayı itibariyle İSG hizmetleri kapsamında yükümlülüğü başlayan özel güvenlik 

sektöründen bir firma seçilmiştir. Özellikle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin ziyaretleri ile çalışma 

ortamının uygunluğu üzerine sorular sorulmuştur. Elde edilen yanıtlarla, özel güvenlik sektöründe İSG 

ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılmış, günümüzde giderek artan sayıda ortaya çıkmaya başlayan hizmet 

sektörüne ait tehlike ve risklerin belirlenmesi ve giderilebilmesine katkı sağlamak istenmiştir. Çalışma 

nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama ile icra edilmiştir. Araştırmanın analizinde betimsel 

yöntemler ile ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. T testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve Man-Whitney 

U testleri ile demografik yapı arasında farklılıkları ortaya çıkaran bulgular elde edilmiştir. Ortak sağlık 

ve güvenlik birimlerinden İSG hizmeti olarak sağlanan iş güvenliği uzmanı ziyaretleri ve çalışma ortamı 

gözetimi hakkında elde edilen bulgulara göre cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri için anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda araştırmamız bir ortak sağlık güvenlik birimi tarafından 

sağlanan İSG hizmetini çalışan gözünden değerlendirerek, güvenlik sektörüne ve benzer işletmelere İSG 

hizmetini sunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerine rehber olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Güvenlik Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti. 
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EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SERVICE  

IS RECEIVED FROM JOINT HEALTH AND SAFETY UNITS IN PRIVATE SECURITY 

SECTOR 

ABSTRACT 

The service sector is a human-centric sector where various activities and activities are 

undertaken and there is no production of concrete material. Private security, on the other hand, 

constitutes the largest employment in the sector with approximately 300 thousand employees. In 

addition, the work and operations carried out by private security guards are assessed in a dangerous 

class, according to the notification of workplace hazard classes. Such that health and safety in this 

sector, which are extremely important for individuals are under threat constantly by various factors. 

Consequently, it is necessary to take the opinions of the employees on the elimination of the deficiencies 

detected in the working environments and to make the evaluation of the working environments in terms 

of health and safety. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of occupational health and 

safety services from the perspective of employees in the security sector based on the activities of 

occupational safety experts and workplace physicians working in the common health and safety units. 

Fort is research, a firm has been selected from the private security sector, which has started to be 

obliged under OHS services as of January 2014. Especially, questions were asked about the suitability 

of the work environment with the visits of occupational safety specialists and the workplace physician. 

With the responses obtained, it has been tried to determine the OHS needs in the private security sector 

and it has been requested to contribute to the determination and resolution of the dangers and risks 

related to the service sector which has started to appear in an increasing number today. The study was 

carried out by cross-sectional scanning of quantitative research methods. In the analysis of the research, 

descriptive methods and relational screening methods were used T-test, ANOVA, Kruskal Wallis and 

Man-Whitney U tests for revealing differences between demographic structures. There were no 

significant differences in terms of gender, marital status and education levels according to the findings 

obtained from occupational safety experts visits and working environment supervision provided by OHS 

services from common health and safety units. In this context, our research will evaluate the OHS service 

provided by a common health security unit from the employee perspective and guide the health and 

security units that provide OHS services to the security sector and similar enterprises. 

Keywords: Private Security Sector, Occupational Health and Safety, Joint Health and Safety Unit, 

Occupational Health and Safety Service. 
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1. GİRİŞ 

Büyüyen bu sektörün önemli öznesi özel güvenlik çalışanlarının çalışma koşulları incelendiğinde 

ise; ülkemizde yer alan güncel mevzuatta yürürlükte olan özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre 

özel güvenlik görevlilerinin bazı görev ve yetkileri şunlardır: 

1) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu 

kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 

geçirme, 

2) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün 

törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-

ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

3) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama 

ve arama, 

4) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri 

ve konutlara girme, 

5) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, 

duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri 

güvenlik sistemlerinden geçirme, 

6) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya 

delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, 

7) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, 

8) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama 

(5188 sayılı kanun). 

Saymış olduğumuz bu görev ve yetkiler kapsamında özel güvenlik personellerinin gerçekleştirmiş 

olduğu işlerde yoğun stres yaşadıkları ortadadır. Öyle ki güvenlik hizmeti sunan özel güvenlik 

işletmelerinin çalışanları, çalışma saatleri içinde çok sayıda istenmeyen durumla karşılaşarak insiyatif 

almak ve hayati kararlar vermek durumunda kalabilmektedir (Best ve Thurston, 2004: 283-290). Hal 

böyleyken iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bu sektör için kaçınılmaz bir şekilde uygulanması ve 

etkili olması gerekmektedir. 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 

İSG kavramının çağdaş anlamı; iş kazaları ve meslek hastalıklarının tanı ve tedavisinden öte 

çalışanların sağlığını korumak ve sağlığını bozacak çeşitli tehlikeleri ortadan kaldırmaktır (Yılmazer ve 

Eroğlu, 2008). Hastalık oluşmadan ya da kaza gerçekleşmeden önce İSG uygulamaları kapsamında 
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yapılabilecekleri tespit etmek ve hayata geçirmektir. Evrensel anlamda ise İSG; henüz bir tehlike 

oluşmamış, işletmede bir arıza meydana gelmemişken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve 

risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da içeren geniş 

bir kavramdır (Özkılıç, 2005). Bu durumda tüm tanımlara göre İSG’nin sektörlere yönelik en önemli iki 

unsuru çalışma ortamlarının gözetimi ile sağlık gözetimidir. İnşaat, gıda, maden, tekstil vb. diğer 

sektörler gibi güvenlik sektöründe de bu iki unsur ön plana çıkmaktadır. Çalışma ortamının sağlıklı ve 

güvenli hale getirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlığı ve güvenliği 

açısından olumlu olduğu kadar; çalışan kişilerin iş verimini de pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca 

çalışanın sosyal yaşamından, hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamının sağlanması 

bakımından alınan İSG hizmetlerine duyulan güvenin önemi büyüktür (Aravacık, 2014). Bu güvende 

olma ve güvenli çalıştırma anlayışı geçmişten günümüze kadar taşınmış ve giderek de artan öneme sahip 

bir anlayış olmuştur. Öyle ki ülkemizde İSG ile ilgili düzenlemeler yeni olmayıp Cumhuriyet öncesine 

kadar dayanmaktadır. Fakat çalışanların işte sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla süreç 

içerisinde Türkiye’de devletin İSG eylem planlarında birtakım değişiklikler yaşanmıştır (Bertan, 2019). 

İşçiyi koruyan ilk mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesi olarak bilinmektedir. Cumhuriyet sonrası 

dönemde İSG ile ilgili olarak 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 3008 sayılı İş Yasası, 1475 sayılı İş 

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve son olarak da 6331 sayılı İSG Kanunu’nda düzenlemelere yer 

verilmiştir (Korkut ve Tetik, 2013: 455-474). 6331 sayılı İSG Kanunu’nun getirdiği düzenlemelerle 

işveren birçok konu başlığında çalışanların sağlığı ve güvenliği için yükümlü kılınmıştır. Bu bakımdan 

6331 sayılı kanunun 6. maddesinde işverenin İSG hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri detaylı olarak 

anlatılmaktadır. Alınacak İSG hizmetleri kapsamında bu konu başlıkları; iş güvenliği uzmanı ve işyeri 

hekimi çalıştırmak, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, acil durum planları hazırlamak veya 

hazırlatmak, personelin İSG eğitimlerini almasını sağlamak, çalışma ortamı gözetimi yapmak, sağlık 

gözetimi yapmak, iş kazası kayıt ve bildirimi ile çalışanların görüşlerini almak vb.dir. Bu sebeple 

geçmişte diğer kanunlar ile alt yapısı hazırlanan, 2012 yılında perçinlenen 6331 sayılı kanun ile özel 

güvenlik çalışanları da koruma altına alınmıştır. Fakat bu sektör için tam anlamıyla İSG üzerine yasal 

yükümlülükleri yerine getirme şartı 2014 yılı Ocak ayı itibariyle başlamıştır (6331 sayılı kanun). Bu 

yükümlülük ise bireysel çalışan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin yerine ağırlıkla bu 

hizmetlerin sağlanması için mevzuata dayanılarak kurulan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin tercih 

edilmesi ile giderilmeye çalışılmıştır. 

3.ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ 

OSGB’ler; kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine İSG hizmetlerini sunmak üzere kurulan 

gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimler olarak 

tanımlanmaktadır. OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
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en az bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur (İş sağlığı ve 

güvenliği hizmetleri yönetmeliği). Kanunun çıkış tarihi çok uzun bir maziye sahip olmadığı ve iş 

güvenliği uzmanı ile işyeri hekimleri bireysel çalışma yerine OSGB’ler üzerinden firmalar ile çalışma 

şansı yakaladığı için, İSG profesyonelleri İSG uygulamalarını görev yapmaya başladıkları sektörler 

üzerinde OSGB aracığıyla gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu profesyonellerin kim olduğu ise 

mevzuatta görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili ifadelere yer verilerek detaylıca tanımlanmıştır: 

3.1. Çalışma Ortamı Gözetimi 

Hem 6331 sayılı İSG kanunu hem de bu kanuna bağlı olarak çıkan yönetmeliklerde iş güvenliği 

uzmanları için geçerli genel çerçeve yükümlülük çalışma ortamı gözetimidir. Çalışanın sağlığı ile 

çalışma ortamı arasında iki yönlü bir etkileşim vardır. Sağlık; çalışma yaşamını, çalışma yaşamı da 

sağlığı etkilemektedir (Buğdaycı, Kurt, Tezcan, Şaşmaz, Kuruloğlu, Yüceer ve Küçük, 2001: 141). 

3.2. Sağlık Gözetimi 

Hem 6331 sayılı İSG Kanunu hem de bu kanuna bağlı olarak çıkan yönetmeliklerde işyeri 

hekimleri için geçerli genel çerçeve yükümlülük çalışanların sağlık gözetimidir. 

Çalışma hayatında bu bakımdan iş sağlığı konularına yönelik bazı temel düzenlemeler vardır. 

Bunlar arasında öncelikle anayasa olmak üzere, umumi hıfzıssıhha kanunu ve iş kanunu gelmektedir. 

Anayasa’nın 50. maddesinde “kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde 

çalıştırılamayacağına”, 56. maddesinde de “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahip olduğuna” dikkat çekilmektedir. Umumi hıfzıssıhha kanununda sağlık gözetiminin sürekliğini 

öngören periyodik-portör muayenesinin kimlere, ne sıklıkla yapılacağı belirtilmiştir. Sağlık gözetimi 

(sıhhi murakabe) kavramı mevzuatımızda yer almıştır. Sözlüklerde de “murakabe”nin anlamı 

denetlemek, gözetmek, kontrol etmek olarak geçmektedir (İSGİP, 24.06.2019). 

4. AMAÇ 

Bu çalışmada, çalışanların faydasına ve büyük ölçüde işveren yükümlülüklerine bağlı olarak 

‘’İşyerlerinde uygulanan İSG uygulamaları ne ölçüde etkili olabilmektedir? Demografik yapı ile İSG 

hizmetleri hakkında çalışanların düşünceleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Çalışanların, çalışma ortamı 

gözetimi ile sağlık gözetimi şeklindeki İSG uygulamaları hakkında düşünceleri nedir?’’ şeklindeki 

soruların cevapları aranmaktadır. Amaç, bu yanıtlardan faydalanarak özel güvenlik sektöründe İSG 

uygulamalarını iyileştirmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılması gerektiğine karar vermektir. 

5. YÖNTEM 

Araştırma, kesitsel ve nicel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Veri 

toplama yöntemi olarak anket tercih edilmiştir. İstanbul ilinde Anadolu yakasında faaliyet gösteren 

hastanelerde görev yapan tam 540 güvenlik personeline, anketlerin dağıtılıp toplanması yoluyla 
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uygulama yapılmıştır. Uygulamada nicel verilerin analizi bilgisayar ortamında data analiz programları 

yardımıyla (Statistical Package for Social Science 20.0 paket programında) yapılmıştır. Nicel verilerin 

değerlendirilmesinde güvenilirlik analizi, normallik testi, Mann-Whitney U, tek yönlü değişkenlik 

analizi (Kruskal Wallis H), t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Anket sorularının güvenilirlik ölçümünde 

ise Cronbach’s Alpha katsayısı tercih edilmiştir.  

Bu durumda Cronbach’s Alpha katsayısı bu çalışma için 0.858 bulunmuş ve anketlerden elde 

edilen verilere istatistiksel analiz yapmak mümkün olmuştur (Özdamar, 2004; Alpar, 2011). 

6. BULGULAR  

Katılımcılara öncelikle iş güvenliği uzmanlarının işyerlerini düzenli aralıklarla ziyareti üzerine 

soru sorulmuştur. Tablo 1, 2, 3’de katılımcıların, iş güvenliği uzmanlarının işyeri ziyaretleri 

konusundaki bilinç durumu ile sırasıyla cinsiyet, eğitim ve medeni durumu arasındaki ilişki 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. İş Güvenliği Uzmanının İşyeri Ziyaretleri Konusunda Farkındalık ile Cinsiyet 

Arasındaki İlişki 

 

CİNSİYET 

Toplam Erkek Kadın 

CEVAPSIZ 
Sayı 3 3 6 

Yüzde 0,6 0,6 1,1 

EVET 
Sayı 250 97 347 

Yüzde 46,3 18,0 64,3 

HAYIR 
Sayı 74 30 104 

Yüzde 13,7 5,6 19,3 

FİKRİM YOK 
Sayı 60 23 83 

Yüzde 11,1 4,3 15,4 

TOPLAM 
Sayı 387 153 540 

Yüzde 71,7 28,3 100,0 

     

    Tablo 1’e göre katılımcıların %64’ü iş güvenliği uzmanının işyerlerini ziyaret ettiğini 

belirtmektedir. Bu oranın %46’sı erkeklere, %18’i kadınlara aittir. Katılımcıların %15’i ise iş güvenliği 

uzmanının işyerlerini ziyaret etmediğini belirtmektedir. Bu oranın %11’i erkeklere, %4’ü ise kadınlara 

aittir. 

Tablo 2. İş Güvenliği Uzmanının İşyeri Ziyaretleri Konusunda Farkındalık ile Eğitim Durumu 

Arasındaki İlişki 

 

EĞİTİM DURUMU 

Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans 

CEVAPSIZ 
Sayı 0 0 1 5 0 6 

Yüzde 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 1,1 

EVET 
Sayı 0 55 238 37 17 347 

Yüzde 0,0 10,3 44,5 6,9 3,2 64,9 

HAYIR 
Sayı 0 16 69 11 6 102 

Yüzde 0,0 3,0 12,9 2,1 1,1 19,1 

KISMEN Sayı 1 10 59 6 4 80 
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Yüzde 0,2 1,9 11,0 1,1 0,7 15,0 

TOPLAM 
Sayı 1 81 367 59 27 535 

Yüzde 0,2 15,1 68,6 11,0 5,0 100,0 

        Tablo 2’ye göre iş güvenliği uzmanının işyerlerini ziyaret ettiğini belirten katılımcıların 

%44’ü lise, %10’u ortaokul, %7’si ön lisans, %3’ü lisans mezunudur. İş güvenliği uzmanının işyerlerini 

ziyaret etmediğini belirten katılımcıların ise %13’ü lise, %3’ü ortaokul, %2’si ön lisans, %1’i lisans 

mezunudur. 

Tablo 3. İş Güvenliği Uzmanının İşyeri Ziyaretleri Konusunda Farkındalık ile Medeni 

Durum Arasındaki İlişki 

 

MEDENİ DURUM 

Toplam Evli Bekar 

CEVAPSIZ 
Sayı 3 3 6 

Yüzde 0,6 0,6 1,2 

EVET 
Sayı 203 131 334 

Yüzde 39,0 25,2 64,2 

HAYIR 
Sayı 55 43 98 

Yüzde 10,5 8,3 18,8 

FİKRİM YOK 
Sayı 42 40 82 

Yüzde 8,1 7,7 15,8 

TOPLAM 
Sayı 303 217 520 

Yüzde 58,3 41,7 100,0 

         

Tablo 3’e göre iş güvenliği uzmanının işyerlerini ziyaret ettiğini belirten katılımcıların %39’u 

evli, %25’i bekardır. İş güvenliği uzmanı tarafından işyerlerinin ziyaret edilmediğini belirten 

katılımcıların ise %10’u evli, %8’i bekardır. 

Tablo 4. Cinsiyetin, Çalışma Ortamı Gözetimi Konusunda Tutuma Etkisi (İSG Uzmanı) 

Gruplar Personel Sayısı Sıra Ortalaması 

Erkek 387 272.97 

Kadın 150 258.77 

Toplam 537 

Man-Whitney U= 27490.50 

Z= -1.06 

p= 0.29 

Tablo 4’e göre erkeklerin sıra ortalama değeri kadınlara göre daha yüksektir. 

Tablo 5. Medeni Durumun, Çalışma Ortamı Gözetimi Konusunda Tutuma Etkisi (İSG Uzmanı) 

Gruplar Personel Sayısı Sıra Ortalaması 

Evli 301 261.13 

Bekar 216 256.03 

Toplam 

 

 

517 

Man-Whitney U= 31866.00 

Z= -0.43 

p= 0.67 

Tablo 5’e göre evlilerin sıra ortalama değeri bekarlara göre daha yüksektir. Ancak bu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,67>1,02). 
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7. TARTIŞMA 

7.1. Araştırma Örnekleminin Demografik Özelliği 

540 katılımcı için demografik yapıyı incelediğimizde, katılımcıların çoğunluğu lise mezunu ve 

erkeklerden oluşmaktadır. Medeni duruma göre katılımcıların çoğunluğu evli ve 20-41 yaş aralığındadır.  

7.2. İSG Profesyoneli ile Demografik Yapı İlişkisi 

Bu çalışmada iş güvenliği uzmanı tarafından mevcut işyerlerine yapılan ziyaretler konusunda 

katılımcıların farkındalık düzeyi incelenmiştir. Bu farkındalık düzeyinin cinsiyet, eğitimi durumu ve 

medeni durum gibi demografik yapı ile ilişkisine bakılmıştır. Oranlara bakıldığında katılımcıların iş 

güvenliği uzmanının işyeri ziyaretleri konusunda bilinç durumu yeterli düzeyde değildir.  

Literatür çalışmalarına bakıldığında her ne kadar benzer sonuçlar görülse de tek başına iş 

güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi faaliyetleri ayrı ayrı değerlendirilmemiş, hipotezler güvenlik 

kültürü ya da güvenlik iklimi gibi birçok bileşene sahip kavramlar üzerinden kurulmuştur.  

7.2.1. İş Güvenliği Uzmanının İşyeri Ziyareti Konusunda Farkındalık ile Cinsiyet İlişkisi 

Katılımcıların mevcut işyerlerinde iş güvenliği uzmanının yapmış olduğu ziyaretler konusunda 

farkındalığını cinsiyete göre değerlendirdiğimizde kadın ve erkekler istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur. 

8. SONUÇ 

İSG kavram ve kuralları çalışma hayatımızda yıllardır süregelen ayrılmaz bir parçadır. Bu parça 

çalışma hayatında İSG uygulamaları, hizmetleri ve etkinlikleri olarak insan hayatını doğrudan etkileyen, 

beraberinde işletmelerin devamlılığını ve huzurunu sağlayan unsurlar olarak kaşımıza çıkmaktadır. Bu 

bakımdan İSG uygulamaları tüm sektörleri yakından ilgilendirmekte, son yıllarda mevzuat kapsamında 

yapılan yoğun düzenlemelerle İSG faaliyetlerinin gerekliliği giderek önem kazanmaktadır. Etkili İSG 

anlayışında öncelik daha çok, kaliteli üretim ve hizmetten ziyade insan hayatı ve çalışma yaşamının 

devamlılığı, kazasız ve meslek hastalıksız çalışmaların süregelmesidir. Bu noktada ele aldığımız hizmet 

sektörü ve özel güvenlik çalışanları da diğer sektörlerde olduğu gibi İSG’nin etkili ve kapsamlı 

uygulamalarından yararlanmalı, İSG hizmetleri bakımından aksayan yönler düzeltilmeli, eksiklikler 

giderilmelidir. Öyle ki emeğin ve stresin yoğun olduğu bu sektörde özel güvenlik çalışanlarının 

gözünden işyerlerinde İSG hizmeti dediğimiz başlıkları değerlendirmek, çalışanlar perspektifinden 

görülen aksaklıkları tespit edebilmek ve bunları gidermek bu sektör için doğru bir İSG politikası 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Çalışmamızda işyeri ortamına ve çalışanların sağlıklarına yönelik uygulamalara yer verilmiş, 

çalışma ortamında İSG önlemlerinin yeterliliği ve güvenlik personellerinin bu konuda davranışları ile 

koruyucu sağlık hizmetleri bakımından güvenlik personellerinin algı durumları değerlendirilmiştir. Bu 
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noktada demografik özelliklerden yola çıkarak iyileştirilmesi gereken durum ve dikkat edilmesi gereken 

çalışan grupları tespit edilmiştir. Genç çalışanlarda İSG önlemleri ve İSG uygulamalarının etkinliği ile 

ilgili tutum konusunda düşük ve olumsuz profil gözlenmektedir. Özellikle genç istihdamın yoğun 

olduğu güvenlik sektöründe bu sonuç İSG uygulamaları açısından önem arz etmektedir. Tam aksine 53 

yaş ve üzeri çalışan grubunda ise İSG önlemleri ve İSG uygulamalarının etkinliği ile ilgili pozitif bir 

tutum ve bakış açısı görülmektedir. Bu sonuçlar bize işyerlerinde İSG uygulamalarından daha yüksek 

düzeyde faydalanmak için yaşı ortalamanın üzerinde olan personellerin görüşlerini alma konusunda fikir 

vermektedir. Bu sonuç 6331 sayılı İSG kanununda yer alan İSG önlemleri hakkında çalışan görüşlerini 

alma noktasındaki ifadeleri de desteklemektedir. Sadece evlilerin koruyucu sağlık hizmetlerinin 

etkinliği konusunda anlamlı farklılık ortaya çıkarması fakat cinsiyet, medeni durum ve eğitim 

durumlarının çalışma ortamına İSG profesyonellerinin katkısı ile ilgili sonuçlar üzerinde anlamlı bir 

farklılık yaratmaması dikkat çekmektedir. Muhtemelen bu sonuç evlilik ile birlikte koruyucu sağlık 

hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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İŞLETME İÇİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN YETİŞKİN EĞİTİMLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT*  

Dr. Öğr. Üyesi Sidem KANER** 

ÖZET 

Çağdaş sağlık ve güvenlik anlayışı için, koruyucu hizmetlere öncelik verilmelidir. Koruyucu 

hizmetlerin en önemli uygulamalarından biri de güvenlik ve sağlık eğitimidir. Çalışma ortamında, sağlık 

ve güvenlik kurallarını bilmeden uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini yürütmek 

mümkün değildir. Bu araştırmanın amacı, işyerlerinde yürütülen İSG eğitimlerini yetişkin eğitimleri 

çerçevesinde ele alarak kısa vadede güvenlik uyumuna, uzun vadede güvenlik kültürüne maksimum etki 

oluşturmasını sağlayacak uygulama esaslarını belirlemektir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi 

kullanılarak, İSG eğitiminin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal davranışlar çerçevesinde etkileri 

derlenmiştir. Araştırma bulgularına göre yetişkin profiline göre yürütülen işletme içi İSG eğitimlerinin 

katılımcıların var olan bilgi ve deneyimleri üzerine yapılandırılması, değişik eğitim teknikleri 

kullanılması, beceri eğitimlerinin uygulaması yapılması, katılımcıların gelişimleri ile ilgili geri bildirim 

vermesi ve eğitim sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülmesi gereklidir. Etkili İSG 

eğitiminin anılan özelliklerine karşılık eğitim sırasında rekabetçi ortam oluşturulmaması, iletişime sınır 

konmaması, tekrar ve pekiştireçlere yer verilmesi ve aşırı yoğun olmaması gereklidir. İSG eğitimlerinin 

davranışsal güvenlik üzerindeki etkisi ise dört seviyede değerlendirilmelidir. Bu seviyeler 

katılımcılarının tepkisinin ölçümünü, öğrenmenin ölçümünü, davranış değişikliğinin ölçümünü ve 

çevreye yansıyan sonuçların ölçümünü içermelidir.  

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği. 

JEL Kodları: J28, MS3, I12. 
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EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS PERFORMED 

IN WORKPLACE WITH REGARDS TO ADULT EDUCATION 

 

ABSTRACT 

For contemporary health and safety understanding, protective services should be given priority. 

Safety and health education is one of the most important applications of preventive services. In the 

working environment, it is not possible to apply health and safety rules without knowing and carry out 

Occupational Health and Safety (OHS) services. The aim of this study is to determine the principles of 

practice which will enable to take maximum OHS trainings in workplaces within the framework of adult 

education and to provide maximum security for long term security. The aim of this study is to compile 

the effects of OHS education on cognitive, psychomotor and affective behaviors using document review 

method. According to the research findings, it is necessary to construct in-house OHS trainings 

conducted according to the adult profile on the existing knowledge and experience of the participants, 

to use different training techniques, to implement skills training, to give feedback on the development of 

the participants and to evaluate the results of the training together. In spite of the aforementioned 

characteristics of effective OHS training, it is necessary not to create a competitive environment during 

the training, not to be bound by communication, to include again and reinforcements and not to be too 

intense. The impact of OHS training on behavioral safety should be assessed at four levels. These levels 

should include measurement of participants' response, measurement of learning, measurement of 

behavior change, and measurement of results reflected in the environment. 

Keywords: Adult Education, Occupational Health and Safety Training, Occupational Health and Safety. 

JEL Codes: J28, MS3, I12. 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim, çalışanların iş ortamına daha kolay adapte olmasını, performanslarını arttırmasını, hata 

oranlarını en aza indirgemesini sağlayan ve teknik bilgi ve becerileri arttıran önemli bir örgütsel 

aktivitedir. Son çeyrek yüzyılda hızla ilerleyen teknolojik altyapılar üretim işletmelerini ileri teknoloji 

ile üretim yapmaya zorlamaktadır, ileri teknoloji ile yapılan üretim işletmelerde çalışan işçilerin iş 

sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda daha kapsamlı eğitim almaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır 

(Arpat vd., 2014: 282).   

Eğitim konuları ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlarının saptanmasına, 

değerlendirilmesine, çözümlenmesine yönelik olarak belirlenmeli, yetişkin insan eğitiminde temel olan 
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“sonuçta yarar sağlama özelliği” hem grupsal hem de karşılıklı yarar anlamında sürekli vurgulanmalıdır. 

Bu amaçla (Ofluoğlu, 2012: 120):  

- İşçi eğitiminde işyeri genelinde ve yürütülen iş özelinde işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyecek 

ortam koşullarının saptanması, değerlendirilmesi, olumlu yönde değiştirilmesi ile ilgili yöntemler, 

uyulması gereken kurallar, edinilmesi gereken çalışma anlayışı, tutum ve davranışlar, işyerinde 

karşılaşılabilecek sağlık sorunlarında ilk yardım ve işçinin genel sağlık anlayışının geliştirilmesini 

amaçlayan genel hijyen, sağlıklı beslenme, alkol, sigara, gereksiz ilaç kullanımı, aile planlaması, sağlık 

hizmetinden yararlanma gibi konular öncelikle yer alması gereken eğitim konularıdır.  

- İşveren eğitiminde işçinin eğitilmesi ile ilgili yasal yükümlülükler, işçi eğitiminin kuralları, eğitilmiş 

işgücü iş sağlığı üretim verimliliği ilişkileri, işçinin sağlığının ve güvenliğinin korunmasının üretimin 

sürekliliğinin sağlanmasındaki önemi ilk akla gelen eğitim konularıdır.  

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin üretiminde görev alan meslek gruplarının eğitiminde ise uygulamaya 

yönelik mesleki bilginin yanı sıra, bu bilgiyi ülke, işyeri, iş türü olanakları ve sınırlılıkları içerisinde ve 

bu sınırlılıklarla şekillenmiş bir öncelikler programı içerisinde keşfedici biçimde kullanabilmenin yol 

ve yöntemleri öncelikle yer almalıdır. 

- Denetim görevlilerinin eğitiminde ise mesleki bilginin yanı sıra, standart denetim yöntemlerinin 

öğretilmesi, sorun çözme ve çözüm önerme ile ilgili becerilerin kazandırılması öncelikle 

hedeflenmelidir. 

Reese (2003: 36-37) ve Demirbilek’e (2005: 40) göre, yeni işe alınan işçilerin eğitilmemesi 

halinde iş kazalarının %52 oranında, güvenlik eğitimlerinde dış kaynaklardan faydalanılmıyorsa %59 

oranında, nezaretçiler için özel bir eğitim yapılmıyorsa %62 oranında daha fazla gerçekleşeceği ifade 

edilmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

İSG, disiplinler arası olan ve birey güvenliği ve sağlığı gibi son derece önemli bir alana hizmet 

ettiğinden dolayı gerek hizmet veren profesyonellerinin gerekse çalışanların yeterli eğitimine mutlak 

ihtiyaç duyulmaktadır (Ceylan, 2012: 94). Teknoloji ve mevzuat değişiklikleri ile birlikte ihtiyaç 

duyulan temel sağlık ve güvenlik konularının yoğunluğu, eğitimle ilgili birçok problemlerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  

- Bireyin davranışlarında kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir 

– Sorumluluk öğretenden öğrenene doğru yer değiştirir. 

– Yaşam boyu süren öğrenme sürecidir. 

– Yeni bir davranış edinme veya istenmedik bir davranışın bırakılması şeklinde olabilir. 

          Eğitimin amacı; istenilen yönde tutum ve davranış değişikliği sağlamaktır. Eğitim ile kazanılan 

bilgi ve beceri yetkinlik ile aşağıdaki avantajları sağlar: 
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• Tutum ve koşullar güdülenmeyi sağlar. 

• Yetkinlik ve güdülenme bir arada performans ve uygulamayı ortaya çıkartır. 

Ancak öğrenilmiş davranışlar her zaman yaşantıya girmeyebilir, davranış değişimi oluşmayabilir. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; eğitimler sonucunda çalışanlarda iş ortamındaki tehditlere yönelik 

bir farkındalık yüksek düzeyde oluşmakta; ancak, yüksek düzeyde farkındalığa rağmen, çalışan güvenli 

davranma yönünde güdülenememektedir (Arpat, 2015: 69).  

Kişinin daha önce yaşadığı ve deneyimlediği bazı durumlarda, ortaya pozitif veya negatif etkili 

sonuçlar çıkar. Bu olumlu ya da olumsuz öğrenilmişlikler, geçmiş zamandaki hatıralarımızdan ve 

deneyimlemiş olduğumuz olaylardan kaynaklanır. Bu iyi veya kötü sonuçlar ise, kişinin ilerideki 

davranışlarında büyük ölçüde etkili olur. Pozitif veya negatif sonuçların, bir kişinin davranışlarında yol 

açtığı değişikliklere “Edimsel Koşullanma” denir. Eğer birey daha önce bir davranışta bulunmuş ve bu 

davranışın sonucunda olumlu bir şekilde sonuç aldıysa, tekrar aynı davranışta bulunmaya yönelir. Aynı 

şekilde, eğer birey daha önce bir davranışta bulunmuş ve bu davranışın sonucunda olumsuz bir tepki 

aldıysa, bir daha benzer bir davranışta bulunmaz. 

Çalışanın güvensiz davranışlarının kaynağı genellikle «edimsel koşullanma»dır. Çalışma 

temposunu ve üretimi arttırma baskısı, işini hızla tamamlama dürtüsü çalışana güvensiz davranışı telkin 

eder. Güvensiz davranışın sonucunda «işi tamamlama» pozitif sonucunu elde eden kişi bu davranışı 

devam ettirir. Bu durum kazaya uğrayana kadar devam eder. Bu güvensiz eylemlerinden birinde kazaya 

uğrayan çalışan, aynı davranışı tekrarlamaz.  

Çalışanlar üzerindeki «hızlı çalışma» ve «daha fazla üretme» baskısı, güvensiz davranışları 

ortadan kaldırmada engel teşkil etmektedir. Eğitim sonrası olumlu çıktıların elde edilmesinde ilk amirler 

(ustabaşı, formen vb. pozisyonlar) önemli roller üstlenebilir. Bu kişiler çalışanlara rol model olmaktadır. 

Bu kişilerin olumlu güvenli davranışlarda bulunması ve teşvik etmesi, çalışanların gözlem yolu ile 

davranışsal performanslarını arttırabilir. İlk amir pozisyonlarının İSG eğitimleri bu nedenle çalışanlar 

açısından önem arz etmektedir. İnsanlar, karşılaştığı çeşitli durumlarla etkileşerek öğrenir ve bilgi, 

beceri, tutum ve değerler geliştirir. Çalışanlar arası bu etkileşim kendi aralarında ve ilk amirleri ile 

iletişimleri yoluyla gelişir. Bu bakımdan ilk amirlerin güvenlik bağlılığının ve güvenlik liderliği 

vasıflarının geliştirilmesi, eğitim sonrası olumlu davranış değişikliği oluşturmaya önemli katkılar 

sağlayabilir.  

Öğrenilmiş davranışlar her zaman günlük yaşama girmeyebilir, davranış değişimi 

oluşturmayabilir. Bu sebeple eğitim etkinliğinin ölçümünde, davranışların da ölçümüne 

odaklanılmalıdır. Bilginin yanında çalışanın eğilimi, inancı, değerleri ve algılamaları da çalışanın 

eğitiminde anahtar performans göstergeleridir. Bu nedenle örgüt ikliminde çalışanların güvenlikle ilgili 

inançları, değerleri ve algılamalarını pozitife dönüştürücü iyileştirmeler yapılmalıdır (Güvenlik 

iklimi/kültürü). 
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Ödül ve ceza gibi pekiştireçlerden doğru şekilde faydalanmak gereklidir.  Yetişkinler eğitim 

esnasında sorumsuz gibi görülmekten, otoriter tavırdan ve pasif eğitimden hoşlanmazlar. Yetişkinler 

eğitime aktif katılmak ister, eğitimde çeşitlilik ister, eğitim içeriğinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamasını 

ister. Bu nedenle İSG eğitiminde hangi içeriğin hangi gruba verileceği önem arz etmektedir. 

3. ETKİLİ İSG EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ   

Çalışanlar açısından etkili bir İSG Eğitimi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır (Dündar, 2018): 

 Katılımcıların var olan bilgi ve deneyimleri üzerine yapılandırılmalı, 

 Değişik eğitim teknikleri kullanılmalı, 

 Beceri eğitimleri uygulamalı olmalı. 

 Çalışanın gelişimi ile ilgili geri bildirim vermeli, 

 Eğitim sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. 

4. SONUÇ 

İSG eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve iş ortamında takım çalışması 

arttırılmalıdır. Eğitim ihtiyaca göre belirlenip düzenlendiği takdirde verimlilik ve kalite artışı 

sağlanacaktır. İş ortamında yönetimin desteği ve takım ruhunun oluşturulması ise çalışanların 

motivasyonlarının ve iş tatminlerinin artmasını sağlayacaktır. 
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“BASKICI SATIŞ” SATIŞ ELEMANLARI BANDIRMA UYGULAMASI  

Cansu YILDIZ 

Aybeniz AKDENİZ AR 

ÖZET 

  Kişisel satış süreci, ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyetlerini kapsayan bir süreçten 

meydana gelmektedir. Kişisel satış faaliyetlerinin amacı,  bireyde, mağazalarda aradığı ürüne karşı 

satın alma kararı almasını sağlamaktır. Çalışmanın amacı; satış elemanlarının ürün satma eğiliminde 

satış elemanları tarafından uygulanan hangi dayatmacı ikna tekniklerini kullanıldığını öğrenmektir. 

Soruya soruyla yer verme tekniği, karşılıkta bulunma kuralı, sadece o değil tekniği, darlık-azlık tekniği, 

fiyat- kalite kestirimi, yer etme tekniği, gitgide artan ricalar tekniği, önce küçük sonra büyük ricalar 

tekniği, iltifatlar sonucu oluşan sevgi unsuru ve kaynak benzerliği gibi dayatmacı ikna teknikleriyle ilgili 

satış elemanlarına sorular sorulmuştur. Çalışma Bandırma ilçesinin hazır giyim mağazalarında çalışan 

15 satış elemanı üzerinden yürütülmüştür. Satış potansiyeli en yüksek olan hazır giyim ürünü satan 

mağazalarındaki çalışanlar tercih edilmiştir. Mağazadan satış elemanlarının ürün satma eğiliminde 

olduğu anda görüşme yapılmıştır. Mağazada ürün satış anına ilişkin gözlem yapılmış, ürün satmaya 

çalışan satış elemanlarına ikna teknikleri ile ilgili açık uçlu sorulara cevap vermesi istenmiştir. Çalışma,  

nitel olarak yürütülmüş olup, nitel araştırmanın doğası gereği örneklem sayısı sınırlı tutulmuştur. 

Araştırma deseni olarak fenomenoloji deseninden yararlanılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen 

bulgular, satış eylemi sırasında satış elemanlarının baskıcı davranışlarının etkisini kaybettiğini 

göstermiştir. Satış elemanları; ürün satma eğiliminde bulunurken “güven” , “açıklık” ,“dürüstlük“ gibi 

kavramlara önem vermiştir ve “ihtiyacın keşfedilmesi, öğrenilmesi” gibi unsurlara dikkat etmiştir. Satış 

elemanları artık empati iletişimi, müşteri gibi düşünme ve sorun çözme gibi hususlara önem 

göstermektedirler. Ayrıca satış elemanları, ürün sunumunda samimiyet çizgisinin dozajında ve doğal 

olmasının ve ürün hakkında doğru bilgilerin verilmesi gerektiğinin farkındadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Satış Süreci, Satış Stratejileri, Baskıcı Satış, İkna,  İkna Stratejileri. 

JEL Kodları: M30,M31,M39. 
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“OPPRESSIVE SALES” SALESMEN: CASE OF BANDIRMA 

ABSTRACT 

Personal sales process consists of a process involving persuasive communication and promotion 

activities. The purpose of personal selling activities is to enable the individual to make a purchase 

decision against the product which they look for in stores. The study aims to learn which imposing 

persuasion techniques are used by salespeople who tend to sell products. In this study, the salespeople 

were asked about the techniques of imposing persuasion such as placing the question with the question, 

the rule of reciprocating, not only that technique, strictness scarcity, price-quality estimation technique 

of location, the technique of increasing request, the technique of small and large requests, the element 

of love, and the similarity. The study was carried out on 15 salespeople working in the ready-wear 

clothing stores in the town of Bandırma. The employees in the read-wear clothing stores selling ready-

wear products with the highest sales potential were preferred. The interviews were conducted when the 

salesperson from the store tended to sell a product. The study was conducted qualitatively, and due to 

the nature of its qualitative research, the number of samples was limited. As the research design, 

phenomenology pattern was used. The findings of the study, show that the oppressive behaviours of 

salespeople during sales action lost its effect. While salespeople tend to sell products, they attach 

importance to concepts such as trust, openness, honesty and pay attention to elements such as 

discovering and learning the need. Salespeople now emphasize issues such as empathy communication, 

problem-solving, and thinking, such as a customer. Besides, salespeople are aware that the line of 

intimacy in product presentation is natural in its dosage and accurate information about the product 

must be given. 

Keywords: Personal Sales Process, Sales Strategies, Oppressive Sales, Persuasion Strategies 

JEL Kodları: M30,M31,M39. 

 

1.GİRİŞ  

Kişisel satış kavramının tarihi insanoğlunun var oluşu kadar eski bir zamana dayanmaktadır.  Satış 

sürecinin ana unsuru insandır ve bu yüzden satış süreci yaşamımızın her alanında en basit denilen 

olaylarda bile görülmektedir.  Satış sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi kaynak, ileti, hedef 

kitleye mesajın aktarılmasını sağlayan araç ve tekniklerin etkin olup olmadığına bağlı olmaktadır. Satış 

teknikleri kavramında yaşanan gelişmelere bağlı olarak baskı yaratma amacı taşıyan ikna stratejileri 
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geliştirilmiştir. Retorik kelimesi  “bireyi belli durumun, olayın gerçekleştiğine inandırma sanatı”  olarak 

ifade edilmektedir (Friestad ve Wright, 1994). Antik Roma’da Cicero ve Quantilianus’ un öncülüğünde 

retorik kavramına ait çalışmalar yapılmıştır. İkna ile ilgili olarak yapılan ilk çalışma Aristo’nun 

“Rhetoric” adlı eseri olarak gösterilmektedir.  Aristo eserinde, mesajın ikna gücü üzerinde konuşmacının 

kişiliğinin, hedefin ve konuşmanın özelliklerinin etkili olduğuna vurgu yapmıştır (Petty ve Cacioppo, 

1981). Aristo, eserlerinde artistik kanıtlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Artistik kanıtlar, iknayı 

gerçekleştirecek olan bireyin kontrolünde gerçekleştiğini ortaya koymuştur ve bu kavram ikna eylemini 

gerçekleştiren bireyin yaratıcılık ve yönetim yeteneğiyle ilişkili olduğu eserde vurgulananlar 

arasındadır.  Aristo’nun “Rhetoric” adlı eseri; ethos, pathos, ve logos olmak üzere üç bölüm olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ethos kavramı; fiziksel kanıtlarla ilişki içinde olurken,  Pathos kavramı, hisler ile 

ilgili bilgiler;  logos kavramı ise mantık kavramına dair bilgiler  sunmaktadır  (Yüksel vd., 2012:  21-

23).  

   İkna etme amacı taşıyan stratejilerde, alıcı kitle üzerinde istenilen davranışların uygulanması ve bu 

sayede onları ikna etmek hedeflenmektedir.  İletişimin temeli kaynak, mesaj, araç, hedef unsurlarından 

meydana gelmektedir. İkna edici stratejiler ise bu unsurları şekillendirmeyi sağlayan stratejilerdir 

(Gürüz ve Eğinli, 2005;Gökçe, 1993). Kaynak, bireyin tutum ve davranışlarını mesaj sunumu vasıtasıyla 

değiştirmeyi amaç edinen öğedir.  Kaynak rolünü üstlenen kişi ya da grubun ikna sürecinin başarılı 

olmasını sağlayabilmesi için güvenilirlik, sosyo- demografik özellikler, görünüş, empati gibi vasıflara 

sahip olması gerekmektedir. Hedef kitleyi ikna edebilmek ve böylelikle başarılı bir iletişim sürecinin 

meydana gelmesini sağlamak için en önemli olan husus kaynağın güvenilir olma özelliğine sahip 

olmasıdır. Güvenilirlik vasfının seviyesi, yükseldikçe birey tarafından mesaja olan ilgi artmaktadır ve 

böylece mesaja olan ilginin derecesi yükseldikçe ikna etme eyleminin daha çabuk gerçekleştiği 

görülmektedir. Kaynağın güvenilir olması “inanılırlık” kavramını da beraberinde getirmektedir. 

İnanılırlık kavramı açısından en uygun, konusunda uzman olarak algılanmış kişi kaynak olarak 

seçilmektedir. İkna sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan diğer önemli bir kavram ise 

‘çekicilik unsurudur.  Fiziksel çekicilik kavramının günlük insan ilişkilerinde olduğu gibi en basit ikna 

etme sürecinde de önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Fiziksel olarak çekici olduğu düşünülen 

bireylerin; duyarlılık, sevgi gibi vasıflara sahip olan bireyler olduğu farz edilmektedir. Bu özelliklere 

sahip olan bireyleri ise alıcılar daha özenli bir anlama gayreti içinde olmayı tercih etmektedir. İkna edici 

iletişim sürecinde fiziksel çekicilik, alıcının kaynağı sevmesi noktasında da önem arz etmektedir  

(O’Keefe, 2002: 207).  Mesaj kaynağına karşı duyulan sevgiyi belirleyen diğer faktörler ise benzerlik 

ve aşinalık kavramlarıyla açıklanmaktadır.  İnsanlar, sevdikleri insanlarla aynı görüşte olduğu takdirde 

daha fazla tutum değiştirmeye yönelmeyi tercih etmektedir. İletişim sürecinde önemli olan bir diğer 

faktör ise kodlama ve empati yapma kavramlarıdır. İletinin kaynak tarafından araç, ortam, hedef vs. 

özelliklerinin dikkate alınarak en uygun simgelerle ifade edilmesi ‘kodlama’ becerisi olarak 

belirtilmektedir. Empati kavramı ise; kaynağın kendisini alıcının gözünden bakabilme beceri yeteneği 
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olarak açıklanmaktadır  (Anık, 2000: 44).  Mesaj öğesi kişisel iletişim sürecinin en belirgin olan öğesi 

olarak tanımlanmaktadır.  Kaynağın da, alıcının da iletişim sürecine başarıyla devam edebilmesi için 

mesajın anlamı, amacı ve etkisi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Kişisel iletişim sürecinde 

kullanılan mesajın dili açık, sade ve anlaşılır olmalıdır. Mesajın içeriği, bireyde tutum ve davranış 

değişikliğini amaçladığı için içerik hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesajın tek- çift yönlü 

oluşu, kanıt, sonuca bağlama, tekrar, sıralama, korkunun ve mizahın etkileri gibi olumlu – olumsuz 

değişkenler mesajın gücüne etki eden değişkenlerdir  (Alba ve Hutchinson, 1987). 

Tek yönlü gerçekleşen kişisel iletişimde, kaynak ileri sürdüğü görüş hakkında karşılıklı iletişime 

başvurmadan iletişimi sonlandırır. Karşıt bir görüşe tek yönlü iletişimde rastlanılmamaktadır. Çift yönlü 

gerçekleşen kişisel iletişimde ise tam tersi durum söz konusu olmaktadır ve karşıt görüşe yer 

vermektedir. Hangi yönlü kişisel iletişim alternatifinin kullanılacağı ikna edilecek konu ve alıcının 

özelliklerine göre değerlendirilip oluşturulmaktadır. Kaynağın vermek istediği mesajı alıcıya açıkça 

belirtmek gerekmektedir.  Açık bir üslupla mesajın belirtildiği durumlarda mesajla ilgili yanlış 

anlaşılmalar yalın dilin kullanılmasıyla en aza indirgenmiş olacaktır (O’Keefe, 2002: 217).  Aksi 

takdirde sonuca yönelik farklı bir yönelme olması söz konusudur. 

Bireyi ikna etme sürecinin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmemesi, hedef kitlenin tutum ve 

davranışlarına etki edip etmemesiyle ilgilidir.  Hedef kitlenin özellikleri; kaynak, mesaj, araç gibi 

değişkenlerin şekillendirilmesinde etkili olan unsurlardandır. İkna eyleminin başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayabilmek için hedef kitleye mesajı göndermeden önce hedef kitleyle ilgili 

analizlerin yapılması gerekmektedir.  Bu analiz hedef kitle için ön eğilimleri oluşturması açısından önem 

arz etmektedir. Ön eğilimler ise tutumlardan oluşmaktadır  (Önce, 1992).Pazarlama, psikoloji vs. gibi 

birçok alanda ikna etme eylemi karşımıza çıkmaktadır. Satış elemanları bir mal veya hizmeti satmayı 

amaç edinen meslek grubu oldukları için hedef kitlelerini inandırmak ve ikna etmek zorundadır. Satış 

elemanları müşterilerin ihtiyaçlarını, ilgilerini, değer yargılarını analiz ederek ürünü satma eylemini 

sağlıklı gerçekleştirebilmek için çaba göstermektedir (Ahluwalia, 2000). Bu araştırmada hazır giyim 

mağazalarında çalışan satış elemanları tarafından baskı yaratan ikna teknikleri konusunda tespitler 

yapılmaya çalışılmıştır. Satış sürecinde ikna kavramı ve stratejilerinin nasıl kullanıldığı üzerinde 

durulmuştur.  

2.TEMEL İKNA TEKNİKLERİ  

Satış eylemi içerisinde temel ikna teknikleri sıkça kullanılmaktadır (Larson, 1995: 330-331;Demirtaş,  

2004:  75-84).  Bu tekniklerin; önce küçük sonra büyük rica tekniği, önce büyük sonra küçük rica tekniği, 

gitgide artan ricalar tekniği, sadece o değil tekniği, evet evet tekniği, acaba değil hangi tekniği, soruya 

soruyla yanıt verme tekniği, yer etme tekniği, borca sokma tekniği, önce ver sonra geri al tekniği, darlık 

azlık tekniği, sıra dışı istek tekniği, çünkü kestirme yöntemi, fiyat kalite kestirme yöntemi, bir kuruş 

tekniği, otorite prensibi tekniği, mesaj tekrarı ve korku çekiciliği olduğu görülmektedir. Satış 
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elemanlarının ikna sürecinde uyguladıkları çok önemli bir teknik de müşterinin kendi kendisini ikna 

etmesini sağlamak olarak ifade edilmektedir. Bu son derece ustalık gerektiren bir teknik olarak 

bilinmektedir. Satış elemanı müşterisini, bir mesajın pasif alıcısı konumundan çıkararak aktif bir 

katılımcıya dönüştürebilmek için; müşterinin teklifin faydalarını gözünde canlandırmasına yardımcı 

olmak, teklifin üstünde bir diyalog başlatmak için müşteriye sorular sormak veya müşterinin endişe 

kaynağına ulaşabilecek rahatsız edici sorular sormak gibi yöntemler kullanabilmektedir (Cialdini,  

2001). Rahatsız edici sorular, satış elemanının önermesinin kabul edilmemesi halinde müşterinin 

karşılaşabileceği zararların büyüklüğünü göz önüne sermek için kullanılmaktadır. Örneğin, bir araba 

satışı görüşmesinde, daha fazla hava yastığı sunan bir modeli pazarlamak için satış elemanının 

müşterinin çocuğunun olası bir kazada arabada yeterli araba yastığı olmaması durumunda ne kadar ciddi 

yaralanabileceğine ilişkin rahatsız edici bir soru sorması, müşterinin gözünde satıcının daha fazla hava 

yastığı sunan arabanın  satın alınması önerisinin ciddiyetini arttırma ihtimali yüksek olmaktadır. Buna 

benzer şekilde müşterilere yönlendirici veya retorik sorular sormak da kendi kendini ikna sürecini 

hızlandırabileceği görülmektedir. Örneğin, retorik sorular, soruyu sorduktan sonra cevaplanabilen 

sorulardır ve soruyu dinleyenleri açık olarak tanımlanan öneriyi kabul etmeye zorlamaktadır. Müşterinin 

kendi kendini ikna sürecindeki önemli bir nokta da satış elemanının etkili  bir dinleyici olması olarak 

açıklanmaktadır (Bilgin, 2000).  Etkili dinleme, müşterinin sorulara verdiği cevapların içeriğini ve 

müşterinin duygularını ona geri yansıtmak ve özetlemektir. Bu şekilde satış elemanı müşteriye onu çok 

iyi anladığını göstermiş olmaktadır. Satış elemanı mağazaya gelen müşterilerin söylediklerini tekrar 

toparlayarak özetlemeli ve duygularının doğruluğunu tasdik etmek  için etkili dinlemenin önemini 

anlamalıdır.  

2.1.Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği  

Freedman ve Fraser tarafından literatüre kazandırılmış olup; birçok araştırmaya konu olan bir 

tekniktir. Teknik,  İngilizce de ‘foot in the door’, Türkçede ise  ‘kademeli etki tekniği’ ismiyle 

anılmaktadır (Bilgin, 2000: 115). Kaynak kitlesi, hedef kitleye önce küçük talep olarak nitelenen kabul 

edilme olasılığı yüksek talepte bulunmaktadır. Daha sonra adım adım büyük taleplerde bulunarak 

kaynak kitlesi ilerleme sağlamaktadır. Teknik aynı zamanda “ kapıya ayak koyma tekniği ” ismiyle de 

ifade edilmektedir.  Önce küçük sonra büyük rica tekniğinde önemli olan nokta; bireyin davranışlarında 

tutarlı olmasını sağlamaktır. Teknik için önemli olan unsurlar, taahhüt, tutarlılık beklentisi ve benlik 

algısıdır. Tekniğe göre, ilk gösterilen kabul davranışı bireyde taahhütte bulunma algısını yaratmaktır, 

birey sorumluluk duygusuyla hareket eder ve art arda gelen ricaları kabul etmeye yönelmektedir  

(Sakallı, 2001: 52). Tutarlılık beklentisi unsuru; bu teknik için belirleyici unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Birey her davranışının tutarlı olmasını istemektedir ve bunun için çaba göstermektedir.  

Bem’in benlik algısı kuramı da yöntemin incelenmesinde başvurulan kaynaklar arasında 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 237 - 
 

gösterilmektedir. Önce küçük, sonra büyük rica tekniği daha çok reklâm kampanyalarında açık ya da 

üstü kapalı biçimde karşımıza çıkmaktadır.  

   Psikolog Jonathan Freedman ve Scott Fraser tarafından kapıyı aralama tekniği de denilen önce 

küçük sonra büyük rica tekniğini,  Freedman ve arkadaşları (1983),  günlük yaşamda kullanılmasını iki 

nedene dayandırarak açıklamaktadır.   İlk neden olarak, küçük bir isteği kabul eden bireylerin daha sonra 

daha büyük bir istekte bulunacağını ileri sürmektedir. İkinci neden ise; bireyin kendi gözündeki imajının 

ve algısının değişebileceği düşüncesine dayandırılmaktadır. 

2.2.Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği  

Teknik, İngilizce de “door in the face ” ifadesiyle anılmaktadır (Burgoon ve Bettinghaus, 1980).  

Tekniğe göre bireyden ilk olarak çok büyük rica talep edilmektedir. İstek, birey tarafından kabul 

edilmeyince bireyden daha küçük bir ricada bulunularak isteğin kabul edilme ihtimali arttırılmak 

istenmektedir.  İlk aşamada; bireyden talep edilen rica saldırgan, baskıcı, dayatmacı tarzdadır. Bu 

tekniğe örnek olarak; ikinci el araba satışlarında müşteri ile satış elemanı arasında geçen diyaloglar 

gösterilmektedir. Yöntemin özünde “Sen ricanı küçülttüğünde, karşında bulunan bireyin senin uzlaşmak 

isteğini anlamalıdır. ” düşüncesi yer almaktadır. 

   Tekniğin başarılı olmasını sağlamak için iki rica arasında çok az zaman geçmesi ya da 

gecikmenin hiç olmaması önem teşkil etmektedir. İlk sunulan ricanın bireyde “kızgınlık hissi” 

yaratmaması gerekmektedir  (Burgoon ve Bettinghaus, 1980).  Teknik için önemli olan üç unsur vardır. 

Bu üç unsur; karşılıklı ödün, sosyal sorumluluk ve suçluluk duygusu unsurlarıyla vurgulanmaktadır. 

Karşılıklılık ilkesinin işleyişi, Cialdini ve arkadaşları (Cialdini, 2001)  tarafından açıklanmıştır.  

Cialdini’ye göre; kaynak grubu, hedef kitleye yaptığı ricasında indirime giderek ricayı küçültme eğilimi 

içinde olmaktadır.  Bu eğilim hedef kitle üzerinde ödün verme eğilimi olarak algılanmaktadır. Büyük 

ricanın ardından gelen küçük rica ile ödünün karşılığı verilmek istenmektedir. 

   Mağazaya girdiğinizde satış elemanının beğendiğiniz ürünün fiyatını 75 TL olarak ifade etmesi,  

müşterinin ürünü satın alma kararından vazgeçmesi üzerine satış elemanının ürün fiyatını 50 TL ye 

indirmesi “karşılıklı ödün” kuralının etkisinin ana düşüncesini oluşturmaktadır.  Yüksek fiyatla 

mağazalarda satılan ürünlerin sezon sonu indirime girmesi yine bu tekniğin işleyiş sürecine örnek olarak 

verilmektedir. 

Birey olarak,  ilk aşamada büyük bir rica talebini önce reddedebiliriz,  daha sonraki aşamalarda 

ise reddetme davranışı yüzünden kendimizi suçlu hissederiz. Bireyler, ilk ricayı reddettikten sonra gelen 

ricayı da reddettikleri zaman imajlarının zedeleneceğini düşünmektedir. Bu düşüncenin bireyde 

yaratılması; benlik sunumu ile ilişkilidir. Cialdini, bu teknik için diğer önemli unsurun algısal zıtlaştırma 

olduğunu belirtmektedir. Algısal zıtlaştırma ilkesinin pazarlama alanında uygulanma aşamasına örnek 
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olarak; satış elemanının müşteriye ilk olarak pahalı ürün sunup,  ardından daha ucuz bir ürün sunması 

ve böylece ikinci ürünün görece olarak daha ucuz algılanması durumu verilmektedir.  

2.3.Gitgide Artan Ricalar Tekniği 

İngilizce de teknik “ low- ball technique ” ifadesiyle anılmaktadır. Hedef kitleye ilk olarak satış 

elemanı tarafından kabul edilme potansiyeli yüksek olan önerilerde bulunulmaktadır.  Ardından da 

müşteriden “evet” yanıtı alacağı noktaya ulaşıncaya kadar öneriler genişletilerek ilerlenilir.  Bu tekniğin, 

önce küçük sonra büyük rica tekniği ile benzer unsurlar taşıdığı görülmektedir.  Tekniğin yöntemden 

farklı olan noktası, ilk gelen küçük ricadan sonra ardından gelen ikinci ricanın büyük olması koşulunun 

aranmamasıdır.  

2.4.Sadece O Değil Tekniği 

   İngilizce de “that’s not all”, Türkçe de ise “ satışı tatlandırma tekniği ” ismiyle ifade 

edilmektedir.  Hedef kitlenin talebi kabul edip etmediği belirtilmeden önce talep seviye olarak ya 

arttırılmaktadır ya da azaltılmaktadır.  Satış elemanının, mağazadan ürün satın alma aşamasında ürüne 

% 10 iskonto uygulaması ve yanında başka ürün hediye etmesi tekniğin pazarlama alanında da yaygın 

olarak kullanılan bir teknik olduğunu göstermektedir.  Önce küçük sonra büyük rica tekniği ile “ 

karşılıklılık ” ilkesinin benzer özellikler taşıdığı görülmüştür.  İki yöntem arasında farklı olan özellik ise 

hedef kitleden yanıt gelmesi beklenmeden, müşteriye hemen ikinci ricanın yöneltilmesidir   (Sakallı, 

2001: 176).  Teknik için önemli olan husus, ilk ricanın müşteri tarafından kabul edilebilir bir rica olması 

gerektiğidir. Aksi takdirde ek olarak sunulan cazip sunumların hiçbir öneminin kalmaması durumu söz 

konusu olmaktadır   (Demirtaş, 2004: 81).  

Yönteme göre; satış elemanı ilk olarak ürünü yüksek fiyattan gösterip müşteriyi fiyat konusunda 

düşündürmek,  ikna etmek istemektedir.  Ardından ürünün fiyatında satış elemanı tarafından ya indirim 

yapılmaktadır ya da ürünün yanına ilave bir ürün daha eklenerek müşterinin kararı etkilenmeye 

çalışılmaktadır.  Örneğin; mikro dalga fırın almak amacıyla mağazaya gelen müşteriye ek olarak tencere 

setinin de hediye verilmesi yöntemin satış elemanları tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığına işaret 

etmektedir. 

2.5.Evet-Evet Tekniği  

Teknik, İngilizce de ‘yes-yes technique’ ifadesiyle yer almaktadır.  Bu yöntemin özünü, hedef 

kitleden ‘evet’ cevabını alma odaklı eğilim oluşturmaktadır. Kaynağın, sorduğu sorularla her zaman 

‘evet’ yanıtını alacağı bir döngü oluşturulmak istenmektedir. Kaynak, asıl önemli olan soruyu en sona 

bırakmaktadır ve bu sayede ‘evet’ yanıtını alma ihtimalinin derecesini yükseltmek istemektedir. Sürekli 

onaylanma durumunun, kişinin kendi kendisini ikna etmesine neden olan bir durum olduğu 

belirtilmektedir (Demirtaş, 2004). Pazarlama alanında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Satış 
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temsilcisinin,  bireylere kredi kartı satmaya çalışırken kullandığı teknikler bu tekniğin uygulama alanına 

örnek olarak gösterilmektedir. Böylece, bu durum sayesinde satış temsilcisinin evet yanıtını alması için 

gerekli alt yapı oluşturulmak istenmektedir. 

2.6.Acaba Değil Hangi Tekniği 

   Teknik, İngilizce de “don’t ask if, ask which technique” ismiyle bilinmektedir. Tekniğe göre 

hedef kitleye, ilk aşamada herhangi bir ürüne ihtiyacı olup olmadığını anlamaya dair sorular 

sorulmamaktadır, onun yerine emrivaki bir davranış eğilimi içinde satış elemanı tarafından seçenekler 

sunulmaktadır ve sunulan seçenekler arasından hedef müşteriden bir alternatifi seçmesi beklenmektedir 

(Larson, 1995: 330). Örnek olarak, müşterinin kazak alma düşüncesiyle mağazaya uğraması ve kazağın 

yanında pantolon da satın alması verilebilir. Satış elemanı hedef kitleye çok fazla seçenek sunmak yerine 

iki veya daha az seçenek sunarak bu sayede tepki azaltma yoluna gitmek istemektedir. Tepkileri azaltma 

yoluna gidilmesi, ikna etme eylemini kolaylaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Yöntem için önemli olan 

nokta, satış elemanının az seçenek sunarak ikna eylemini kolaylaştırmak istemesidir  (Yüksel, 2012: 

73).  

2.7.Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği 

İngilizce de teknik “ask question with question” ismiyle anılmaktadır. Yöntem; satış elemanı 

hedef kitleyi yani müşterileri yanıt vermeye zorlamaktadır ve bu durum kaynak açısından zaman 

kazandırmayı hedeflemektedir (Larson, 1995: 331). “Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?”,“Anlamadım, 

tekrar eder misiniz? ” gibi sorular sorularak topu karşı tarafa atma düşüncesi teknikte baskın olarak 

görülen düşünce tarzıdır. Satış elemanı her zaman kişisel satış süreci zarfında ikna eylemini başarılı bir 

şekilde gerçekleştirememektedir. İkna eylemi, süreç zarfında başarılı bir şekilde gerçekleşmediği zaman 

süreç belirli bir süre sonra kesintiye uğramaktadır. Soruya soruyla yanıt verme tekniği, ikna etme 

sürecinin kesintiye uğradığı aşamada etkili olan bir yöntemdir. Bu teknik, hedef müşteri kitlesini cevap 

vermeye yani savunmaya götürme amacı taşımaktadır   (Larson, 1995: 331).  

2.8.Yer Etme Tekniği  

İngilizce de teknik “planting technique” ismiyle de ifade edilmektedir. Yer etme tekniği, 

reklamlarda yaygın olarak tercih edilen tekniklerden biridir. Teknik, duyu organlarına hitap etmeyi 

amaçlayarak hedef kitlenin yani müşterilerin zihninde ürünü canlandırmak istemektedir (Türkkan, 2004: 

17).Yiyecek reklamlarında yer alan ifadelerden olan  ‘kıpkırmızı domates’,’sıcacık çorba’ gibi ifadeler 

bu amaca yönelik hizmet etmektedir. Çağrışım yoluyla ürüne ilişkin yapılan nitelemeler sayesinde, ürün 

müşteriye hatırlatılmak istenmektedir. Bu yönteme örnek olarak reklamlarda uygulama alanı bulmuş 

sahneler verilmektedir, yazın Coca Cola’nın şişe açma sahnesindeki ses unsuru yöntemin örnekleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer bireyin zihninde ses unsuru ile birlikte Coca Cola’nın şise açma 
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sahnesinin canlanma durumu gerçekleşiyorsa, bu durum yöntemin başarılı şekilde gerçekleştiğini 

gösterecektir. (Peter ve Olson,  1998: 64-65). 

2.9.Borca Sokma Tekniği  

Borca sokma tekniği,  satış elemanı tarafından müşteriye yapılan iyilik davranışını müşterinin 

karşılıksız bırakmamasını sağlamayı amaç edinmektedir(Yüksel, 2012: 76). Tekniğin 

uygulanabilirliğine örnek olarak, restoranda garsonların müşteriye hesap getirdiği anda müşterilere ek 

olarak ayrıca hediye şeker ikram etmesi sonucunda bahşişlerin % 3 oranında artması verilmektedir.  

Garsonlar tarafından müşterilere ikram edilen şeker sayısı iki katına çıktığında ise artış % 14 oranında 

olmaktadır. Satış elemanının bize en çok yakışacak kazak modelinin bütün farklı markanın modellerini 

tek tek çıkararak sergileme davranışının altında yatan teknik borca sokma tekniğidir. Bu teknikte 

‘karşılıklılık’ ilkesinin önemli bir ana unsur olduğu bilinmektedir (Larson,  1995). Karşılıklılık ilkesinin 

özünü, satış elemanının müşteriye ürün sunumu yaparak zahmete girmesi, çaba harcaması sonucunda 

müşterinin de kendisini satış elemanına karşı borçlu hissetmesini istemek düşüncesini vardır. Bu borçlu 

hissetme duygusunun sona ermesini isteyen müşteri, bu duyguyu telafi etmek için ne gerekiyorsa 

yapmaya hazır hale gelmek için uğraşmaktadır. Yöntem ayrıca “swap”(takas) ve “trade-off” (alışveriş) 

yöntemi olarak da bilinmektedir   ( Hogg ve Vaughan,  2002:  212-213). 

2.10.Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği  

İngilizce de “ throw a ball technique ” ismiyle ifade edilmektedir. Tekniğe göre ilk olarak 

müşterilere ürünle ilgili cazip koşullar sunulmaktadır. Bu sunulan koşullar sayesinde müşteriler 

açısından hedef ürüne karşı pozitif bir bakış açısı yaratılmak istenmektedir  (Cialdini,  2001:  156).   Satış 

elemanı tarafından ürünle ilgili hedef kitlenin pozitif bakış açısının değişmeyeceğinden emin olunduğu 

zaman satış elemanı sunulan cazip koşulların bir kısmının gerçekleşmeyeceğini müşterilere 

belirtmektedir. Örneğin, mağazada beğendiğiniz bir pantolonun satış elemanı tarafından size çok 

yakıştığının dile getirilip ardından satış elemanına beden numaranızı söylemeniz durumunda o beden 

numarasının satış elemanı tarafından stoklarda kalmadığının ifade edilmesi tekniğin ana düşüncesini 

açıklamaktadır. Cialdini bu tekniği ‘acımasız ikna uzmanlarının kullandığı bir tuzak kavramı ile 

açıklamaktadır (Cialdini, 2001).  Yöntem için verilen örnek, pazarlamada sıklıkla uygulanan üç al bir 

öde kampanyası olarak gösterilmektedir.  Müşteri, satın aldığı ürünle ilgili kasaya ödeme işlemi için 

gittiğinde müşteriden en yüksek fiyatlı ürünün fiyatının istenmesi yöntemi uygulama alanına örnek 

teşkil etmektedir.  

2.11.Mesajın Tekrarı  

   İkna etme eyleminin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi mesajın amacına ulaşıncaya kadar tekrar 

edilmesine bağlı olmaktadır.  Mesaj tekrarının iki önemli avantajı mevcuttur. İlk avantajı; tekrar edilen 
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uyarıcı sayesinde dikkat başka yöne çekilmediği için bireye odaklanmanın kolaylıkla sağlanılmasıdır. 

İkinci avantajı ise bireyin dikkat alanına giren uyarıcının tekrarlanma durumuna daha duyarlı olmasıdır 

(Severin ve Tankard, 1994: 303-304). Öğrenme teorisi açısından da mesajın sık sık tekrar edilmesi son 

derece önemlidir  (Damlapınar,  2003). Mesajı veren kaynak grubunun, hedef kitleyi etkileyeceği 

davranışları iyi bilmesi gerekmektedir  (Kalender, 2001: 60). Mesajda dile getirilmek istenen 

argümanların anlaşılması son derece önem taşımaktadır (Pratkanis ve Aronson, 1991: 22-23). Yöntemde 

dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise; çok fazla dile getirilen mesajın, hedef kitleyi rahatsız 

etmeyecek şeklinde ayarlanması hususudur  (Severin ve Tankard, 1994:  305).  

2.12.Korku Çekiciliği 

   Korku çekiciliği unsuru ile bireyin tutum ve davranışları satış elemanları tarafından istenilen 

yönde değiştirilmek istenmektedir (Bettinghaus ve Cody,  1987:  161). Bireyler herhangi bir konuda 

ikna edilmeye çalışılırken bireyin o davranışı gerçekleştirmesi sonucunda oluşabilecek zararlar bu 

yöntem sayesinde ifade edilmektedir. Oluşabilecek zararların artarda ifade edilmesi korku çekiciliği 

unsuruna örnek olarak gösterilmektedir   (Freedman vd.,  1983:  365).  

2.13.Darlık-Azlık Tekniği 

   İngilizce de “scarcity technique ” ismiyle anılmaktadır. Darlık-azlık tekniğine göre bazı 

kaynakların az olması müşteride ürün sahibi olma konusunda rekabet algısını yaratmaktadır. Tekniğin 

uygulama alanına örnek olarak; mağazalarda sınırlı sayıda kalan ürünlerin satılması verilmektedir. 

Bireyler az olan ürünlere karşı daha çok satın alma eğiliminde olmaktadır. ‘Sınırlı sayıda kaldı’ ibaresi 

müşteriyi ürün satın almaya yönlendirmektedir   (Yüksel,  2012:  76). 

2.14.Sıra dışı İstek Tekniği 

   İngilizce kelime anlamı olarak “ the pique tekniği ” olarak açıklanmaktadır. Bireyler bazen hiç 

düşünmeden kendilerine gelen ricaları geri çevirme eğilimi sergilemektedir. Yöntemin uygulanma 

alanına örnek olarak; birçok şehirde dilencilerin yayalardan para istemesi örneği verilmektedir (Millar, 

2002: 668-669).  Çoğu yayalar ise bu ricayı duymazlıktan gelerek kafasını başka yöne çevirmektedir. 

Dilenci başarılı olmak istiyorsa yayanın dikkatini çekmeyi hedeflemelidir. Yöntemle ilgili olarak başka 

çalışmalar da mevcuttur. Yapılan diğer çalışmalar kolejde okuyan kız öğrencileriyle ilişkilidir.  Kız 

öğrenciler, dilenci olarak yayalara yaklaşmaktadır ve klasik bir istek olarak ‘Bir çeyrekliğin var 

mı?’sorusunu yayalara yöneltmektedir. Ama yayaların ilgisini kız öğrenciler çekememektedir ve bu 

durumda kız öğrenciler başarısız olmaktadır. Daha sonra ’20 kuruş vermeniz mümkün müdür?’sorusu 

kız öğrenciler tarafından yayalara yöneltilmektedir ve alışılmadık bir şekilde para istendiği için kız 

öğrencilere para verenlerin oranı klasik yöntemde para verenlerin oranına göre daha yüksek olarak 
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çıktığı görülmektedir. Araştırma sonucunda sıra dışı isteğin, hedefin geri çevirme eğilimini engellediği 

görülmüştür.   

2.15.Çünkü Kestirme Yöntemi 

Satış elemanları tarafından müşterilere satış işlemini gerçekleştirmeleri, ürünü satın alma 

konusunda müşterilere razı olmaları için bir neden gösterildiği takdirde söylenen eylemin gerçekleşme 

olasılığını arttırması yöntemin ana düşüncesidir.“Çünkü” kelimesi bu tekniğin özünü oluşturan 

kelimedir (Burger vd.,  1999:  243-247). 

2.16.Fiyat-Kalite Kestirme Yöntemi 

Müşteriler, ürün satın alma kararını yüksek fiyat, kaliteyi de beraberinde getirir düşüncesine 

dayandırarak gerçekleştirmektedir. Fiyat-kalite kestirme yöntemine satış elemanları tarafından satış 

sürecinde müşterilerin ürünü alıp almama noktasında karar vermesinin zorlaştığı durumlarda 

başvurulduğu görülmektedir  (Hogg ve Vaughan,  2002). 

2.17.Bir Kuruş Tekniği 

Hayır kurumları, tele-pazarlama işletmeleri tarafından yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak 

bir kuruş tekniği yaşamımızın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır (Jürgen ve Jürgen,   2000:  23). 

Bir kuruş tekniğine örnek olarak ise daha çok Çin malları satan 1 milyoncu ( 1TL) mağazalar 

verilmektedir.  

2.1.18.Otorite Prensibi 

Otorite ve unvanlar (beyaz önlüklü doktorlar, iş adamları, banka çalışanları, üniversite hocaları) 

ve pahalı eşyalar (Zen pırlanta) statü imajı vererek insanları etkileyen unsurlar olarak gösterilmektedir. 

İnsanları etkileme yollarından bir tanesi bireye işi yaptırmak, bireyde istenilen davranışı sergilemek için 

insanlara yardım etmek veya bireylere ödül vermek olduğu şekilde belirtilmiştir.  Satış elemanının 

ürünle ilgili doğru bilgiler vermesi satış süreci zarfında gerçekleşen ikna eylemini kolaylaştırmaktadır 

(Yüksel,  2012). 

3.YÖNTEM  

Bu bölümde; araştırma deseni, araştırmanın amacı, araştırma grubu, veri toplama araçları ve 

verilerin analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.1.Araştırmanın Deseni  

Fenomenoloji (olgu bilim) deseni,  yaşanmış deneyimlere sahip olan bireyler ile derinlemesine 

görüşme yapmayı öngören desen olarak literatürde karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin günlük 

deneyimlerinin anlamı veya doğası hakkında derinlemesine bir anlayışın oluşmasını sağlamak, 
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fenomenolojik desenin özünü oluşturmaktadır. Fenomenolojik yansıtma; bireyin geçmiş deneyim 

bulgularını öğrenmeye çalışmaya yöneliktir  (Van Manen, 1990:  9-10). Araştırma, satış elemanlarının 

satış anında hangi baskıcı ikna stratejilerini kullandığını öğrenme amacı taşıdığı için olgu bilim deseni 

tercih edilmiştir.  

3.2.Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, mağazalarda çalışan satış elemanlarının ürünün satış anında hangi baskıcı 

stratejilerden yararlandığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

3.3.Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Olgubilim araştırmalarında veri kaynakları araştırılan olguyu yaşayan ve bu olguyu 

yansıtabilecek bireyler veya gruplardır (Yıldırım vd., 2016: 71). Araştırma grubunu Balıkesir in 

Bandırma ilçesindeki yüksek satış potansiyeline sahip hazır giyim mağazalarında çalışan 15 satış 

elemanı oluşturmaktadır. Araştırma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum 

çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinin amacı 

göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmaktır (Yıldırım vd., 2016: 119). 

Tablo 1. Satış Elemanlarıyla İlgili Kişisel Bilgiler 

Görüşülenler  Meslek  Yaş  Eğitim durumu  

S1 Satış elemanı  34 2 yıllık yüksek 

okul 

S2 Satış elemanı  59 İlköğretim  

S3 Satış elemanı  60 Üniversite  

S4 Satış elemanı 32 Lise 

S5 Satış elemanı  34 Yüksek Lisans  

S6 Satış elemanı 28 Lise 

S7 Satış elemanı  34 Üniversite  

S8 Satış elemanı  38 Önlisans  

S9 Satış elemanı  46 Lise  

S10 Satış elemanı  38  Üniversite  

S11 Satış elemanı  22 Üniversite  

S12 Satış elemanı  21 Önlisans  

S13 Satış elemanı  40  İlkokul 
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S14 Satış elemanı  46 Lise  

S15 Satış elemanı  21 Üniversite öğr. 

 

3.4.Veri Toplama Aracı  

Olgu bilim araştırmalarında temel veri toplama aracı görüşmedir. Araştırmacı, olgulara ilişkin 

yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak için, görüşmenin araştırmacılara sunduğu etkileşim, esneklik 

gibi unsurlardan  faydalanmaktadır (Yıldırım vd., 2016: 71). Bu kapsamda, araştırmanın verileri, 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Görüşme formu hazırlanırken ilgili alan yazın ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve uzman görüşleri 

alınmıştır. Oluşturulan görüşme formu sayesinde 15 satış elemanıyla derinlemesine görüşme 

yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır ve yaklaşık 30-45 

dakika bir süre zarfında gerçekleştirilmiştir.  

3.5.Verilerin Analizi  

 Olgubilim araştırmalarında veri analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yöneliktir 

(Yıldırımvd., 2016). Görüşme verilerinin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 

İçerik analizi yönteminde veriler dört aşamada analiz edilmektedir. Verilerin kodlanması, temaların 

bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır (Yıldırım 

vd.,  2016:  243).  Verilerin çözümlenmesinde, satış elemanlarına  ait ses kayıtları aynen alınarak bir 

metin haline getirilmiştir. Microsoft Word ortamında 64 sayfalık bir ham veri elde edilmiştir. Dış 

geçerliliği sağlamak için araştırma süreci titizlikle yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda güvenirliği 

artırmak için toplanan verilerin öncelikle betimsel bir yaklaşımla doğrudan sunulması, araştırmacının 

gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla elde ettiği verileri herhangi bir yorum katmadan okuyucuya 

sunması ve yorumlarını daha sonraya bırakması önerilmektedir  (Yıldırım vd.,   2016:  271). 

4.BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular sunulmuştur. Satış elemanlarının yorumları S1, 

S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15 harfleriyle simgelenmiştir.  

4.1.Satış Elemanlarının Ürün Sunumunda Uyguladığı İkna Stratejileri 

Bu tema kapsamında, satış elemanlarının kaynak benzerliği, iltifatlar sonucu oluşan sevgi unsuru, 

önce küçük sonra büyük rica tekniği, gitgide artan ricalar tekniği, yer etme tekniği, fiyat- kalite kestirimi, 

darlık-azlık tekniği, sadece o değil tekniği, soruya soruyla yanıt verme tekniği, borca sokma tekniği, 

çünkü kestirme yöntemi stratejileriyle ile ilgili görüşleri dikkatli bir şekilde analiz edilmiştir.  
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4.1.1.Kaynak Benzerliği ve İkna İlişkisi  

Hazır giyim mağazalarından ürün satın almak isteyen müşterilerin onunla ilgilenen satış elemanı 

ile aynı memleketli olduğunu öğrenmesi durumunda bu durumun ürün satın alınması konusunda 

müşterileri ikna edip etmediğini öğrenmek adına sorular yöneltilmiştir. Temel ikna tekniklerinden biri 

olan kaynak benzerliği faktörünün ikna etme eylemini gerçekleştirmek adına etkisi olup olmadığı 

incelenmiştir (Bilgin,  2000). 

Hayır girmem. Müşteri benim için birdir. Annem de olsa, babam da olsa aynı diyalog da devam 

ederim açıkçası.”(S2,S4,S6,S9,S12 benzer görüşe sahiptir.)“Tabi, hoşuna gider yani. Herkesin kendi 

memleketlisine destek olması lazım.”( S1, S5, S14 benzer görüşe sahiptir.) “Daha kolaylaşır. Daha 

samimiyet kurulması adına alternatif yol olabilir.”(S3).“Yok, ek bir çabam olmaz. Elimden geldiğince 

özel diyalog kurmamaya çalışıyorum, mesafemi korumaya çalışıyorum. Elbette ki müşterilerime 

sıcakkanlı, yakın, daha önce tanışıyormuşum gibi davranmaya çalışıyorum, bunu özel hayata 

bağlamamayı tercih ediyorum.”(S7,S8,S10,S13 benzer görüşe sahiptir.) ”Satışımı beğendiririm, 

patronumuza devrederim. Fiyatına karışmam. Baktım patronumuz yok.%10 indirim oluyor zaten onun 

%10 indirim yapabilirim anca.”(S11).“Ek bir çabam olmaz. Ama ürünlerde belirli iskontolar var. 

Belirli iskontolar dahilinde ek bir indirim yapabiliyoruz o şekilde.”(S15,S14  benzer görüşe sahiptir). 

Şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Kaynak benzerliği ve ikna ilişkisinin incelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan temalar; eşitlik, özel yaşam, destek, samimiyet, belirli iskontodur. 

4.1.2.İltifatlar Sonucu Oluşan Sevgi Unsuru ve İkna İlişkisi  

Temel ikna tekniklerinden biri olan iltifatlar, güzel sözlerden oluşan sevgi unsurunun ikna 

eylemini nasıl etkilediğine dair araştırma yapılmak istenmiştir  (Bilgin,  2000).“İltifat ama biz bayana 

edemeyiz.”(S1). “Tabi ki daha mutlu, samimi, güzel bir konuşma geçiyor.”(S2). “Ya zaten tabi ki 

müşteri içeri girdiği zaman zaten daha bir ılımlı oluyor, severek giriyor dükkanıma.”(S4). “Yani, 

kendini daha rahat hisseder. Daha rahat girer. En azından seçmek istedikleri ürünü daha rahat anlatır. 

Daha samimi olur.”(S6,S7,S8,S11,S12,S13 benzer görüşe sahiptir).“Hoş bir etki ilk etapta yaratmaz. 

Samimiyet kaybına neden olur.”( S3).“Her müşteriye aynı tavırla yaklaşamazsın. İçeriye, dükkana bir 

karış suratla gelen müşteriye ya da farklı diyalogla gelen müşteriye aynı diyalog olmaz.”(S5,S9 benzer 

görüşe sahiptir). “Olumlu bir etki yaratır. Daha fazla ürünü alabilir sizden. İyi bir davranışla.”(S10). 

“Tabi şu an hemen olmasa bile ileriye yönelik oluyor. İltifat zaten her kişi için her şey için önemli. 

Kapıdan giren her kişiye karşı iltifat etmeye çalışıyoruz.”(S14,S15 benzer görüşe sahiptir). Şeklinde 

satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. İltifatlar sonucu oluşan sevgi unsuru ve ikna ilişkisinin 

incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; iltifat, samimiyet kaybı, samimiyet, farklı diyalog, yatırım, 

fazla ürün satın alma davranışıdır. 
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4.1.3.Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği ve İkna İlişkisi  

Önce küçük sonra büyük rica tekniğine göre hedef kitleye ilk olarak küçük ricalarda 

bulunulmaktadır. Küçük ricaların kabul edilme olasılığı yüksek olarak belirtilmektedir. Ardından adım 

adım büyük ricalarda bulunularak kullanılan yöntemdir (Bilgin,  2000). “Örneğin, müşteri bir parça 

ürün almaya geliyor. Ben bunun yanına bir güler yüz tatlı dilimle onu gösteriyorum, bunu gösteriyorum. 

Bu sefer dediğim gibi meblağ büyük oluyor. Patronuma karşı da görevimi yapmış oluyorum, mutlu 

oluyorum o gün. Müşteri tekrar tekrar bize dönüyor.”(S11). “Ona sormadan direkt ürünü çıkararak, 

direkt şöyle de bir şey var diyince direkt alıyorlar yani.”(S5).“Yani, tarzını öğrenmen lazım ilk etapta 

hani. O gelen müşterinin tarzını öğrendikten sonra bir tane alıyorsa zaten iki-üç tane alıyor. Tarzını 

biliyorsan ikna ediyorsun. İndirimli veririm diyorsun.”(S4).“Kombin yapmak istediği ürünleri; neyle 

kullanılacak ona göre giymesini tavsiye ediyoruz. Deniyorlar. Beğeniyorlarsa 

alıyorlar.”(S6,S1,S2,S3.S7,S8,S9,S10,S12, S13,S14,S15 benzer görüşe sahiptir). Şeklinde satış 

elemanlarının görüşleri alınmıştır. Önce küçük sonra büyük rica tekniği ve ikna ilişkisinin incelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan temalar; kombin yapma, giyim tarzı, indirim, güler yüz, aniden ürün 

göstermedir.  

4.1.4. Gitgide Artan Ricalar Tekniği ve İkna İlişkisi  

Hedef kitleye ilk olarak kabul edilme olasılığı yüksek olan ricalar sunulmaktadır. Ardından “evet” 

yanıtı alacağı noktaya kadar ricalar, arttırılmaktadır  (Sakallı, 2001:  58).“Mesela geliyor. 150 TL’lik 

bütçe ayırıyor kendisine kıyafet olarak. O kadarlık bütçesi var. 150’lik bütün ürün gruplarını deniyoruz 

görüyoruz ki yakışmıyor. Sonra 250-300 TL’liklere geçiyoruz. Onlar çok  daha  yakışıyor üstüne. 

Kendisi de fark ediyor.”(S14). “Müşteriye göstererek ürünleri ikna etmeye çalıştık. Şu an indirimde 

olduğunu göstererek.”(S10).“Gömlek var 50 lira, gömlek var 200 lira. Seçenekler sunuyorum. Kumaş 

özelliklerinden bahsediyorum. Daha markalı, bu biraz daha desenler farklı.”(S15,S6,S7,S8,S9, S12 

benzer görüşe sahiptir).“Tavsiye ederim. Bir şeyleri tavsiye edersen görüyor, bakıyor.”(S5,S13 benzer 

görüşe sahiptir).“Yoo, yani hiç öyle bir şey olmadı.”(S2,S1,S3,S4 benzer görüşe sahiptir). Şeklinde satış 

elemanlarının görüşleri alınmıştır. Gitgide artan ricalar tekniği ve ikna ilişkisinin incelenmesi sonucunda 

oluşan temalar; tavsiye, kalite alternatifi, indirim, beğenidir.  

4.1.5. Yer Etme Tekniği ve İkna İlişkisi  

Tekniğin amacı, duyu organlarına hitap ederek hedef kitlenin zihninde yer etmektir  (Bilgin,  

2000).“Yok o tarz olmaz.”(S1,S5,S8,S9,S10,S11,S13,S15 benzer görüşe sahiptir).“Şimdi bu tamamen 

müşterinin kişiliğiyle ilgili. Müşteriden o elektriği alıyorsan hani ünlülere bir eğilim varsa aynı ürünü 

veya benzerini giyen bir ünlüyü söyleyebiliyorsunuz.”(S12,S14 benzer görüşe sahiptir).“Çoğunlukla 

Zara’nın örneklerini, farklı markalar için de verdiğim olmuştur.”(S2).“Genellikle istisnai zamanlarda 

olabiliyor. Trend ürünlerde”(S3). “Yani, hani ünlü kişiler açısından değil de, mesela hani iki bayan 
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birbirini tanıyor. Bak, bu abla da bunu aldı. Çok memnun, çok güzel diye şey yapabilirim.”(S4).“Evet 

etkiliyor. Ben bunu Selin Ciğerci elbisesinde çok yaşadım. Versace modelinin elbisesi meşhur olmuştu 

o sezon. Selin Ciğerci giydi onun reklamını yaptı. İnsanların üzerinde garip bir etki yaratıyor nedense. 

Baktıkları zaman aaaa bu da Selin Ciğerci elbisesi gibi bir tepki verdikleri oluyor zaman 

zaman.”(S7).şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Yer etme tekniği ve ikna ilişkisinin 

incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; ünlü eğilimi, sosyal medyadır. 

4.1.6.Fiyat- Kalite Kestirimi ve İkna İlişkisi  

Fiyat-kalite kestirimi temel ikna tekniklerinden bir tanesidir. Bu teknik yüksek fiyat kaliteyi de 

beraberinde getirir düşüncesini savunmaktadır  (Bilgin,  2000). “Ürünün kalitesi neyse müşteriye biz 

onu anlattık. Çok pahalı ürünlerde iyi olmayabilir.”( S8, S1, S7 benzer görüşe sahiptir).   “Pahalı ürün 

iyi ürün” diyerek asla ikna etmedim.”(S3,S5 benzer görüşe sahiptir).“Yani bizim kendi markamız kendi 

mağazamızda ürünlerin hepsi marka, satılan ürünler belli. Etkileniyor müşteri. Kaliteyi tercih eden 

müşterimiz çok fazla var tabi ki. Mesela 30 TL’ye de t-shirt var. Atıyorum bak burada göstereyim. 80 

TL’ye de var. Onun işçiliği kalitesi. Müşteri baktığında anlıyor. Çoğu zaman 30 TL’lik yerine 80 TL’lik 

T-Shirt sattığım zaman da olmuştur (S2,S4,S6,S9,S10,S11,S13,S14,S15 benzer görüşe sahiptir). “Pahalı 

ve ucuz üründeki kalite farkını öne çıkararak.”(S12).şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. 

Fiyat-kalite kestirimi ve ikna ilişkisinin incelenmesi sonucunda oluşan temalar; uygun ürün iyi ürün, 

ikna için ısrar, kalite ayrımıdır.  

4.1.7.Darlık-Azlık Tekniği ve İkna İlişkisi  

Darlık-azlık tekniğine göre müşterilere“Eğer bu ürünü almazsanız başka hiçbir şey yok çünkü 

stoklarda bu gördüğünüz ürün kalmadı.”cümlesi dile getirilmektedir.“Bir ürünün az kalması şeydir o 

ürünün beğenildiğini; beğeni, kalite, fiyat olarak iyi olduğunu gösterir. İyi olmayan ürün ya da 

beğenilmeyen bir ürün fazla satılmaz. Fazla satılan ürün az kalır.”(S12,S1,S2,S3,S4, S7 benzer görüşe 

sahiptir). “Yeni gelen bir şeyi bile bu gün yok dersin o zaman değer kazanıyor ürün. Ondan kalmadı 

diye başlarsan elinde etkili oluyor.”(S5,S11 benzer görüşe sahiptir). “Çok fazla etkilemiyor aslında. 

Zaten almak isteyen müşteri çok ta olsa az da olsa alıyor yani.”(S6).“Genelde de etkiler. Çünkü insanlar 

aza daha çok ihtiyacı varmış gibi hareket ediyorlar. Nerede az varsa önce onu alayım, bende de olsun 

ihtiyacı oluyor.”(S8,S10,S13 benzer görüşe sahiptir).“Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Duruma 

bağlı.”(S9,S11 benzer görüşe sahiptir). “Bunlar hep müşterinin demografik özelliklerine bağlı olarak 

değişiyor. Satın alma gücüne. Bayanların ekonomik özgürlüğüne bağlı.”(S14,S15 benzer görüşe 

sahiptir). Şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Darlık-azlık tekniği ve ikna ilişkisinin 

incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; beğeni ve ürünün sınırlı sayıda kalmasına, bireyin özel 

hissetme ihtiyacı ve demografik durumudur.  
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4.1.8. Sadece O Değil Tekniği ve İkna İlişkisi 

Teknik için en önemli nokta yapılan ilk ricânın müşteri tarafından kabul edilebilir bir ricâ olması 

gerekliliğidir (Demirtaş,  2004:  81).“Yani, olumlu etkiler bize de güvendiği için. Hani ona yardımcı 

olmak istediğimizi anlarsa olumlu etkiler tabi.”(S1).“Hem etkiler hem de müşteri ikinci ürünü 

gösterdiği zamanda ihtiyacı olan ürünü bir an önce almak ister.”(S8).“Etkileniyor tabi. Kemerdir, 

kravattır büyük satışlarda. Ufak satışlarda pek olmuyor. Hani pantolondur hani kemer falan. Adam 

mesela 1000 TL’lik alışveriş yapmıştır müşteri. Ne yapıyorsun, veriyorsun tabi haliyle. Müşterinin 

alışveriş yaptığı miktara bağlı.”(S5).“Hediye her zaman için Türk halkı için çok önemli bir şey.  Her 

üründe öyle, mobilyada da öyle, giyimde de aynı. Hediye herkese cazip geliyor.”(S6, S13, S15 benzer 

görüşe sahiptir). “Ek bir ürün ve indirim kelimesi müşteriyi etkiler.”(S4,S2,S3,S7,S9,S10,S11,S12,S13 

benzer görüşe sahiptir). Şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Sadece o değil tekniği ve ikna 

ilişkisinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; yardımcı olma ve güven, indirim, satış oran 

büyüklüğü, hediye unsuru, ihtiyaçtır. 

4.1.9.Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği ve İkna İlişkisi  

Bu tekniğin amacı; hedef kitleyi yanıt vermeye zorlamaktır ve kaynak açısından zaman 

kazandırılmak istenmektedir  (Larson, 1995: 331).“Yok hareket alanından uzaklaşırım. Hiç soru 

sormam. Çok soru sormanın baskı yaratacağını düşünürüm. Müşteri bazen içeriye girdiği zaman sadece 

fiyatı görmek isteyebilir. Ama onu etikette görmeyi tercih eder. Yani elemanın arkasından gezip şu fiyat, 

bu fiyat demenin âlemi yok açıkçası.”(S6).“Ürünü denerken, tabi ki yorum yaparım ilgilenirim. Ama 

daha sonrasında geri çekilirim kendi karar vermesi için. Sonra da bir şekilde bana geliyor yani. Çok 

fazla sıkmak da hoş olmuyor müşteriyi.”(S2,S1,S3,S5,S9,S12,S14 benzer görüşe sahiptir). “Sürekli değil 

de ürüne yoğunlaşırız. İhtiyaç dahilinde soru sorulur. Bir daha soru sormam, 

beklerim.”(S4,S7,S8,S10,S11,S13,S15 benzer görüşe sahiptir).  Şeklinde satış elemanlarının görüşleri 

alınmıştır. Soruya soruyla yanıt verme tekniği ve ikna ilişkisinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan 

temalar; ölçülü soru, ihtiyaç dahili, baskıdır. 

4.1.10.Borca Sokma Tekniği ve İkna İlişkisi 

Teknik; yapılan iyilik davranışını karşılıksız bırakmama amacını taşımaktadır  (Larson, 

1995).“Ne çok uzak dururum ne çok sohbet ederim. Yani tam gerektirdiği kadar konuyla ilgili soru 

sorarım. Yani o dozajı iyi ayarlamak lazım.”(S1,S3 benzer görüşe sahiptir).“O yarı yarıya bence. 

Müşteriye kalmış bir şey. Müşterinin o anki ruhuna bağlıdır.(S10,S2,S4,S5,S8,S9,S13 benzer görüşe 

sahiptir).“Çok çaba sarf etmemek lazım. Çok arkasında, önünde gezmemek lazım. O zaten bir şeye karar 

verdiyse gezip ona göre karar verecektir. Ama ikna etmeye tabi ki çabalarız ama çok peşinde 

koşmayız.”(S6,S7 benzer görüşe sahiptir).“Çok nadir yavrum bu zamanlarda öyle. Çok nadir. İhtiyaç 

ve bütçe. Herkes cebindeki paraya bakıyor.”(S11).“Bazen ters tepebilir. Ürünü almayabilir. Müşterinin 

o anki durumundan ziyade psikolojisine bağlıdır.Bir şeyi dikkatle yapmak gerekir.Çok fazla ısrar etmek 
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de bazen kötüdür.”(S12). “Sürekli soru sorarım. Neye ihtiyacının var olduğunu öğrenirim. Mesela 

pembe renkli elbise alacak. Dolabında pembe renkli elbiseden kaç tane var olduğuna kadar hep 

sorarım.”(S14, S15 benzer görüşe sahiptir).  Şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Borca 

sokma tekniği ve ilişkisinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; orta nokta, durum, baskı, 

ihtiyaç ve bütçe, psikolojidir. 

4.1.11. Çünkü-Kestirme Yöntemi ve İkna İlişkisi  

“Çünkü” kestirme yöntemine göre müşterilere kabul etmeleri, ürünü satın alma konusunda razı 

olmaları için neden gösterilmektedir. Bu sayede eylemin gerçekleştirilmesi ihtimali artmaktadır  

(Larson, 1995).“Ürünü alışında etkisi olmaz. Ama benim nezdinde etkisi olur. Efendi konuşmuş olurum, 

güzel hitap etmiş olurum.”(S1). “Yok yani önemli olan ikna kabiliyetidir bence satış elemanının. Güzel 

bir diyalog. Kimi müşteri ilgilenmemi istemiyor. Müşterinin psikolojisine göre davranıyorum 

açıkçası.”(S2,S5,S6,S8,S12,S14,S15 benzer görüşe sahiptir)“Samimiyet kaybı satışı zorlaştırır 

(S3,S9,S13 benzer görüşe sahiptir).“İltifat dolayısıyla ürünü satmaya çalışırım.”(S4,S10,S11 benzer 

görüşe sahiptir).“Etkileniyorlar. Ama ben bunu sadece fikir soran müşterilerime yapıyorum. Genelde 

siz ne düşünüyorsunuz diyorlar, yakıştıysa yakıştı diyorum, yakışmadıysa başka seçenekleri 

gösteriyorum. Başkalarının fikrini almak insanların umrunda olduğu için etkileniyor, hoşlarına gidiyor 

tabi.”(S7).şeklinde satış elemanlarının görüşleri alınmıştır. Çünkü-kestirme yöntemi ve ikna ilişkisinin 

incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalar; efendi konuşma, iltifat, psikoloji durumu, samimiyet 

kaybıdır. 

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Satış elemanlarına, kaynak benzerliğinin ikna ilişkisini nasıl etkilediğine dair sorular 

yöneltilmiştir. 5 satış elemanı “Her müşteriye eşit davrandığım için etkilemez”, 3 satış elemanı 

“Herkesin kendi memleketlisine destek olması gerektiği için etkiler”, 1 satış elemanı “Samimiyet 

kurulması adına alternatif yol olduğu için etkiler”, 4 satış elemanı “Özel yaşama girdiği için etkilemez”, 

3 satış elemanı “Zaten belirli iskonto var olduğu için etkilemez” cevaplarını vermiştir.  

   Satış elemanlarına, iltifatlar sonucu oluşan sevgi unsurunun ikna ilişkisini nasıl etkilediğine dair 

sorular yöneltilmiştir. 1 satış elemanı “Erkek satış elemanları olarak bayanlara iltifat edemeyiz bu 

yüzden etkilemez”, 8 satış elemanı “Daha mutlu, samimi, güzel konuşma olacağı için etkiler”, 1 satış 

elemanı “Samimiyet kaybına neden olacağı için etkilemez”, 2 satış elemanı “Her müşteri farklı diyalog 

gerektirdiği için etkilemez”, 1 satış elemanı “İltifat sayesinde daha fazla ürün satın alınabilir olduğu için 

etkiler”, 2 satış elemanı “İleriye doğru bir yatırım olduğu için etkiler” cevaplarını vermiştir.  

   Satış elemanlarına, önce küçük sonra büyük rica tekniği veya önce büyük sonra küçük rica 

tekniğinin ikna ilişkisini nasıl etkilediğine dair sorular yöneltilmiştir. 12 satış elemanı “Ek ilave 

ürünlerle kombin yapma düşüncesi etkiler”, 1 satış elemanı “Müşteri tarzına göre uygun ürünler 
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çıkarılarak etkiler”,  1 satış elemanı “İndirim kelimesi etkiler”, 1 satış elemanı “Müşteriye sormadan 

ürün çıkartma etkiler”, 1 satış elemanı“Güler yüz ek ürün satın almada etkiler” cevaplarını vermiştir.  

Satış elemanlarına, gitgide artan ricalar tekniğinin ikna ilişkisine etkisini öğrenmek adına sorular 

yöneltilmiştir. 4 satış elemanı “Öyle bir durumla karşılaşılmadığı için etkilemez”, 2 satış elemanı 

“Tavsiye sonucu etkilenme olur”, 6 satış elemanı “Kalite olarak iyi alternatif gösterilirse etkilenme 

olur”, 1 satış elemanı “Ürünün indirimli olduğu söylenirse etkilenme olur”, 1 satış elemanı “Pahalı ürün 

yakıştığı hissedilirse etkiler” cevaplarını vermiştir.  

Satış elemanlarına, yer etme tekniğinin ikna ilişkisine etkisini öğrenmek adına sorular 

yöneltilmiştir. 8 satış elemanı “Yok o tarz olmaz” düşüncesi hâkim olduğu için etkilenme yoktur”, 1 

satış elemanı “Çoğunlukla bir markanın ürünleri örnek verildiği için etkiler”, 1 satış elemanı “Trend 

ürünler örnek verilirse etkiler”, 1 satış elemanı “Ünlü kişi örneği yerine tanıdık arkadaş örneği verilirse 

etkiler”, 1 satış elemanı “Instagramdan ürün görülür ve o şekilde etkiler”, 2 satış elemanı “Müşterinin 

ünlülere eğilimi varsa etkiler” cevaplarını vermiştir. 

   Satış elemanlarına, fiyat-kalite kestiriminin ikna ilişkisine etkisini öğrenmek adına sorular 

yöneltilmiştir. 3 satış elemanı “Pahalı ürün, iyi ürün demek değildir”, 10 satış elemanı “Pahalı ürün, 

kaliteli ürün olduğu için iyi üründür”, 2 satış elemanı “Pahalı ürün iyi ürün diyerek asla ikna edilmedi” 

cevaplarını vermiştir.  

   Satış elemanlarına, darlık-azlık tekniğinin ikna ilişkisine nasıl etki ettiğini öğrenmek adına 

sorular yöneltilmiştir. 6 satış elemanı “Müşterinin beğendiği ve gerçekten sınırlı sayı kalması 

durumunda etkiler”, 2 satış elemanı “Sınırlı sayı kelimesi etkiler”, 1 satış elemanı “Sınırlı sayı kelimesi 

etkilemez”, 3 satış elemanı “Başkasında olmasın bende olsun düşüncesi hâkimse etkiler”,  2 satış 

elemanı “Müşterinin durumuna bağlı olduğu için etkilemez”, 2 satış elemanı “Demografik özelliklere 

bağlı olduğu için ya etkiler ya etkilemez” cevaplarını vermiştir.  

   Satış elemanlarına, sadece o değil tekniğinin ikna ilişkisine nasıl etki ettiğini öğrenmek adına 

sorular yöneltilmiştir. 1 satış elemanı “Müşteri satış elemanının ona yardımcı olma isteğini anlarsa 

etkiler”, 9 satış elemanı “İndirim kelimesi müşteriyi etkiler”,  1 satış elemanı “Büyük satışlarda etkiler”, 

3 satış elemanı “Hediye herkese cazip gelir ve etkiler”,  1 satış elemanı “Ürün eğer ihtiyaçsa etkiler” 

cevaplarını vermiştir.  

Satış elemanlarına, karşılıkta bulunma kuralının ikna ilişkisine nasıl etki ettiğini öğrenmek adına 

sorular yöneltilmiştir. 2 satış elemanı “Çok çaba gerektirdiği kadar olursa etkiler”, 7 satış elemanı 

“Müşterinin durumu etkiler”, 2 satış elemanı “Çok fazla baskı olumsuz etkiler”, 1 satış elemanı “İhtiyaç 

ve bütçe daha çok etkiler”, 1 satış elemanı “Müşterinin o anki psikolojisi etkiler”, 2 satış elemanı 

“İhtiyaç öğrenmeyi kolaylaştıracağı için etkiler” cevaplarını vermiştir.  
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Satış elemanlarına, çünkü-kestirme yönteminin ikna ilişkisine nasıl etki ettiğini öğrenmek adına 

sorular yöneltilmiştir. 1 satış elemanı “Efendi konuşmaya etki ettiği için etkiler”, 7 satış elemanı 

“Müşterinin psikolojisine bağlı olduğu için ya etkiler ya etkilemez”, 3 satış elemanı “Samimiyet kaybına 

neden olacağı için etkilemez”, 3 satış elemanı “İltifat olarak algılanırsa etkiler”, 1 satış elemanı “Müşteri 

satış elemanının fikrini duymak isterse etkiler” cevaplarını vermiştir.  

   Bu araştırmada; ikna teknikleri satış elemanları açısından kişisel satış sürecinde incelenmiştir.  

Baskıcı ve yönlendirici satışın artık önemini kaybettiği ortaya çıkmıştır. Satış sürecinde ikna eylemi 

satış elemanının yardımı ve dayatmasına göre değil müşterilerin beklentisiyle gerçekleşmektedir. Satış 

elemanları ürün sunumunda “güven”, “açıklık”, “dürüstlük” kavramlarına dikkat etmektedir. Satış 

elemanlarının müşterileri için “ihtiyacın keşfedilmesi, öğrenilmesi ” gibi unsurlara dikkat ettiği 

görülmektedir. Satış elemanları artık empatik iletişim, müşteri gibi düşünme ve sorun çözme gibi 

hususlara önem vermektedir. Satış elemanları artık daha fazla insan davranışları ve bu davranış tiplerine 

göre nasıl davranılması gerektiği konusunda yaklaşımlar geliştirmiştir. 
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REKLAM ENGELLEME PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞ 

NİYETİYLE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ 

Yasemin BOZKURT 

 ÖZET 

Reklam Engelleme Programları (REP), herhangi bir tarayıcıdan genellikle ücretsiz olarak 

yüklenerek reklamların internet kullanıcısının karşına çıkmasına engel olmaktadır. Sosyal medya 

platformlarının hayatımıza girmesi ve her an yeni bir reklam uygulamasının çevrim içi kullanıcısının 

isteği dışında tekrarlı olarak karşısına çıkması, tüketicilerin reklamlardan daha fazla uzaklaşmasına 

neden olmaktadır. Tüketicilerin reklamların sinir bozucu ve bıkkınlık verici olduğuna yönelik olumsuz 

algıları her geçen gün artarken, engelleme programı nedeniyle reklamlar tüketicilerle her geçen gün 

daha az bir araya gelmektedir. Dolayısıyla engelleme programı, reklamcılık sektörünün geleceğini 

oldukça etkileme gücüne sahip programlardır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, engelleme programını 

kullanan ve kullanma potansiyeline sahip olan tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla kullanıcı özellikleri 

arasındaki ilişkileri belirleyerek, birbirilerine yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Amaca dayalı 

örneklem yöntemi kullanılarak internet kullanıcılarından oluşan 560 kişiye anket uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda katılımcıların özellikleriyle engelleme programlarına yönelik tutum ve 

davranışları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu, tüketici özelliklerine göre tutum ve davranışların 

farklılıklaştığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Reklam Engelleme Programları, Tutum, Davranışsal Eğilim, Bilgi Durumu, 

Demografik Faktörler.  

JEL Kodları: M31, M37, M39. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES AND BEHAVIOR INTENTIONS OF 

ADBLOCK PROGRAMS AND CONSUMER CHARACTERISTICS 

ABSTRACT 

Ad Blocking Programs which are usually downloaded free from any browser, prevent ads from 

appearing on the Internet. The fact that social media platforms enter our lives and a new ad application 

is confronted repeatedly without the request of the online user causes the consumers to get more away 

from the advertisements. While consumers' negative perceptions of advertising as frustrating and 

annoying increase day by day, commercials are coming together less frequently with consumers every 

day. Therefore, REP is a program that can affect the future of the advertising sector. In this context, the 
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purpose of this study is to determine the relationships between the attitudes and behaviors of consumers 

who use and have the potential to use REP and their reflections on each other. A questionnaire was 

applied to 560 internet users using purpose-based sampling method. As a result of the research, it was 

determined that there were some relations between the characteristics of the participants and their 

attitudes and behaviors towards REP, and there were differences in attitudes and behaviors according 

to consumer characteristics. 

Key Words: Ad Block Programs, Attitudes, Behavioral İntentions, Information Status, Demographic 

Factors. 

JEL Codes: M31, M37, M39. 

1. GİRİŞ 

Reklamlar, markaların tüketicileriyle iletişim kurarak ürünleri ve markalarıyla ilgili ikna edici 

mesajları etkileyici biçimde aktarma fırsatı buldukları iletişim çalışmalarıdır. Metin-görsel ve sesin 

farklı kombinasyonları yapılarak, kelimelerin, müziğin, sesin, resmin, fotoğrafın ya da farklı görsel 

uygulamaların yaratıcı ve etkileyici cazibesi tüketicileri etkisi altına almaktadır. Teknolojide meydana 

gelen yenilikler, birçok alanda olduğu gibi reklamın da hem tasarım hem de tüketiciye ulaşma yolları 

bakımından yeni ve etkileyici fırsatlar yakalamasını sağlamıştır. Yeni medya ortamlarının hayatımıza 

girmesiyle birlikte markalar, tüketicilere yeni, farklı ulaşma araçları bulurken; bir taraftan da sanal 

gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun, müzik, video gibi eğlence içerikli uygulamaları ikna edici mesaj 

içeriğine dönüştürmüştür. Artık tüketici, sosyal medyadaki özel hesapları, kendi özel telefon numaraları 

aracılığıyla mobil araçları, açıkhava, internet, kişiye özel TV kanalları gibi kendilerine özel araç ve 

ortamlarda, çoğu zaman onlardan izin alınmadan çok çeşitli ve çoklu sayıda reklam mesajına maruz 

kalmaktadır. Özellikle tüketiciyle ilgilisi olmayan ürünlerle ilgili ya da tüketicinin ilgisini çekmeyecek 

nitelikte sıkıcı ve yaratıcı olmayan tasarımlı reklamlarla karşılaşması, tüketicinin reklamlara yönelik 

yaklaşımlarını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Ayrıca tüketiciler çevrimiçi ortamda daha fazla vakit 

geçirmekte ve buradaki içerikleri daha fazla kullanmak istemektedir. Markalar da tüketicilere daha fazla 

ulaşmak istemektedir. Sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesi ve her an yeni bir reklam 

uygulamasının çevrim içi kullanıcısının isteği dışında tekrarlı olarak karşısına çıkması, bazı eksik ve 

hatalı stratejiler nedeniyle tüketicilerin deneyim süreçlerine engel olması, tüketicilerin reklamlardan 

daha fazla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler rahatsız edici, sıkıcı ve bıktırıcı 

reklamlarla karşılaşmalarına engel olabilecek fırsatları değerlendirerek reklamlardan kaçmaya 

çalışmaktadır.  

Reklam engelleme programları da, tüketicilerin reklamlardan kaçabilmelerini sağlayan 

yöntemlerden birisidir. Bu programlar, herhangi bir tarayıcıdan genellikle ücretsiz olarak yüklenerek, 

reklamların internet kullanıcısının karşına çıkmasına engel olmaktadır. Yeni özelliklerin eklenmesiyle 
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birlikte Reklam Engelleme Programları (REP), her geçen gün kullanım oranını artırmaktadır. 

Kontrolünün ve isteğinin dışında karşısına çıkan bu reklamlara karşı tüketiciler, aralarına her geçen gün 

yenisi eklenen REP’lerden birisini kullanma eğilimi göstermektedir. Bu programlardan bazıları, 

kullanıcısının isteğine bağlı olarak gerekli açılır pencereleri göstermekte, rahatsız edici şeklinde 

nitelendirilen video ve standart reklamları da engellemektedir. Kullanıcı istek ve tercihlerine bağlı 

kalarak, programı özelleştirebilmektedir. Başka bir ifadeyle kullanıcı bireysel olarak istemediği 

reklamları önceden belirlenmiş filtreleri kullanarak engelleyebilmekte, istediği reklamların ise 

gösterilmesine izin verip beyaz listeye ekleyebilmektedir. Güvenlik ve kişisel deneyim konusunun ön 

planda olduğu REP, birbirinden farklı ve birbiriyle benzer özelliklere sahiptir. Tüketicilerin reklamların 

sinir bozucu ve bıkkınlık verici olduğuna yönelik olumsuz algıları her geçen gün artarken, REP 

nedeniyle reklamlar tüketicilerle her geçen gün daha az bir araya gelmektedir. Dolayısıyla REP, 

reklamcılık sektörünün geleceğini olumsuz anlamda oldukça etkileme gücüne sahip programlardır.  

Çünkü kullanıcı sayısı arttıkça, reklamlarla tüketiciler karşılaşmayacak, bu nedenle tüketicilere 

ulaşamayan reklam verenler ise çevrim içi ortamda reklam verme oranını düşürmeye başlayacaktır. Bu 

durum da, çevrim içi ortamdaki reklam sektörüne olan yatırımın düşmesine neden olacaktır. Yatırımdaki 

bu gerileme, yayıncılara, tüketicilere, reklam verenlere, reklamcılıkla ilgili ajanslara olumsuz 

yansıyacaktır. Bu bağlamda bu programları kullanan ve kullanma potansiyeline sahip insanların REP’e 

yönelik tutum ve davranışlarını, kullanıcıların özellikleri temelinde hangi faktörlerle nasıl ilişkiye sahip 

olduğu, hangi durumlarda tutum ve davranış niyetlerinin farklılaştığı oldukça önemlidir. Çünkü bu 

faktörlerden yola çıkılarak bu programların kullanılmasını engelleyebilecek ya da bilinçli 

kullanılmasına yönlendirebilecek çeşitli çalışmalarla, karşılaşılabilecek olumsuz sonuçların önüne 

geçilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, REP’i kullanan ve 

kullanma potansiyeline sahip olan tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla kullanıcı özellikleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak, tutum ve davranış eğilimlerinin hangi değişkenlere göre farklılaştığını 

belirlemektir.  

2. LİTERATÜR ANALİZİ 

2.1. Reklam Engelleme Programları (REP) Ve Ortaya Çıkışı 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte her alanda yaşanan dijitalleşme, her sektörün ve her bireyin 

hayatını yavaş yavaş içine almıştır. Sektörler dijital ürün ve hizmetler sundukça tüketiciler bu ürün ve 

hizmetleri kullanarak dijital hayatı yaşamaya başlamış; tüketiciler dijital yaşamı tercih ettikçe sektörler 

daha fazla dijital araç ve uygulamaları hayatımıza sokmaya çalışmıştır.  

Reklamcılık alanında da markalar, tüketicileriyle iletişim kurarak mesaj akışını sağlamak ve 

bağlılık yaratmak amacıyla dijital platformların içerisine girmiş ve yeni iletişim uygulamaları 

kullanmaya başlamıştır. Hem bilgisayar hem mobil ortamda tüketicilerin karşısına banner, video reklam, 
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metin reklamlar, Pop-up’lar, yapışkan reklamlar, oyun reklamlar, oyun-içi reklamlar, içerik 

sponsorlukları, ortaklaşa reklamlar gibi bir çok yeni reklam uygulamasıyla çıkmıştır (Taylor, 2012:23). 

Üstelik bu farklı uygulamalar artırılmış gerçeklik, kare kod uygulamaları, sanal gerçeklik, çoklu 

boyutlar ve diğer yazılımların görsel, işitsel ve yazılı içerikle birleştirilerek daha etkileyici ve yaratıcı 

hale getirilmiştir. Ayrıca temeli hikaye anlatımına dayanan transmedya uygulamaları aracılığıyla 

reklamlardaki hikayelerin anlatımı farklı boyutlara taşınmış, hem geleneksel hem de yeni medya araçları 

içerisinde hikaye birbiriyle bağlantılı bir biçimde tasarlanarak bu araçlar içerisinde hikayenin akması ve 

tüketicinin bu hikayeyi farklı araçlarda takip ederek sürece dahil olması sağlanmıştır. Transmedya 

reklamcılığında, farklı medya araçlarının dili ve yeteneğine göre reklam hikayesi parçalara ayrılmakta 

ve her bir hikaye parçası farklı medya platformlarında deneyimlenmektedir (Jenkins, 2006: 97-98). 

Geleneksel medya araçlarının yanı sıra yeni medya ortamlarının ve transmedya uygulamalarının 

ortaya çıkması, bu araçlarda farklı ve ilgi çekici yeni reklam uygulamalarının tasarlanması, tüketicilerin 

daha fazla reklama maruz kalmasına neden olmuştur. IAB Türkiye 2018 reklam yatırımları raporuna 

göre, Dijital Reklam Yatırımları %14,2, Sosyal Medya Yatırımları %21, Mobil Reklam Yatırımları ise 

%27 artış göstermiştir (https://www.iabturkiye.org). Reklamcılar Derneği’nin hazırladığı 2018 Medya 

ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 2,9 büyüme 

göstermiştir (https://webrazzi.com). Hem geleneksel hem de yeni medya araçlarında artırılmış gerçeklik, 

kare kod, mobil araçların sağladığı olanaklar, transmedyanın ortaya çıkışı gibi gelişmeler nedeniyle 

zaman ve mekan sınırı olmaksızın tüketiciler eskisine oranla daha fazla reklam bombardımanı altında 

kalmıştır. Başlangıçta etki düzeyi yüksek olan mobil ve çevrim içi reklamlarının kullanım sıklıklarının 

artması, tüketicilerin aynı reklamla çoklu ortamda karşılaşması, farklı markalara ait ancak birbirine 

benzer reklam tasarımlarıyla ya da tüketicinin isteği ve ilgisi dışında ürünlere ait reklamlarla 

karşılaşması, ortam ve araç fark etmeksizin tüketici deneyiminin kesintiye uğraması, başarısız melez 

medya çalışmalarının yapılması gibi birçok nedenler, yeni reklam uygulamalarının etkilerinin 

azalmasına neden olabilmektedir. Örneğin tüketicinin herhangi bir web sayfasını kullanırken, karşısına 

yapışkan banner, page-take-over banner gibi bazı agresif ve rahatsız edici uygulamalara zorla maruz 

bırakılması tüketiciyi reklamdan bıktırmaktadır. Ya da elektronik posta adresine istemediği ya da ilgisi 

olmayan ürünlere ait reklam mailleriyle karşılaşması, Youtube’da video izlerken içeriğin kesilerek 

kullanıcının reklam içeriğini zorla izlemek durumunda kalması, tüketicilerin reklamdan kaçınmasına 

neden olabilmektedir. Çünkü bu tarz durumlar bazı tüketiciler tarafından sanal taciz veya sanal gasp 

olarak algılanabilmektedir (Varnalı, 2012:73). 

Tüketicilerin reklamlara yönelik rahatsız olma ve kaçınma durumundaki artış, onları çeşitli 

çözümler aramaya yönlendirmiştir. Örneğin geleneksel araçlar içerisinde yer alan TV kanallarındaki 

reklamlara maruz kalmadan içerikleri izlemek isteyen tüketiciler, DigiTürk, DSmart, TiviBu gibi dijital 

platformları kullanmayı tercih edebilmektedir. İçeriği kaydedip daha sonra izleme ya da çevrimiçi 

https://www.iabturkiye.org/
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ortamda istenilen zamanda izleyebilme gibi özelliklere de sahip olmaları, bu platformları cazip hale 

getirmektedir.  

Tüketicilerin karşısına çevrimiçi ortamdaki istenmeyen reklamlara maruz kalmaya çözüm olarak, 

son yıllarda tercih edilme oranı hızla artan Reklam Engelleme Programları (REP) çıkmaktadır. Aslında 

2000’li yılların başından bu yana tüketici kullanımında olan engelleme programları, bir web sitesinin ya 

da uygulamanın kullanımı esnasında o platformda bulunan ve kullanıcı tarafından istenmeyen öğelerin 

indirilmesini ve görüntülenmesini engelleyen yazılımlardır (Gandham, 2016). İnternet kullanıcılarını ve 

onların çevrimiçi deneyimlerini korumak üzere konumlandırılan bu programlar, kullanıcısının çevrimiçi 

herhangi bir ortamdaki içeriği kullanırken istemedikleri reklamlarla karşılaşmasına engel olmaktadırlar.  

Engelleme programları sayesinde, internet kullanıcısının deneyimi kesintiye uğramadan, daha 

hızlı ve güvenli bir çevrimiçi deneyim yaşayabilmektedir. Bilindiği üzere internet kullanıcıları çevrimiçi 

ortamda hareket ederken çeşitli izler bırakmakta, bu izler ise kişisel veri olarak bazı yazılımlar 

aracılığıyla takip edilerek kayıt altına alınabilmektedir. Ancak reklam engelleme programları, bu 

yazılımlar ile kullanıcı hareketlerinin takip edilmesine engel olmaktadır.  

Engelleme programları IOS ve Android olmak üzere hem mobil hem de bilgisayar ortamında 

kullanılabilmektedir. Bu araçlar içerisine yüklenen tarayıcılara reklam engelleme yazılımları eklenerek 

bu yazılımlar aktif hale getirilebileceği gibi, bazı tarayıcıların kendilerine ait engelleme eklentileri 

olduğu için bu tarayıcıları kullanan kişiler doğrudan engelleme programlarından faydalanabilmektedir.  

Engellenen reklamlar, genellikle web tarayıcılarında görünen görüntü, video, sosyal ve arama 

motoru reklamlarından oluşmaktadır (https://www.businessinsider.com).  

2.2. Tüketicilerin Reklam Engelleme Programlarını Kullanma Durumu ve Bu 

Programları Kullanma Nedenleri 

PageFair tarafından hazırlanan Reklam Engelleme Raporu’na göre dünya genelinde 615 milyon 

araçta engelleme programı bulunmaktadır. 2016 yılında engelleme programı kullanım oranı %30 

artmıştır. Global çapta internet kullanıcılarının %11’inin engelleme programı kullandığı tahmin 

edilmektedir. Mobil ortamda engelleme programı kullanım oranı 2016 yılında 18 milyon artarak 380 

milyona ulaşmıştır. Masaüstünde ise engelleme programı kullanım oranı 34 milyon artarak 236 milyon 

olmuştur. Aynı rapor, reklam engelleme yazılımlarının Asya’da mobil ortamda çok yüksek düzeyde 

kullanılırken, Avrupa (%20) ve Amerika’da (%18) bilgisayarlarda daha fazla kullanıldığına dikkat 

çekmektedir. Türkiye’de ise bilgisayar ortamında engelleme programının kullanılma oranı %7 iken, 

mobil ortamda daha yolun çok başında olduğu görülmektedir (%1’in altında) (https://pagefair.com). 

Engelleme programlarının kullanım düzeyi, internet kullanıcısının kullandığı içerik türüne ve 

kullanıcının demografik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin video oyun gibi içerikleri 

https://www.businessinsider.com/
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sıkça kullanan genç erkekler, engelleme programını daha fazla kullanma eğilimi göstermektedir 

(https://www.businessinsider.com/ad-blocking-software-has-200-million-users-2016-4-24).  

Reklam engelleme programlarının genel kullanıcı profiliyle ilgili olarak 1980-2000 yılları 

arasında doğan, yani Y kuşağında bulunan, genç, eğitimli, teknik bilgisi yüksek, ortalama maaştan daha 

yüksek gelir düzeyine sahip ve rahat olmayı isteyen kişilerden oluştuğuna yönelik çeşitli tanımlamalar 

yapılmıştır. Satın alma süreçlerini çevrimiçi ortamda yapmayı tercih etmektedir. (www2.deloitte.com).  

Başka bir araştırma raporundaki engelleme programlarını kullanan insanların özelliklerine 

yönelik aktarımlara bakıldığında, engelleme programlarını en fazla kullanan insanların yaş aralıklarının 

ilk olarak 15-24 (%31,6), ikinci olarak 25-34 (%30,9) yaş arasında olduğu görülmektedir. Eğitim 

düzeylerine bakıldığında ise, en yüksek kullanım oranına sahip insanların lisansüstü (%34,7), ikinci 

olarak lisans (%24,1), üçüncü olarak lise (%21,5), dördüncü olarak ise kolej (%19,7) olduğu tespit 

edilmiştir (www.globalwebindex.com). Amerika’da ise engelleme programları en fazla lisans eğitim 

düzeyindeki insanlar tarafından kullanılmaktadır (https://pagefair.com).  

İnternet kullanıcılarının engelleme programlarını kullanma nedenlerine bakıldığında rahatsız 

edici ve ilgisi olmayan reklamlarla çok sık karşılaşılması, internet ortamında genel olarak çok sayıda ve 

sıklıkta reklama maruz kalınması, reklamların güvenilir bulunmaması, bazı reklamların virüs gibi zararlı 

içerikler taşıması, reklamların ekranda çok fazla yer kaplaması gibi nedenlerin olduğu belirlenmiştir 

(www.globalwebindex.com). PageFair’in 2017 raporuna göre ise, kullanıcılar, güvenlik (%30), 

deneyimin engellenmesi (%29), hızın yavaşlaması (%16), çok fazla reklama maruz kalınması (%14), 

gizlilik (%6), genel olarak yüksek reklam sıklığı (%4) nedeniyle engelleme programı kullanmayı tercih 

etmektedir. Türkiye’deki kullanıcıların kullanma nedeni ise, çok fazla reklamla karşılaşılmasıdır 

(https://pagefair.com).  

Her ne kadar IAB İngiltere, İngiltere’deki mobil REP kullanıcılarının programı kullanmaları 

konusunda birinci neden olarak,  reklamların kullanıcı deneyiminin arasına girmesi (%73) olarak ifade 

etse de, Global Web Index, kullanıcıların %69’unun, kendilerinden elde edilen verilerin nasıl 

kullanıldığı konusunda endişelendiğini öne sürmektedir (Field, 2016:38). PageFair tarafından yapılan 

bir başka araştırmada, kişisel verilerin yanlış kullanımının gelecekteki reklam engellemenin en önemli 

nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak PageFair’in yaptığı araştırmaya göre engelleme programlarının kullanımı, çevrim 

içi reklamcılığın tüketicilere sunumu ve buluşmasıyla ilgili bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır. 

İnternet tüketicileri açısından dijital reklamcılığın kendisine dair bir reddetme ve kapıları tamamen 

kapatmayla ilgili bir durumun varlığı söz konusu değildir.  Reklam engelleme programı kullanıcılarının 

%90’ınından fazlası reklamlardan nefret etmemektedir (http://www.upa ). Ancak internet kullanıcılarına 

reklamlarla karşılaşmama fikrinin de oldukça cazip geldiği görülmektedir.  

https://www.businessinsider.com/ad-blocking-software-has-200-million-users-2016-4-24
https://pagefair.com/
http://www.globalwebindex.com/
http://www.upa/
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Bir başka araştırmaya göre, internet kullanıcılarından  %71,3’ü içeriğinde animasyon, ses gibi 

can sıkıcı bir içerik ya da özellik olmayan ortamlarda; %56,6’sı gizliliğe öne verildiğinde; %53,2’si 

performansı düşürmediğinde; %41,7’si ilgili içeriğe sahip olduğunda reklamlarla karşılaşmayı 

onayladığını; %21,2’si ise her durumda reklamları engelleyeceğini ifade etmiştir (Palant, 2011). REP 

kullanıcıları, ekranlarını reklamların istila edip deneyimlerine müdahale etmelerinden rahatsızlık 

duymaktadırlar (Deakin, 2016).  

Sonuç olarak reklam engelleme programlarının kullanım oranı hızla artmaktadır. Reklam 

Engelleyici Analiz Aracı Admiral, 2016 yılının sonlarına doğru yayıncıların her ay 3.46 milyar dolar 

kaybettiğini açıklamıştır. IAB Türkiye ise, engelleme yazılımları nedeniyle yaşanan gelir kaybının 2015 

yılında 21,8 milyar dolar olduğunu ifade etmiştir (https://webrazzi.com). Görüldüğü üzere internet 

reklamcılığının gelir kaybı her sene artarak etmektedir.  

Bu bağlamda internet reklamcılığının geleceğini, sahip olduğu tutum ve davranışlarıyla en çok 

etkileyen tarafın internet kullanıcıları olduğu düşünülmektedir. Çünkü kullanıcıların reklam engelleme 

programlarına yönelik bilgi durumları ve tutumları, bu programların daha fazla ya da daha az 

kullanılmasını etkileyecektir. Dolayısıyla bu programları kullanan ve kullanma potansiyeline sahip 

insanların REP’e yönelik tutum ve davranışlarının, kullanıcıların özellikleri temelinde hangi faktörlere 

göre farklılık gösterdiğini bilmek oldukça önemlidir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak; etkileyen faktörlerin, durum tespitini daha anlaşılabilir olmasını 

sağlayacağı ve etkileyen faktörler aracılığıyla bu programların kullanılmasını engelleyebilecek ya da 

bilinçli kullanılmasına yönlendirebilecek çeşitli çalışmaların geliştirilebileceği, böylece 

karşılaşılabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Ancak 

yapılan literatür taramasında karar mekanizması olan kullanıcıların durumunu ortaya koyacak herhangi 

bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır.  

3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, reklam engelleme programlarını kullanan ve kullanma potansiyeline sahip 

olan tüketicilerin bu programlara yönelik tutum ve davranışları ile kullanıcı özellikleri arasındaki ilişkiyi 

belirleyerek, tüketici özellikleri temelinde tutum ve davranış eğilimlerinde ortaya çıkan farklılıkları 

tespit etmek ve var olan durumu aktarmaktır. Araştırma verilerine ulaşmak amacıyla 18 yaş ve üstü 

internet kullanıcılarından oluşan örnekleme çevrim içi ve yüzyüze ortamda anket uygulanmıştır. 

Oluşturulan soru formu, reklam engelleme programlarına yönelik bilgi ve kullanım durumu, reklam 

engelleme programlarına yönelik tutum ve davranış ölçekleri, demografik sorular ve internet kullanım 

süresinden oluşmaktadır. Reklam engelleme programlarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla kullanılan 

ölçek maddeleri Mittal (1994) ve Ducoffee’nin (1996) çalışmalarından; davranış niyetini ölçmek 
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amacıyla kullanılan ölçek ise Wolin vd (2002) ile Lai ve Huang’ın (2011) çalışmalarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Anket formundaki ifadeler, 5’li Likert ölçeği kullanılarak ölçümlenmiştir.  

Reklam engelleme programına yönelik tutum ve davranış niyetini ölçmek için kullanılan ölçeğin 

geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış, geçerlilik çalışması için yüzey geçerliliğine bakılmış ve 

literatür ile kavramsal uygunluk ölçek maddelerinin geçerliliği için yeterli kabul edilmiştir. Diğer 

taraftan ölçekler için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Reklam engelleme programlarına 

yönelik tutum ölçeğinin Cronbach alpha katsayısı 0,926 ve davranış niyetini ölçmede kullanılan ölçeğin 

Cronbach alpha katsayısı 0,883 olarak bulunmuştur. Bu değerler Hair ve diğerleri tarafından (1995, 

s.118) önerilen 0,70 değerini aştığı için ölçekler güvenilir kabul edilmiştir. Anket formunun 

güvenirliğinin sağlanmasıyla birlikte ana örnekleme uygulama yapılmıştır. 560 kişi araştırmaya 

katılmış, elde edilen anket formlarından 543 adeti araştırmaya dahil edilmiştir.  

4. BULGULAR 

Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ait veriler değerlendirilmiştir. Daha 

sonra katılımcıların REP’i bilme, daha önce deneme ve kullanma durumları ele alınmıştır. Ardından 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, internet kullanım süresi, engelleme programını bilme, daha önce deneme 

ve kullanma durumlarıyla, engelleme programlarına yönelik tutum ve davranış eğilimleri arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir.  

4.1. Katılımcıların demografik özellikleri  

Tablo 1, araştırmaya dahil olan katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili bulguları 

göstermektedir. Bu bulgulara göre, 560 katılımcıdan %57,7’si (306) kadın, %42,3’ü (224) erkektir. Bu 

katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, 18-24 yaş aralığındaki katılımcı oranının %49,5, 25-34 yaş 

aralığındaki oranın %25,1, 35-44 yaş aralığındaki oranın ise %17,9 olduğu görülmektedir. Diğer yaş 

aralıklarının oranı ise %10’un altındadır. Katılımcıların eğitim durumlarıyla ilgili bulgular ise,  

%65,8’inin ön lisans, %16,6’sının lise, %10’unun lisansüstü, %6,8’inin lisans ve %2,8’inin ise 

ilköğretim düzeyinde olduğunu göstermektedir.  

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%)  Eğitim Frekans Yüzde (%) 

Kadın 306 57,7  İlköğretim (İlkokul ve ortaokul) 15 2,8 

Erkek 224 42,3  Lise 79 16,6 

Toplam 560 100,0  Ön Lisans 356 65,8 

Yaş Frekans Yüzde (%)  Lisans 37 6,8 

18-24 268 49,5  Lisans üstü 54 10 
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25-34 136 25,1  Toplam 541 100,0 

35-44 97 17,9     

45-54 31 5,7     

55-64 8 1,5     

65 ve üstü 1 0,2     

Toplam 541 100,0     

 

4.2. Katılımcıların REP’e yönelik bilgi ve deneyim durumu 

Tablo 2’de araştırmaya katılan internet kullanıcılarının reklam engelleme programlarına (REP) 

yönelik bilgi ve deneyim durumları görülmektedir. İnternet kullanıcısı olan katılımcıların %49,8’i 

programın ne işe yaradığını bilmekte, %23,9’u ise bilmemektedir. Diğer taraftan programın ne işe 

yaradığını bildiğinden emin olmayanların oranı da %26,3’tür. Katılımcılardan %78,2’si daha önce 

herhangi bir engelleme programını denememişken, deneyenlerin oranı ise %21,8’dir. Katılımcıların 

%87,6’sı engelleme programlarını daha önce kullanmamışken, %12,4’ü kullanmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların REP’e Yönelik Bilgi ve Deneyim Durumu 

Ne işe yaradığını bilme Frekans  Yüzde (%) 

Evet 233 49,8 

Hayır 112 23,9 

Emin değilim 123 26,3 

Toplam 468 100,0 

Daha önce deneme  Frekans  Yüzde (%) 

Evet 118 21,8 

Hayır 423 78,2 

Toplam 543 100,0 

Daha önce kullanma Frekans  Yüzde (%) 

Evet 58 12,4 

Hayır 409 87,6 

Toplam 467 100,0 
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4.3. Katılımcıların Özellikleri ile Tutum ve Davranış Niyeti Arasındaki İlişki 

Çalışmanın bundan sonra aktarılan bulguları, katılımcıların çeşitli özelliklerine göre reklam 

engelleme programlarına yönelik sahip olunan tutum ve davranış eğilimleri arasındaki ilişki durumunu 

göstermektedir. Örneklemin reklam engelleme programına yönelik tutum ve davranış niyeti ile yaş, 

eğitim ve internette geçirilen süre arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla tutum ve 

davranış ölçeğine Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova Testi)  uygulanmıştır. Tutum ve 

davranış eğilimi ile cinsiyet, programı önceden bilme, deneme ve kullanma durumları arasındaki ilişkiyi 

tespit etmek için ise ölçeklere Bağımsız Örneklem T-testi yapılmıştır. Aralarında anlamlı ilişki bulunan 

değişken ile tutum ve davranış eğilimlerine ait bulgular hem tablo hem de metinsel olarak ifade 

edilirken, anlamlı ilişki bulunmayan tutum ve davranış eğilimleri ile değişkenler ise tabloda ele 

alınmamış, ancak bulguları yazılı olarak paylaşılmıştır. 

4.4. Cinsiyet ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti İlişkisi 

Çalışmada ilişkiler bakımından incelenen ilk konu cinsiyet ile REP’e yönelik sahip olunan tutum 

ve davranış niyeti arasındaki ilişkidir. Tablo 3, engelleme programlarına yönelik tutum ve davranış 

niyeti ile cinsiyet arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair bulguları göstermektedir.   

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyeti ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Eğilimleri İlişkisi 

  Cinsiyet 

Mean (X) 

  

T 

  

P 

  

Anlamlı 

Fark Kadın  Erkek 

Reklam engelleme programlarına (REP) yönelik 

genel tutum 

3,91 4,08 2,395 0,017* Var 

Davranış Boyutu           

Reklam engelleme programları hakkında bilgi 

edinirim 

3,89 3,65 2,245 0,025* Var 

Reklam engelleme programlarını denerim 3,87 3,85 0,235 0,820 Yok 

Reklam engelleme programlarını kullanırım 3,32 3,68 3,252 0,001** Var 

Reklam engelleme programını tavsiye ederim 3,82 4,20 2,892 0,004* Var 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Araştırma bulgularına göre, kadın ve erkek internet kullanıcıları arasında, REP’e yönelik tutum 

(0,017 anlamlılık düzeyi, P<0,05), programla ilgili bilgi sahibi olma  (0,025 anlamlılık düzeyi, P<0,05),  

programı kullanma (0,001 anlamlılık düzeyi, P<0,05) ve başkalarına tavsiye etme eğilimleri (0,004 

anlamlılık düzeyi, P<0,05) arasında anlamlı farklılıklar olduğu; programı deneme eğiliminde ise 

herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı (0,820 anlamlılık düzeyi, P>0,05) belirlenmiştir. Başka bir 

ifadeyle internet kullanıcılarının REP’e yönelik tutum ve programı deneme eğilimi dışındaki diğer 

davranış eğilimlerinin cinsiyet faktörüne göre değiştiği tespit edilmiştir.  

Farklılıkların ayrıntılarına bakıldığında, erkek internet kullanıcılarının (X=4,08) kadınlara göre 

(X=3,91) REP’e yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca yine erkekler 
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kadınlardan daha yüksek kullanma (X=3,68) ve tavsiye etme (X=4.20) eğilimine sahiptir. Diğer taraftan 

kadın katılımcılar ise (X=3,89), programla ilgili daha fazla bilgi edinmek istemektedir. Ek olarak 

farklılıklar bir yana bırakıldığında, her iki cinsiyetin de programla ilgili genel tutumunun hem de tüm 

davranış eğilimlerinin olumlu olduğu görülmektedir.  

4.5. Yaş ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti İlişkisi 

Çalışmada ele alınan bir diğer konu yaş ile REP’e yönelik sahip olunan tutum ve davranış niyeti 

arasındaki ilişkidir. Öncelikle yaş ve tutum arasındaki ilişkiye bakıldığında elde edilen bulgular, REP’e 

yönelik genel tutumla katılımcının yaşı arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir (0,234 

anlamlılık düzeyi, P>0,05). Tüm yaş gruplarının, REP’e yönelik tutumları 3’ün üzerindedir (Xt=3,98). 

Dolayısıyla tüm yaş grupları, engelleme programlarına yönelik olumlu tutuma sahiptir. Tutum 

ortalamaları en yüksek olan yaş aralıkları ise, 25-34 (X=4,122) ve 55-64 (X=4,125)’tür. 

REP’e yönelik davranış eğilimleri ve yaş faktörü arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; 

katılımcıların yaşı ile programla ilgili bilgi edinme (0,293 anlamlılık düzeyi, P>0,05), programı deneme 

(0,279 anlamlılık düzeyi, P>0,05), programı kullanma (0,338 anlamlılık düzeyi, P>0,05) ve programı 

başkalarına tavsiye etme eğilimi (0,674 anlamlılık düzeyi, P>0,05) arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, internet kullanıcılarının yaşına göre davranış eğilimleri farklılık 

göstermemektedir. Ayrıca tüm yaş gruplarının, REP’e yönelik bilgi edinme (X= 3,78), programı deneme 

(X=3,84), kullanma (X=3,45) ve başkalarına tavsiye etme (X=4.02) eğilimleri 3’ün üzerindedir. Bu 

bağlamda tüm yaş gruplarının, engelleme programlarına yönelik olumlu davranış eğilimlerine sahip 

olduğu belirlenmiştir. Yaş grupları açısından en fazla eğilim gösterilen davranışlara bakıldığında ise; 

bilgi edinme eğilimi en yüksek olan yaş grubunun, 35-44 (X=3,94), deneme eğilimi en yüksek olan yaş 

grubunun, 45-54 (X=4,14), en yüksek kullanma eğilimi gösteren yaş grubunun, 18-24 (X=3,69) ve en 

yüksek tavsiye etme eğilimine sahip yaş grubunun ise, 45-54 (X=4,14) olduğu görülmektedir. 

4.6. Eğitim ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti İlişkisi 

Tablo 4, engelleme programlarına yönelik tutum ile eğitim arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair 

bulguları göstermektedir.   

Tablo 4. Katılımcıların Eğitimi ile REP’e Yönelik Tutum İlişkisi 

 Eğitim Grupları X F P Anlamlı Fark 

Reklam engelleme 

programlarına 

yönelik tutum 

İlköğretim 3,64 

2,951 0,020* 

İlköğretim ve 

Lisansüstü 

 

Lise 3,94 

Ön lisans  3,86 

Lisans  3,97 
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Lisansüstü  4,28 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, internet kullanıcılarının eğitim düzeyi ile katılımcıların engelleme 

programına yönelik tutumu arasında anlamlı bir ilişki (0,020 anlamlılık düzeyi, P<0,05) olduğu 

belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle REP’e yönelik tutum, katılımcıların eğitim düzeyine göre 

farklılaşmaktadır. Ancak bu farklılık, yalnızca ilköğretim ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip 

katılımcılar arasında bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim düzeyindeki katılımcılar (X=4,287), ilköğretim 

düzeyindeki katılımcılara (X=3,644) göre çok daha fazla olumlu tutuma sahiptir. Diğer eğitim 

düzeyindeki katılımcıların eğitim düzeylerine göre tutumları farklılaşmamaktadır. Diğer taraftan yine 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, ilköğretim (X=3,64), lise (X=3,94), ön lisans (X=3,86), lisans (X=3,97) ve 

lisansüstü (X=4,28) olmak üzere tüm eğitim gruplarının programa yönelik tutum ortalamaları 3’ün 

üzerindedir. Bu doğrultuda her eğitim düzeyindeki katılımcıların engelleme programlarına yönelik 

olumlu tutuma sahip olduğunu söylemek mümkündür.   

Katılımcıların eğitim durumu ve davranış eğilimleri arasındaki ilişkiye ait araştırma bulgularına 

bakıldığında, eğitim durumu ile programla ilgili bilgi edinme (0,549 anlamlılık düzeyi, P>0,05), 

programı deneme (0,571 anlamlılık düzeyi, P>0,05), programı kullanma (0,737 anlamlılık düzeyi, 

P>0,05) ve başkalarına tavsiye etme eğilimi (0,665 anlamlılık düzeyi, P>0,05) arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle internet kullanıcılarının yaşına göre davranış 

eğilimleri farklılaşmamaktadır. Ayrıca tüm eğitim gruplarının, REP’e yönelik davranış eğilimleri 3’ün 

üzerindedir. Katılımcı eğitiminin ne olduğu farketmeksizin, katılımcılar programla ilgili bilgi edinme 

(X=3,78), deneme (X=3,84), kullanma (X=3,45) ve programı başka insanlara tavsiye etme konusunda 

(X=4,01) olumlu davranış eğilimleri göstermektedir. 

4.7. İnternet Kullanım Süresi ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti İlişkisi 

Çalışmada tutum ve davranış eğilimleri ilişkisi açısından incelenen değişkenlerden bir diğeri de 

katılımcıların internet kullanım süreleridir. Öncelikle araştırma bulguları, internet kullanım süresi ile 

engelleme programlarına yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını (0,392 anlamlılık 

düzeyi, P>0,05) göstermektedir. Bu bulgu, kullanıcıların internet kullanım süresine göre engelleme 

programlarına yönelik tutumlarının farklılaşmadığını ifade etmektedir. Ayrıca katılımcının internette 

geçirdiği süre ne olursa olsun, REP’e yönelik tutumu 3’ün üzerindedir (X=3,98). Bu bulguya bağlı 

olarak internette geçirilen süre farketmeksizin katılımcıların engelleme programlarına yönelik olumlu 

tutuma sahip olduğu söylenebilmektedir. En fazla olumlu tutuma sahip katılımcılar, internette 3-4 saat 

arasında vakit geçirmektedir(X=4,054) 

İnterneti kullanma süresine göre katılımcıların davranış eğilimleri ilişkisine bakıldığında, bilgi 

edinme eğilimi (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05) dışında programı deneme (0,179 anlamlılık düzeyi, 

P>0,05), kullanma (0,763 anlamlılık düzeyi, P>0,05) ve başkalarına tavsiye etme (0,730 anlamlılık 
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düzeyi, P>0,05) eğilimleri ile interneti kullanma süreleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmektedir. İnternet kullanıcılarının bilgi edinme eğilimleri, interneti kullanma sürelerine göre 

farklılık gösterirken; diğer davranış eğilimleri internette geçirilen süreye göre herhangi bir farklılık 

taşımamaktadır.  

Tablo 5. Katılımcıların İnternet Kullanma Süreleri ile REP’e Yönelik Bilgi Edinme Eğilimi 

İlişkisi 

 İnternette vakit 

geçirme süreleri 

(24 saat için) 

X F P Anlamlı Fark 

Reklam engelleme 

programına 

yönelik bilgi 

edinme eğilimi 

1 saatten az 4,03 5,055 0,000** 7 saatten fazla 

ile 1 saatten 

az, 1-2 saat, 3-

4 saat, 5-6 saat 

1-2 saat 3,89 

3-4 saat 3,84 

5-6 saat 3,85 

7 saatten fazla 3,17 

Her gün interneti 

kullanmıyorum 

4,03 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, internet kullanıcılarının internette geçirdikleri zamana göre REP’e 

yönelik bilgi edinme davranışı farklılaşmaktadır (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05). Bu farklılık, 

internette 7 saatten fazla vakit geçiren kullanıcılarla, internette 1 saatten az, 1-2 saat, 3-4 saat ve 5-6 saat 

arasında vakit geçiren katılımcıların davranış eğilimleri arasında bulunmaktadır. 7 saatten fazla 

internette vakit geçiren katılımcılar, diğerlerinden daha az bilgi edinme eğilimine sahiptir.  

Diğer taraftan internette geçirilen sürenin ne olduğu farketmeksizin, katılımcıların REP’e yönelik 

tüm davranış eğilimleri 3’ün üzerindedir. Katılımcıların engelleme programlarıyla ilgili bilgi edinme 

(X=3,78), bu programları deneme (X=3,84), kullanma (X=3,45) ve başkalarına tavsiye etme (X=4,01) 

davranışları açısından olumlu eğilime sahip olduğu belirlenmiştir.   

Ayrıca ortalamalara göre, 5-6 saat internette vakit geçiren katılımcılar, deneme eğilimine en fazla 

sahip olan grup (X=4,01) iken; programı kullanma eğilimi en fazla olan katılımcılar, internette 1-2 saat 

arası vakit geçirmekte (Xd3=3,54), 7 saatten fazla interneti kullanan katılımcılar ise, en yüksek tavsiye 

etme eğilimi göstermektedir (X=4,18). 

4.8. REP’i Bilme Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti İlişkisi 

Araştırma bulguları içerisinde reklam engelleme programlarına yönelik tutum ve davranışlarla 

ilişkisi ele alınan bir diğer değişken, internet kullanıcılarının bu programları bilme durumudur. Tablo 6, 
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engelleme programlarını bilme durumu ile programlara yönelik tutum ve davranış niyeti ilişkisine ait 

araştırma bulgularını göstermektedir.  

Tablo 6. Katılımcıların REP’i Bilme Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti 

İlişkisi 

  REP’i bilme durumu 

Mean (X) 

  

t 

  

P 

  

Anlamlı 

Fark Bilme Bilmeme 

Reklam engelleme programlarına (REP) 

yönelik genel tutum 

4,07 3,70 8,951 0,000** Var 

       

Davranış Boyutu      

Reklam engelleme programları hakkında bilgi 

edinirim 

3,66 4,09 7,862 0,000** Var 

Reklam engelleme programlarını denerim 3,80 3,82 2,555 0,079 Yok 

Reklam engelleme programlarını kullanırım 3,46 3,22 2,093 0,125 Yok 

Reklam engelleme programını tavsiye ederim 4,09 3,38 8,215 0,000** Var 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Elde edilen araştırma bulgularına göre, katılımcıların reklam engelleme programını bilmesi ve 

bilmemesi durumu ile, REP’e yönelik tutum (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05), programla ilgili bilgi 

sahibi olma  (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05) ve başkalarına tavsiye etme eğilimleri (0,000 anlamlılık 

düzeyi, P<0,05) arasında anlamlı farklılıklar olduğu; programı deneme (0,079 anlamlılık düzeyi, 

P>0,05) ve kullanma (0,125 anlamlılık düzeyi, P>0,05) eğiliminde ise herhangi bir anlamlı farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle internet kullanıcılarının REP’e yönelik tutumu ve programı 

bilme ile başkalarına tavsiye etme eğilimlerinin, kullanıcıların bu programları bilmesi ya da bilmemesi 

faktörüne göre değiştiği tespit edilmiştir.  

Farklılıkların ayrıntılarına bakıldığında, engelleme programlarını bilen katılımcıların (X=4,07) 

bilmeyen katılımcılara (X=3,70) göre REP’e yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

Yine programı bilen katılımcılar, bilmeyen katılımcılardan daha fazla başkalarına tavsiye etme (X=4,09) 

eğilimine sahiptir. Diğer taraftan engelleme programlarını bilmeyen katılımcılar ise (X=4,09), 

programla ilgili daha fazla bilgi edinmek istemektedir. Ayrıca Tablo 6’daki bulgulara bakıldığında; 

katılımcıların engelleme programlarını bilip bilmeme durumu farketmeksizin her iki durumda da 

programla ilgili hem genel tutumun hem de tüm davranış eğilimlerinin olumlu olduğu görülmektedir.  

4.9. REP’i Daha Önce Deneme Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti 

İlişkisi 

Katılımcıların engelleme programlarını daha önce deneme durumu ile programlara yönelik tutum 

ve davranış niyeti ilişkisine ait araştırma bulguları, Tablo 7’de aktarılmıştır.   
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Tablo 7. Katılımcıların REP’i Daha Önce Deneme Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve 

Davranış Niyeti İlişkisi 

  REP’i deneme durumu 

Mean (X) 

  

t 

  

P 

  

Anlamlı 

Fark Deneme Denememe 

Reklam engelleme programlarına (REP) 

yönelik genel tutum 

4,24 3,87 3,343 0,001** Var 

           

Davranış Boyutu          

Reklam engelleme programları hakkında bilgi 

edinirim 

3,58 3,87 1,775 0,077 Yok 

Reklam engelleme programlarını denerim 4,02 3,86 0,999 0,318 Yok 

Reklam engelleme programlarını kullanırım 3,93 3,33 3,613 0,001** Var 

Reklam engelleme programını tavsiye ederim 4,46 3,47 7,155 0,000** Var 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Tablo 7’deki bulgulara göre; katılımcıların daha önce herhangi bir reklam engelleme programını 

deneyip denememesi durumu ile engelleme programlarına yönelik tutumları (0,001 anlamlılık düzeyi, 

P<0,05), bu programları kullanma (0,001 anlamlılık düzeyi, P<0,05) ve başkalarına tavsiye etme (0,000 

anlamlılık düzeyi, P<0,05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle engelleme 

programlarına yönelik katılımcıların sahip oldukları tutum, programı kullanma ve tavsiye etme 

eğilimleri; katılımcıların bu programları daha önce deneyip denememesine göre farklılık 

göstermektedir. Diğer taraftan katılımcıların programı deneme durumu ile programla ilgili bilgi edinme 

(0,077 anlamlılık düzeyi, P>0,05) ve deneme (0,318 anlamlılık düzeyi, P>0,05) eğilimleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Yani deneme durumuna göre herhangi bir değişiklik olmamaktadır.     

Farklılıklarla ilgili ayrıntılı bulgulara göre; engelleme programlarını daha önce deneyen 

katılımcılar (X=4,24) denemeyen katılımcılara (X=3,87) göre REP’e yönelik daha olumlu tutuma 

sahiptir. Ayrıca programı bilen katılımcılar, bilmeyen katılımcılardan daha fazla programı kullanma 

(X=3,93) ve başkalarına tavsiye etme (X=4,46) eğilimine sahiptir. Ek olarak katılımcıların engelleme 

programlarından herhangi birini denemesi ya da denememesi durumu farketmeksizin, katılımcıların 

hem programla ilgili genel tutumunun hem de tüm davranış eğilimlerinin olumlu olduğu görülmektedir.  

4.10. REP’i Daha Önce Kullanma Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve Davranış Niyeti 

İlişkisi 

Katılımcıların daha önce engelleme programlarını kullanma durumu ile programlara yönelik 

tutum ve davranış niyeti ilişkisi, çalışmada son ele alınan noktadır.   Tablo 8, bu ilişkiye yönelik elde 

edilen araştırma bulgularını yansıtmaktadır.  
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Tablo 8. Katılımcıların REP’i Daha Önce Kullanma Durumu ile REP’e Yönelik Tutum ve 

Davranış Niyeti İlişkisi 

  REP’i daha önceden 

kullanma durumu 

Mean (X) 

  

t 

  

P 

  

Anlamlı 

Fark 

Kullanma Kullanmama 

Reklam engelleme programlarına (REP) 

yönelik genel tutum 

4,41 3,87 7,705 0,000** Var 

Davranış Boyutu          

Reklam engelleme programları hakkında bilgi 

edinirim 

3,28 3,85 3,240 0,000** Var 

Reklam engelleme programlarını denerim 3,80 3,85 0,380 0,704 Yok 

Reklam engelleme programlarını kullanırım 4,20 3,34 5,666 0,000** Var 

Reklam engelleme programını tavsiye ederim 4,40 3,49 7,509 0,000** Var 

Not:*P < 0,05, ** P < 0,001 

Araştırma bulguları, katılımcıların herhangi bir engelleme programını daha önce kullanma 

durumu ile engelleme programlarına yönelik sahip oldukları tutum (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05), 

programla ilgili bilgi edinme (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05), programı kullanma (0,000 anlamlılık 

düzeyi, P<0,05)  ve tavsiye etme (0,000 anlamlılık düzeyi, P<0,05) eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. İnternet kullanıcılarının programı kullanma durumuna bağlı olarak programla 

ilgili tutumları, bilgi edinme, kullanma ve tavsiye etme eğilimleri anlamlı farklılıklar yansıtmaktadır. 

Bu farklılıklarla ilgili ayrıntılara bakıldığında; herhangi bir engelleme programını daha önce kullanan 

katılımcılar (X=4,41), kullanmayanlara (X=3,87) göre programa yönelik daha fazla olumlu tutuma 

sahiptir. Ayrıca programla ilgili kullanma süreci geçirmiş katılımcılar, daha fazla bu tarz engelleme 

programlarını kullanma (X=4,20) ve başkalarına tavsiye etme (X=4,40) eğilimi göstermektedir. Ancak 

bilgi edinme eğilimi söz konusu olduğunda durum farklılaşmaktadır. Daha önce programı kullanmayan 

katılımcılar (X=3,85), kullananlara (X=3,28) göre programla ilgili daha fazla bilgi edinme eğilimine 

sahiptir. Diğer taraftan katılımcıların programı kullanma durumu ile programı deneme (0,704 anlamlılık 

düzeyi, P>0,05) eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ek olarak katılımcıların 

engelleme programlarından herhangi birini kullanması ya da kullanmaması durumu farketmeksizin, 

katılımcıların hem programla ilgili genel tutumunun hem de tüm davranış eğilimlerinin olumlu olduğu 

görülmektedir.  

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Reklam engelleme programları, son yıllarda kullanım oranı hızla artan ve tüketicilerin reklamlarla 

buluşmasını engelleyen yazılımlardır. Tüketicilerin reklamlardan bıkması ve her geçen gün daha fazla 

sıkıcı, rahatsız edici olarak değerlendirdikleri için reklamlardan kaçınma davranışı göstermesi, onların 

reklam engelleme programlarına yönelik ilgisini artırmaktadır. İnternet kullanıcılarının bu programlara 
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yönelik ilgisinin artması, reklam sektörü için önemli riskler oluşturmaktadır. Bu bağlamda tüketicilerin 

özellikleri ile engelleme programlarına yönelik tutum ve davranış eğilimleri arasındaki ilişkiyi ve 

durumu ortaya çıkarmak, engelleme programlarının gelecekteki seyrine yönelik önemli ipuçları 

verecektir. Bu ipuçları ise, reklamcılık sektörünün de geleceğine dair ipuçları olarak görülebileceği 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, engelleme programlarına yönelik tutum ve davranış 

eğilimlerinin, tüketici özellikleri temelinde durumunu ortaya koymak ve farklılık gösterdiği durumları 

tespit etmektir.  

Araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi, REP’i bilen, deneyen ve kullanan özellikle genç 

internet kullanıcıları başta olmak üzere az sayıda kullanıcının olmasıdır. Bu sonuç, sektörel bazda daha 

önce özel olarak yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik taşımaktadır Bu bilgiler doğrultusunda, REP 

konusunda Türkiye’nin birçok ülkeyle karşılaştırıldığında daha yolun başında olduğu görülmektedir. 

Haberdar olarak bilgi düzeyinin düşük olması, kullanım oranının da düşük olmasını sağlamaktadır. Bu 

bağlamda henüz ülkemizde REP’in internet reklamcılığı üzerindeki olumsuz etkileri hissedilebilir 

boyutta olmadığı düşünülmektedir. 

İnternet kullanıcılarının özellikleriyle, REP’e yönelik tutum ve davranış eğilimleri arasında nasıl 

ilişkilerin olduğu, anlamlı farklılıkların olup olmadığı, eğer varsa bu farklılıkların hangi değişkenlerde 

ortaya çıktığıyla ilgili önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle araştırma sonucu göstermektedir ki 

programlara yönelik tutum ve davranışlar ile yaş faktörü arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. 

Başka bir ifadeyle internet kullanıcısının yaşı ile kullanıcının engelleme programına yönelik sahip 

olduğu tutum ve gösterdiği davranış eğilimleri birbiriyle ilişkili değildir. Diğer taraftan internet 

kullanıcılarının yaş aralığı fark etmeksizin, kullanıcı hangi yaş aralığında olursa olsun reklam engelleme 

programlarına yönelik olumlu tutum ve davranış eğilimleri göstermektedir. Özellikle 25-34 yaş 

aralığındaki internet kullanıcılarının daha fazla olumlu tutum geliştirdiği sonucunun dikkate alınması 

gerekmektedir. Çünkü en fazla internet kullanıcısı olan ikinci yaş aralığı budur. Ayrıca 18-64 yaş 

aralığındaki internet kullanıcılarının, bu programlarla ilgili bilgi edinme, deneme, kullanma ve 

başkalarına tavsiye etme eğiliminin de yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar başta gençler olmak 

üzere, 18-64 yaş aralığındaki tüm internet kullanıcılarının farkında oldukları takdirde bu programlardan 

herhangi birisini kullanacağını ve çevresine yayabileceğini göstermektedir. 

İnternet kullanıcısının cinsiyeti ile programa yönelik sahip olduğu tutum ile programla ilgili bilgi 

edinme, kullanma ve başkalarına tavsiye etme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; tutum ve 

davranış eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaştığı belirlenmiştir. Öncelikle erkek kullanıcılar kadınlardan 

daha fazla programlara yönelik olumlu tutuma sahiptir ve daha fazla kullanma ve başkalarına tavsiye 

etme eğilimi göstermektedir. Çünkü erkekler programın ne işe yaradığını bildikleri ve kullandıkları için, 

programın sunduğu faydanın farkındadırlar. Bu nedenle olumlu tutum ve davranış eğilimine sahiptir. 

Diğer taraftan kadınlar ise, erkeklere göre daha fazla bu programlarla ilgili bilgi edinme eğilimi 
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içerisindedir. Çünkü programı bilmeyen (%27,5) ve bildiğinden emin olmayan (%30,5) kadınların oranı, 

erkeklerinkinden (%20,5) daha fazladır. Bu nedenle programla ilgili daha fazla bilgi arayışı içerisine 

girmektedirler.  

Ancak cinsiyet açısından genel olarak değerlendirildiğinde, hem kadın hem erkek internet 

kullanıcıları programlara yönelik olumlu tutum geliştirmiştir ve bu programları deneme de dahil 

programla ilgili bilgi edinmeye, programı kullanmaya ve başkalarına tavsiye etmeye istekli ve hazırdır. 

İnternet kullanıcılarının eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, REP’e yönelik tutumla 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş; eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu farklılık özellikle lisansüstü ve ilköğretim eğitim düzeyindeki katılımcılar arasında bulunmaktadır. 

Lisansüstü eğitim düzeyine sahip internet kullanıcıları, ilköğretim düzeyindeki kullanıcılara göre 

programa yönelik daha olumlu tutuma sahiptir. Bu durumun nedeninin, programın kullanıcısı 

olduklarında kendilerine sağlayacağı faydayla ilgili eğitim düzeyine bağlı olarak daha fazla farkındalık 

ve bilinç düzeyiyle ilgisi olduğu tahmin edilmektedir. Buradaki önemli olan nokta ise, tüm eğitim 

düzeyindeki katılımcıların olumlu tutuma sahip olmasıdır. Diğer taraftan internet kullanıcılarının eğitim 

düzeyiyle davranış eğilimleri arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı, herhangi bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Ancak eğitim düzeyinin ne olduğu fark etmeksizin tüm internet 

kullanıcıları, programlarla ilgili bilgi edinme, deneme, programı kullanma ve başkalarına tavsiye etmeye 

eğilimi göstermektedir. Bu sonuçlara göre her eğitim düzeyindeki çoğu internet kullanıcısı programı 

henüz kullanmasa (%78,11) da, gelecekte kullanacak ve başkalarına tavsiye edecektir. 

İnternet kullanıcılarının internette geçirdiği süre ile programa yönelik tutum ve programla ilgili 

bilgi edinme davranışı dışındaki diğer davranış eğilimleri arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. 

Başka bir ifadeyle internette geçirilen süre ile programa yönelik tutum, programı deneme, kullanma ve 

başkalarına tavsiye etme eğilimleri farklılık göstermemektedir. Ancak internet kullanıcılarının internette 

geçirdikleri süre fark etmeksizin, programlara yönelik olumlu tutum geliştirmesi oldukça önemli 

araştırma sonuçlarından birisidir. En fazla olumlu tutuma sahip kullanıcılar internette 3-4 saat arası, 

ikinci olarak ise 7 saatten fazla vakit geçirmektedir. Bu araştırma sonucuna göre internette 3-4 saat vakit 

geçiren insan sayısının daha fazla olduğu düşünüldüğünde, sayıca daha fazla insanın programa yönelik 

olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir.  

İnternette geçirdikleri sürenin ne olduğu fark etmeksizin internet kullanıcıları, programlarla ilgili 

tüm davranışlarda olumlu eğilim göstermektedir. Diğer taraftan kullanıcıların internette geçirdikleri süre 

ile programla ilgili bilgi edinme davranışı arasında farklılıklar bulunmaktadır. 7 saatten fazla internette 

vakit geçiren katılımcılar, diğerlerinden daha az bilgi edinme eğilimine sahiptir. Çünkü programı 

bilmekte (%66) ve kullanmaktadırlar (%41,9). Bilmeyen tüketiciler programı öğrenmek, denemeyenler 

denemek, kullanmayanlar kullanmak, kullananlar ise kullanmaya devam etmek ve başkalarını da bu 

programı kullanmaya yönlendirmek istemektedir. Sonuç olarak özellikle internette ortalamanın üzerinde 
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vakit geçiren insanların programla ilgili olumlu tutuma ve davranış eğilimlerine sahip olması reklam 

sektörü için riskli ve problemli bir geleceğin varlığını göstermektedir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri; internet kullanıcılarının reklam engelleme 

programlarını bilip bilmemesi ile programa yönelik tutumu, programla ilgili bilgi edinme ve tavsiye 

etme eğilimi arasında anlamlı bir ilişkinin varlığıdır.  Kullanıcıların programa yönelik tutumu, 

programla ilgili bilgi edinme ve tavsiye etme eğilimleri, kullanıcıların programı bilip bilmeme 

durumuna göre farklılık göstermektedir. Programın ne işe yaradığını bilen tüketiciler, programa yönelik 

daha fazla olumlu tutum geliştirmekte ve başka insanları da bu programları kullanmaları konusunda 

daha çok teşvik etmektedir. Programı bilmeyenler ise, programın ne işe yaradığı konusunda daha fazla 

bilgi arayışı içerisindedir ve programı öğrenmek istemektedir. Burada önemli olan nokta ise, programı 

henüz bilmeyenler de dahil, internet kullanıcılarının engelleme programlarını denemek ve kullanmak 

istemeleridir. Bu sonuç, ileride REP programını bilen, deneyen, kullanan ve başkalarına kullanmaları 

için tavsiye eden insan sayısının artacağını göstermektedir. 

İnternet kullanıcılarının REP’i daha önce denemesi ile programa yönelik tutum, programı 

kullanma ve tavsiye etme davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin ortaya çıkarılması, bir başka 

araştırma sonucudur. Programı deneyip denememesi durumuna göre, programa yönelik tutum, programı 

kullanma ve tavsiye etme eğilimleri farklılık göstermektedir. Programı daha önce deneyen tüketiciler, 

programın kendilerine sağladığı faydayı kısmen bilip deneyimledikleri için programa yönelik daha fazla 

olumlu tutuma sahiptirler. Ayrıca daha fazla kullanma ve başkalarına da kullanmalarını tavsiye etme 

eğilimleri göstermektedirler. Diğer taraftan daha önce programı deneyip denememesi fark etmeksizin, 

tüketiciler engelleme programlarıyla ilgili bilgi edinmek ve denemek istemektedirler. Bu sonuç, daha 

önce herhangi bir programı denemeyen tüketicilerin fayda farkını görmek ve programı anlamak 

açısından bilgi edinmek ve herhangi bir programı denemek istemeleri şeklinde değerlendirilmiştir. Daha 

önce deneyenlerin ise, programla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle daha fazla daneyim 

yaşayarak bilgi edinmek istemeleri şeklinde tahmin edilmiştir. 

İnternet kullanıcılarının REP’i daha önce kullanma durumu ile programa yönelik tutum ile bilgi 

edinme, kullanma ve tavsiye etme davranışları arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 

Deneme durumundaki sonuçlarla benzer biçimde programı belli bir süre kullanan tüketiciler, programın 

kendilerine sağladığı faydayı bilip deneyimledikleri için programa yönelik daha fazla olumlu tutuma 

sahiptirler. Ayrıca daha fazla kullanma ve başkalarına da kullanmalarını tavsiye etme eğilimleri 

göstermektedirler. Programı daha önce hiç kullanmayanlar ise, daha fazla bilgi edinme isteğindedirler. 

Bunun nedeni, bilmedikleri ve kullanmadıkları için programı tanıyarak kendilerine sunduğu faydayı 

öğrenmek olduğu düşünülmektedir.  Programın daha önce kullanılıp kullanılmaması fark etmeksizin, 

tüketiciler engelleme programlarını denemek istemektedirler. Bu sonuç, daha önce herhangi bir 

programı kullanmayan tüketicilerin fayda farkını görmek açısından herhangi bir programı denemek; 
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daha önce kullananların ise kullanmadıkları diğer engelleme programlarını denemek istemeleri şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen tün bu sonuçlar Türkiye’deki internet reklamcılığının geleceğinin risk 

altında olduğuyla ilgili bir takım sinyaller vermektedir. Çünkü REP programını bilip bilmemesi, deneme 

ya da kullanma gibi deneyimler yaşayıp yaşamaması, interneti ne kadar süre kullandığı fark etmeksizin, 

18 yaş ve üstü, tüm eğitim düzeyindeki kadın ve erkek tüketiciler; REP’e yönelik olumlu tutum 

geliştirmekte;  programla ilgili bilgi edinme, deneme, kullanma ve başkalarına tavsiye etme eğilimleri 

göstermektedir. Diğer taraftan henüz programla ilgili bilgi sahibi olma durumunun yeterince olmaması, 

daha yolun başındayken bir takım önlemlerin alınabileceğini ve çözümün üretilebileceğini 

göstermektedir. Ancak tüketici dışındaki internet reklamcılığı paydaşları durumun ciddiyetini bir an 

önce kavrayıp, gerekli önlemleri almazsa, programların kısa süre içerisinde yayılması ve kullanılma 

oranının artması kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenle tüm internet reklamcılığı paydaşlarının, üzerine 

düşen sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin reklamcılar, kişilere özel 

içerik ve tasarımlar yaparak, belirli kişilere özgü ihtiyaç ve istekleri vurgulayan reklamlarla tüketicileri 

ikna etme amacı gütmelidir. Ya da medya planlama uzmanlarının, hedef kitlelerin kullandığı medya 

araç ve ortamları üzerinden, onların kullandığı zaman aralıklarında, ihtiyaç duydukları ya da görmek 

istedikleri doğru zamanda, doğru yerde ve yeterli tekrar sayısıyla reklam ve tüketicileri bir araya 

getirmeleri gerekmektedir.  
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GENÇ TÜKETİCİLERİN KİŞİLERARASI ETKİYE DUYARLILIĞININ ANALİZİ: 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE MARKALI ÜRÜN GRUPLARI AÇISINDAN 

İNCELEME 

Dr. Öğretim Üyesi Emrah TOKGÖZ 

ÖZET 

Kişilerarası etki, tüketici için bir tür karar verme şekli olarak düşünülmektedir. Bireylerin 

kişilerarası etkiye duyarlılığı tam olarak anlaşılmadığı sürece tüketici davranışları da tam olarak 

anlaşılmış sayılmaz. Bu nedenle araştırmanın amacı genç tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık 

seviyesi ve boyutlarının belirlenmesidir. Kişilerarası etkiye duyarlılık ölçeği kullanılarak, üniversite 

öğrencilerinden kullanılabilir durumda 336 adet anket toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı 

istatistikler, güvenirlik ve faktör analizleri kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin demografik 

değişkenleri yardımıyla, kişilerarası etkiye duyarlılık seviyelerine ilişkin fark analizleri, bağımsız 

örneklem t testi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans (ANOVA) ve Post Hoc testleriyle yapılmıştır. 

Ayrıca genç tüketicilerin gıda, giyim, aksesuar, elektronik, temizlik ve kozmetik gibi markalı ürün 

grupları seçiminde kişilerarası etkiye duyarlılık seviyelerinde farklılık olup olmadığı Ki-Kare uygunluk 

testi yardımıyla incelenmiştir. Sonuçlara göre, kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeninin; bilgi 

edinmeye duyarlılık, faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine duyarlılık olarak isimlendirilen üç alt 

boyutunun varlığı tespit edilmiştir. Erkek tüketicilerin, faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine 

duyarlılık alt boyutlarının seviyeleri, kadın tüketicilere kıyasla, anlamlı şekilde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan Ki-Kare uygunluk testi sonucunda genç tüketicilerin markalı ürün grupları 

seçiminde kişilerarası etkiye duyarlılık seviyeleri bakımından anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca sonuç bölümünde, genç tüketicilerin, kadınlar başta olmak üzere, giderek bireyci tüketim 

kültürüne yöneldikleri konusunda tartışma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı, Bilgi Edinmeye Duyarlılık, Faydacı 

Etkiye Duyarlılık, Değer İfadesine Duyarlılık. 

JEL Kodları: M30, M31, M39. 
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ANALYSIS OF YOUNG CONSUMERS' SUSCEPTIBILITY TO INTERPERSONAL 

INFLUENCE: STUDY OF IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND BRANDED 

PRODUCT GROUPS 

ABSTRACT 

The interpersonal influence is considered as a form of decision-making for the consumer. Unless 

the individuals' susceptibility to interpersonal influence is fully understood, consumer behavior is not 

fully understood. For this reason, the aim of the study is to determine the level and dimensions of young 

consumers susceptibility to interpersonal influence. Using susceptibility to interpersonal influence 

scale, 336 questionnaires were collected from university students. The obtained data were analyzed 

using descriptive statistics, reliability and factor analysis. With the students' demographic variables, 

variance analysis of susceptibility to interpersonal influence were performed by independent sample t 

test, independent sample one-way variance (ANOVA) and Post Hoc tests. In addition, the selection of 

branded product groups such as food, clothing, accessories, electronics, cleaning and cosmetics has 

been investigated by means of the Chi-Square conformity test. As a result of the study, the susceptibility 

to interpersonal influence variable has three sub-dimensions which were named as informative 

influence, utilitarian influence and value expressive influence. It is found that the level of utilitarian 

influence and value expressive influence of the male consumers were significantly higher than the female 

consumers. As a result of the Chi-Square conformity test, in the selection of branded product groups for 

young consumers, it was found that there was no significant difference in the sub-dimension of 

susceptibility to interpersonal influence. In the conclusion section, it is argued that young consumers, 

especially women are increasingly heading to an individualistic consumer culture. 

Keywords: Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence, Informative Influence, Utilitarian 

Influence, Value Expressive Influence. 

JEL Codes: M30, M31, M39. 

1. GİRİŞ 

Tüketiciler satın alma kararları verirken çevresindeki insanlardan elde ettiği bilgilerden 

etkilenebilir. Elde edilen bilginin tüketicilerin kararlarını ne ölçüde etkilediği, kişilerarası etkiye 

duyarlılıklarına bağlıdır (Hoffmann ve Broekhuizen, 2009: 488). Çünkü tüketiciler, satın aldıkları 

ürünlerin diğer insanlar tarafından değerlendirmesini bekler. Bu durum, aslında, tüketicinin gerçekte 

satın almayı düşündüğü ürünlerden farklı seçimler yapmasına neden olabilir. Eğer tüketici satın aldığı 

ürünü toplum içinde tüketecekse, üründen elde ettiği kişisel yararlar yerine, ürünün tüketimi sürecinde 
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toplumun kendisi hakkında sahip olacağı yargıları daha fazla göz önüne alacaktır (Mourali, Laroche ve 

Pons, 2005: 165).  

Kişilerarası etki, tüketicilerin davranışlarını belirleyen önemli bir faktördür ve pazarlama 

alanında, tüketici için bir tür karar verme şekli olarak da düşünülmektedir. Bu nedenle bireylerin 

kişilerarası etkiye duyarlılığı tam olarak anlaşılmadığı sürece tüketici davranışları da tam olarak 

anlaşılmış sayılmaz. Kişilerarası etkiye duyarlılık, bireye göre farklı olabilen ve bir kişinin bir 

durumdaki göreceli etkilenebilirliğinin derecesini gösteren genel bir tüketici özelliğidir (Bearden ve 

Etzel, 1982: 183). Kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi yüksek tüketiciler, karar alma sürecinde 

başkalarından etkilenme eğilimi içinde olduğu anlaşılırken, kişilerarası etki seviyesi düşük tüketicilerin 

karar verme sürecinde daha fazla bağımsız olduğu anlaşılmaktadır (Clark ve Goldsmith, 2006: 277). 

Tüketici davranışları alanında yapılan araştırmalara göre özellikle markalı ürünlerin seçiminde 

kişilerarası etkinin daha baskın olarak hissedildiği ortaya konmuştur (Orth ve Kahle, 2008: 423). 

Kişilerarası etkiye duyarlılık, bir kişinin diğerlerinin inançlarına, düşüncelerine ve beklentilerine 

katılma derecesine bağlıdır. Diğerlerinin bireysel kararlar üzerindeki etkisi, genellikle, bir kişinin 

başkalarının davranışlarına verdiği tepkilere önem vermesinden kaynaklanır. Bu nedenle tüketici 

davranışları, başkalarının kendileri hakkında veya ürün seçim ve kullanımları hakkında ne 

düşünebileceği ve nasıl davranabileceği konusundaki endişelerden etkilenir (Ebren, 2009: 1053). Bu 

etkinin daha iyi anlaşılması tüketici davranışları hakkında bilgi edinilmesine ve pazarlama yöneticilerine 

yeni stratejiler oluşturma konusunda fırsat verebilir (Kropp, Lavack ve Silvera, 2005: 8). Ülkemiz, genç 

nüfusun yoğun olarak bulunduğu bir toplumdur. Genç nüfus oldukça güçlü bir pazar etkisini de 

beraberinde getirmektedir. Gençlerin birer tüketici olarak kişilerarası etkiye duyarlılık seviyelerini 

bilmek pazarlama bilimi için önemlidir (Karaca, 2016: 211). Dolayısıyla araştırmanın amacı genç 

tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi ve boyutlarının belirlenmesidir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı 

Kişilerarası etkiye duyarlılık, bireyin toplumsal baskının sonucu olarak değişme eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır (Netemeyer, Bearden ve Teel, 1992: 379). Tüketici açısından kişilerarası etkiye 

duyarlılık, bir tüketicinin diğer tüketicilerden, satın alma kararları konusunda etkilenme derecesi olarak 

tanımlanabilir. Alanyazında bu etkinin, tüketici davranışlarını belirlemeye ve açıklamaya yardımcı olan 

genel bir özellik olduğu düşünülmektedir (Shukla, 2011: 242). Bu özelliğe sahip tüketiciler kişilerarası 

etkiye karşı oldukça duyarlıdır, başkalarının görüşlerini ve davranışlarını nasıl değerlendirdiğine çok 

dikkat ederler, karar verirken tereddüt etme eğilimindedir ve başkalarının beklentilerine veya önerilerine 

kolayca uyarlar (Cheng vd., 2013: 230).  
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Tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılığının cinsiyet açısından anlamlı bir fark olup olmadığı 

konusunda bir araştırmaya rastlanmasa da, Hansen (2013) çalışmasında, yetişkin kadınların, erkeklere 

kıyasla, akranlarına karşı güçlü bir odaklanmaya sahip olduklarını ileri sürmektedir. Araştırmacıya göre 

kadın tüketiciler, kişilerarası etkiye daha fazla duyarlı olabilirler. Bu yargıya benzer şekilde, Tokgöz’ün 

(2019: 31) kadın tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada, kadınların alışveriş yapmasını kolaylaştıran 

bazı çevresel veya aracı faktörlerin varlığından söz etmektedir. Özellikle ergenlikten sonra kadınlar, 

erkeklere kıyasla, alışverişte daha fazla sosyalleşme eğilimi içindedir veya işletmelerin pazarlama 

iletişimi faaliyetlerine tepki verme olasılıkları daha yüksektir. Örneğin kadınlar, erkeklere kıyasla, ürün 

reklamlarının detay bilgileriyle daha fazla ilgilenir, satışlara karşı daha duyarlıdır ve bunun sonucunda 

daha fazla anlık dürtüsel satın alma davranışı gösterebilirler. Dürtüsel satın almayı; kişisel faktörlerin, 

işletmenin sahip olduğu çevresel faktörlerin veya ürünle ilgili faktörlerin (Tokgöz, 2018: 5) etkilediği 

düşünüldüğünde, kadınların kişilerarası etkiye duyarlılığının fazla olması teorik olarak mümkün 

görülebilir. 

Kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeninin teorik olarak üç boyutlu olması mümkünse de, 

uygulamalı araştırmalarda bu farkı destekleyecek sonuçlara pek fazla ulaşılamamıştır (Clark ve 

Goldsmith, 2006: 277). İlerleyen yıllarda konu hakkında yapılan araştırmalarda, ölçeğin psikolojik yönü 

ve çok boyutlu olması nedeniyle, farklı kültürel özellikler taşıyan batı ülkeleri yerine doğu ülkelerinde 

daha fazla geçerli olduğu görülmüştür. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda ölçek üç boyutlu olarak 

incelenirken, doğu ülkelerinde iki boyutlu olarak incelendiği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, 

batı ülkeleri bireysel (individualist) kültüre sahip iken, doğu ülkelerinin toplumsal (collectivist) kültüre 

sahip olmasıdır (Huang, Shi ve Wang, 2012: 140). Bu bakış açısını destekler nitelikte, Kabir ve Sarker’in 

(2015) Bangladeş’te üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada, Hofstede’in ileri sürdüğü 

iki kültür boyutundan, bireycilik ile kişilerarası etkiye duyarlılık arasında olumsuz yönde ve güç 

mesafesi ile kişilerarası etkiye duyarlılık arasında olumlu yönde korelasyon olduğunu belirlemiştir. 

Buna göre, bireyci toplumlarda kişilerarası etki daha az, toplumsal kültürlerde kişilerarası etki daha 

fazladır. Tersi şekilde, toplumsal kültürlerde güç mesafesi ve kişilerarası etkiye duyarlılık daha fazladır. 

Bearden, Netemeyer ve Teel (1989) tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı ölçeğinin üç alt 

boyuttan oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu boyutlar; tüketicinin bilgi edinmeye duyarlılığı, tüketicinin 

faydacı etkiye duyarlılığı ve tüketicinin değer ifade eden etkiye duyarlılığı şeklinde isimlendirilmiştir. 

Ancak araştırmacıların yaptıkları faktör analizleri neticesinde kişilerarası duyarlılık değişkeninin, bilgi 

edinmeye duyarlılık ve normatif duyarlılık olarak iki alt boyutta incelenebileceğini belirtmişlerdir. Alt 

boyutlardan faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifade eden etkiye duyarlılık boyutlarının normatif 

duyarlılık olarak isimlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir (Bearden, Netemeyer ve Teel, 1990: 770).  
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2.1.1. Tüketicinin Bilgi Edinmeye Duyarlılığı 

Tüketicinin bilgi edinmeye duyarlılığı, başkalarından gelen bilgilerin gerçeği yansıtan birer kanıt 

olarak kabul etme eğilimi şeklinde tanımlanmaktadır (Bearden, Netemeyer ve Teel, 1989: 474). Bilgi 

edinmeye duyarlılık, tüketicinin, diğer insanların tutum ve davranışlarını benimsediklerinde ortaya 

çıkar. Çünkü benimsenen insanların tutum ve davranışları bireylerin değer sistemlerine uygundur 

(Mourali, Laroche ve Pons, 2005: 165). Bu alt boyut iki şekilde meydana gelebilir. Birincisi, tüketici, 

ihtiyaç duyduğu bilgiyi diğerlerine sorarak direkt olarak alır, ikincisi ise tüketici, başkalarının 

davranışlarına dikkat ederek çıkarımlarda bulunabilir. Böylece tüketici ürünler hakkında elde ettiği 

bilgilerin etkisiyle kendi satın alma kararlarını vermiş olur (Lavack ve Kropp, 2003: 6). 

2.1.2. Tüketicinin Faydacı Etkiye Duyarlılığı (Normatif Duyarlılık) 

Tüketicinin faydacı etkiye duyarlılığı, bireyin ödülleri kazanmak veya cezalardan kaçınmak için 

başkalarının beklentilerine uyma çabası şeklinde tanımlanmaktadır. Bireyin uyum süreci, diğerlerinin 

beklentilerine uygun davranmasıyla başlar. Bu durum ödül kazanma veya en azından cezadan kaçınma 

şeklinde ifade edilmektedir (Bearden, Netemeyer ve Teel, 1989: 474). Bireyin faydacı etkiye dayalı bir 

tüketim davranışı sergilemesi, ne kendi inanç sistemine uygundur, ne de kendisini benzetmeye çalıştığı 

diğer bireylerinkine uygun değildir. Bu davranışları göstermesinin nedeni, bazı dış faktörler tarafından 

yapılmaya zorlanmasındandır (D’Rozario, 2001: 79). Değişkeni belirlemek için kullanılan ifadeler 

incelendiğinde; tüketicinin satın aldığı markaları diğerlerinin sevmesi, onaylaması veya beklentileri 

karşılama olarak belirlendiği görülmektedir. Tanımlamada kullanılan “ödüllendirilmek” ve “cezadan 

kaçış” kavramları, belirli markaların satın alınması durumunda, tüketicinin ait olduğu grup içinde 

cezalandırılmamak veya ödüllendirilmek, başka bir ifadeyle dışlanmamak, şeklinde ifade edilen bir 

faydanın sağlaması olarak düşünülmektedir. 

2.1.3. Tüketicinin Değer İfadesine Duyarlılığı (Normatif Duyarlılık) 

Tüketicinin değer ifadesine duyarlılığı, bireyin bir referans grubu seçmesi ve kendi imajını bu 

referans gruba ilişkin değerler yoluyla geliştirme isteğinde olması şeklinde tanımlanmaktadır. Değer 

ifadesinin etkisi, bireyin referans grubuyla özdeşleşme sürecine katkıda bulunacağını düşündüğü anda 

başlar. Dolayısıyla bu etki, tüketicinin ürün ve marka seçimlerini güçlü bir şekilde etkileyecektir 

(Bearden, Netemeyer ve Teel, 1989: 474). Tüketicinin referans olarak belirlediği çevre; meslektaşlar, 

arkadaşlar, komşular, sporcular, sanatçılar veya çeşitli kuruluşlardan oluşabilir. Bu çevre tüketicinin 

özellikle önemsediği, gözlemlediği ve rehber olarak aldığı danışma grupları olarak da ifade edilebilir. 

Danışma grupları tüketici davranışlarını etkileyebilen belirleyici olarak düşünülebilir (Durmaz ve Bahar, 

2011: 62). Değer ifadesine duyarlılık, bireyin başkalarının davranışlarını veya görüşlerini 
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benimsediğinde ortaya çıkar, çünkü davranış veya görüş bireyin kendisini tanımlamasıyla ilişkilidir 

(Kabir ve Sarker, 2015: 79). Böylece tüketicinin referans aldığı kişiyle karşılıklı bir rol ilişkisi 

içindeymiş gibi davranmasını sağlar (D’Rozario, 2001: 79). 

2.2. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Alanında Yapılan Araştırmalar 

Tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılık ölçeğini ortaya atan Bearden, Netemeyer ve Teel’den 

(1989) günümüze kadar pazarlama alanyazında farklı tüketici davranışlarıyla ilişkilendirilmiştir. 

Örneğin, Boush, Friestad ve Rose (1994) ergen tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada, kişilerarası 

etkiye duyarlılık ile reklam şüpheciliği arasında olumsuz korelasyon olduğunu belirlemiştir. Buna göre, 

duyarlılık seviyesi yüksek olan ergenler, reklamlardan şüphe etmediklerinden etkilenme ihtimalleri daha 

yüksektir. Schroeder (1996) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, kişilerarası etkiye 

duyarlılık ile bireycilik arasında olumsuz, toplumsal bilinç ile olumlu korelasyon olduğunu belirlemiştir. 

Holden ve diğerleri (1999) Kuzey Amerika ve Kore’de sigara içen ve içmeyen üniversite öğrencileri 

üzerinde araştırma yapmıştır. Kuzey Amerikalı sigara içen tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılığı, 

içmeyenlere kıyasla, anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Sigara içmeyen Kuzey Amerikalılar kişilerarası 

etkiye karşı duyarlıdır. Diğer taraftan sigara içen Kore’liler ile içmeyen tüketicilerin kişilerarası etkiye 

duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark yoktur.  

Kropp ve diğerleri (1999) bira içen ve içmeyen üniversite öğrencilerinin kişilerarası etkiye 

duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark olmadığını belirlemiştir. D’Rozario (2001) Çin kökenli ve Ermeni 

kökenli Amerikalı göçmenler üzerinde yaptığı araştırmada, her iki örneklem için kişilerarası etkinin iki 

alt boyutun elde edildiğini ancak bireyci kültüre sahip olan Ermeni göçmenlerin, toplumsal kültüre sahip 

olan Çin’li göçmenlere kıyasla ortalamalarının daha düşük olduğunu belirlemiştir. Lavack ve Kropp 

(2003) sigara içen üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, Güney Kore’de sigara içen kadın 

öğrencilerin kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesinin, içmeyenlere kıyasla, yüksek olduğunu 

belirlemiştir. Hem Güney Kore ve hem de Kanada’lı sigara içmeyen erkeklerin kişilerarası etkiye 

duyarlılık seviyesi, içenlere kıyasla, daha yüksektir. 

Jin ve Hong (2004), Kore’de, kadın tüketicinin satış elemanı etkisine duyarlılığı üzerine yaptığı 

araştırma sonucuna göre, satış elemanının tutumu ve tüketicilerin gelir durumu, kadın tüketicilerin 

duyarlılığında anlamlı bir etkiye sahiptir. Mourali, Laroche ve Pons (2005) kültürel odaklılık ve tüketici 

duyarlılığı konusunda Fransız kökenli Kanada’lılar ve İngiliz Kökenli Kanada’lılar üzerinde yaptığı 

araştırmada, bireycilik seviyesi düşük olan Fransız kökenli Kanada’lıların tüketici duyarlılık 

seviyesinin, İngiliz Kökenli Kanada’lılara kıyasla, daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Araştırmacılara 

göre bireycilik ile tüketici duyarlılığı arasında olumsuz yönde ilişki vardır. Bu nedenle, aynı ülkede 

farklı kültürel tabanlı topluluklarda tüketici etkisi duyarlılığı konusu araştırılırken, tüketiciler arasında 

kültürlere yönelik değişen çeşitlilikteki kültürleşme düzeylerini hesaba katmanın önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Lin ve Chen (2012) Tayvan’da 13-17 yaşları arasında ergenler üzerinde yaptığı 
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araştırmada, kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi yüksek olanların dürtüsel (plansız) satın alma 

seviyesinin de yüksek olduğunu belirlemiştir.  

D’Rozario ve Yang (2012), toplumsal kültürün yüksek olduğunu belirttikleri Çin kökenli 

Amerikalılar üzerinde yaptığı araştırmada, satın almadan önce tüketicilerin ürün hakkında yaptıkları 

araştırmanın kişilerarası etkiye duyarlı tüketicilerde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Cheng 

vd. (2013) kişilerin özellikle arkadaşlar veya meslektaşlar tarafından etkilendiğini düşünerek, bir 

alışveriş merkezinde 20 ve 21 yaşlarında karşı cinsiyetten ve aynı cinsiyetten arkadaşlarıyla alışverişe 

gelen 60 katılımcı üzerinde araştırma yapmıştır. Buna göre, karşı cins ile alışverişe gelen çiftlerin 

kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesinin yüksek ve dürtüsel (plansız) satın alma davranışı sergilemeye 

daha yatkın olduklarını belirlemiştir. Kişilerarası etkiye duyarlılığı bireysel farklılık olarak düşünen 

Chang (2015), deterjan kullanan tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada, viral iletişimin satın alma 

niyeti üzerinde kişilerarası etkiye duyarlılığın aracılık etkisi olduğunu belirlemiştir. Tkaczyk (2015) 

Polonya’da yaptığı çalışmada, kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi yüksek olan tüketicilerin ağızdan 

ağıza pazarlama eğilimi içinde olduğunu, diğer taraftan duyarlılık seviyesi düşük olanların ağızdan ağıza 

pazarlama eğilimi içinde olmadığını ortaya koymuştur. 

2.3. Türkiye’de Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Konusunda Yapılan 

Araştırmalar 

Ülkemizde konu hakkında yapılmış iki adet araştırmaya rastlanmaktadır. Ebren (2009) 

Antalya’da üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada kişilerarası etkiye duyarlılık değişkenini 

iki boyutlu olarak incelemiştir. Yapılan bazı araştırmalara dayanarak araştırmacı, Türkiye’de hem 

bireysel ve hem de toplumsal kültürün bir arada var olabildiği sonucuna ulaşmıştır. Şehir merkezinde 

yaşayan, eğitim seviyesi yüksek genç kuşakların kültürel yapısının bireysel özellik taşıdığını, ayrıca, 

bireysel kültüre sahip kişiler için kişisel seviyede değişmeyen tek toplumsal yapının aile olduğunu 

belirtmektedir. Korkmaz, Atay ve Yıldırım (2017) Çanakkale ve Balıkesir illerinde çevre mühendisliği 

bölümü öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada, kişilerarası etkilenme eğiliminin; danışma, 

beğenilme ve onaylama şeklinde ifade ettikleri üç alt boyutu olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırmada 

ayrıca, kişilerarası etkilenme eğilimi, sosyal etki ve yeşil ürün satın alma değişkenleri arasında anlamlı 

ve olumlu yönde ilişkiler belirlenmiştir.  

3. YÖNTEM 

Araştırmada olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden kümelere göre örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma evreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunda 

kayıtlı 1000 öğrencidir. Örneklem büyüklüğünü hesaplamada, evreni belli olan hesaplama yöntemi 

kullanılmıştır. %5 hata payı ve %95 güven aralığı ölçütleri dikkate alındığında, örneklem büyüklüğü 

278 olarak hesaplanmıştır (Kozak, 2015: 113). Böylece, 350 adet anket dağıtılmış ve 336 âdeti geri 
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toplamıştır. Anketlerin geri dönüş oranı % 96’dır. 14 anket eksik doldurulduğu gerekçesiyle analizlere 

alınmamıştır. Sonuç olarak 336 adet anketle analizler yapılmıştır. 

Anket formunda tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı, Bearden, Netemeyer ve Teel (1989) 

tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış 12 ifadeden ve 3 alt boyuttan oluşan bir 

ölçek ile belirlenmiştir. Oluşturulan anket formunda 5’li likert derecelemesinden yararlanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenleri, yaş, cinsiyet, aile gelir durumu, gelen harçlık, 

ailenin yaşadığı bölge, kardeş sayısı ve katılımcının yaşamının geçtiği yer olarak belirlenmiştir. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. Analiz İçin Gereklilikler 

Araştırmada çok değişkenli istatistik teknikleri kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Mahalanobis 

uzaklık değeri kullanılarak uç değerler belirlenmiş, böylece çok değişkenli normallik varsayımı 

sağlanmıştır (Alpar, 2013: 131). Çoklu sapan gözlemlerin belirlenmesinde t-testi yaklaşımı tercih 

edilmiştir. Gözlemleri çoklu sapan kabul etmek için Mahalanobis uzaklık değerinin parametre sayısını 

esas alan 0,001 anlamlık düzeyinde Ki-Kare değerinden büyük olması gerekir (Kalaycı, 2016: 212). 

Tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı değişkenine ait üç alt boyut için ayrı ayrı çoklu sapan analizi 

yapılmıştır. Üç alt boyut için 4 serbesti derecesinde, 0,001 anlam düzeyindeki Ki-kare değeri olan 

18,467’den büyük olan çoklu sapan değer olmadığı görülmüştür (Laurencelle ve Dupuis, 2002: 19; 

Karasar, 2009: 270). Alt boyutlar için elde edilen Mahalanobis uzaklık değerleri ayrı ayrı küçükten 

büyüğe sıralandıktan sonra, [(anket no - 0.5) / n)] olasılık değerleri hesaplanmıştır. Bilgi edinmeye 

duyarlılık alt boyutu için mahalanobis değeri ve olasılık değeri için (4 maddelik ölçek) hesaplanan 

korelasyon 0,888 olarak bulunmuştur. Faydacı etkiye duyarlılık alt boyutu için mahalanobis değeri ve 

olasılık değeri için (4 maddelik ölçek) hesaplanan korelasyon 0,840 olarak bulunmuştur. Değer ifade 

eden etkiye duyarlılığı alt boyutu için mahalanobis değeri ve olasılık değeri için (4 maddelik ölçek) 

hesaplanan korelasyon 0,828 olarak bulunmuştur. Ulaşılan korelasyon değerlerinin, Kalaycı’da (2016: 

231) yer alan 4 serbesti derecesinde ve 0,010‟daki kritik korelasyon katsayı değerleri olan 0,822’den 

büyük olmalıdır. Yapılan karşılaştırma sonucu (0,888, 0,840 ve 0,828 > 0,822), ölçekte elde edilen 

verilerin çok değişkenli normal dağılım gösterdiği kanaatine varılmıştır (Kalaycı, 2016: 212). 

4.2. Demografik Değişkenler 

Anket formunu yanıtlayan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Katılımcılar 17-24 yaşları arasında, 200‘ü erkek, 120‘sinin aile geliri 2001-3000 TL arasında, 250‘sine 

aylık 1000 TL’den az harçlık gelmekte, 175’inin ailesi Marmara Bölgesinde yaşamakta, 142’sinin 2 

kardeş ve 195’inin yaşamı şehir merkezinde geçtiği belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N= 336) 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde % Demografik Özellikler Frekans Yüzde % 

Ailenin Geliri   Cinsiyet   

2000’den az 100 29,8 Erkek 200 59,5 

2001-3000TL 120 35,7 Kadın 136 40,5 

3001-4000TL 55 16,4 Yaş   

4001-5000TL 30 8,9 17 3 0,9 

5001-6000TL 14 4,2 18 73 21,7 

6001TL ve üstü 17 5,1 19 116 34,5 

Ailenizin Yaşadığı Bölge   20 81 24,1 

Ege Bölgesi 58 17,3 21 43 12,8 

Akdeniz Bölgesi 24 7,1 22 11 3,3 

Karadeniz Bölgesi 33 9,8 23 6 1,8 

Marmara Bölgesi 175 52,1 24 3 0,9 

İç Anadolu Bölgesi 25 7,4 Kardeş Sayısı   

D. Anadolu Bölgesi 7 2,1 Tek çocuk 28 8,3 

G.D. Anadolu Bölgesi 8 2,4 2 kardeş 142 42,3 

Yurtdışı 6 1,8 3 kardeş 101 30,1 

Gelen Harçlık   4 kardeş 44 13,1 

1000TL’den az 250 74,4 5 ve üstü 21 6,3 

1001-1500TL 58 17,3 Yaşamın Geçtiği Yer   

1501-2000TL 17 5,1 Şehir Merkezi 195 58,0 

2001-2500TL 3 0,9 İlçe Merkezi 100 29,8 

2501-3000TL 5 1,5 Belde 11 3,3 

3001 ve üstü 3 0,9 Köy 28 8,3 

   Yurtdışı 2 0,6 

4.3. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Değişkenine Ait Betimleyici İstatistikler 

Tablo 2’de görüldüğü gibi tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı değişkenini oluşturan alt 

boyutlara ait ifadelerin betimleyici istatistikleri verilmiştir. Bilgi edinmeye duyarlılık alt boyutu 

seviyesinin 3,47 ile en yüksek, faydacı etkiye duyarlılık alt boyutu seviyesinin 2,01 ile orta seviyede ve 

değer ifadesine duyarlılık seviyesinin 1,79 ile en düşük olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 2. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Değişkeninin Boyutlarına Ait Betimleyici 

İstatistikler (N=336) 

Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Ortalama 
Std. 

Sapma 

Bilgi Edinmeye Duyarlılık   

1. Başkalarının aldığı ve kullandığı ürünlerin markalarını gözlemlerim 3,13 1,17 

2. Eğer bir marka hakkında fikrim yoksa, çevremdeki insanlara sorarak 

öğrenmeye çalışırım 
3,65 1,12 

3. Satın almayı düşündüğüm bir ürünün en iyi alternatif markasını seçerken, 

yardım etmesi için diğer insanlara danışırım 
3,55 1,13 

4. Bir ürün satın almadan önce, ailem veya arkadaşlarımdan o ürün 

hakkında bilgi toplarım 
3,55 1,16 

Ortalama 3,47 0,92 

Faydacı Etkiye Duyarlılık   

1. Diğer insanların, satın aldığım markaları sevmesi benim için önemlidir 2,23 1,23 

2. Başkalarının onaylayacağını düşündüğüm markalar satın alırım 2,12 1,13 
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3. Diğer insanların benden almamı bekledikleri markaları satın alırım 1,83 1,05 

4. En son moda ürünleri bile, eğer arkadaşlarım onaylamazsa / beğenmezse 

satın almam 
1,86 1,09 

Ortalama 2,01 0,97 

Değer İfadesine Duyarlılık   

1. Birisi gibi olmak istiyorsam, genellikle satın aldığı markaları almaya 

çalışırım 
1,66 1,00 

2. Yakın olmayı düşündüğüm insanların satın aldıklarına benzer markaları 

satın alırım 
1,72 0,97 

3. Diğer insanların satın aldığı markaları satın alarak, kendimi onların 

grubuna ait gibi hissederim 
1,58 0,93 

4. Satın aldığım markalardan hangisinin diğer insanlar üzerinde iyi etki 

bıraktığını bilmek isterim 
2,20 1,23 

Ortalama 1,79 0,88 

4.4. Güvenirlik Analizi 

Araştırma kapsamında tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı değişkeninin güvenirlik analizi 

yapılmıştır. Güvenirlik, bir ölçme aracında yer alan bütün maddelerin bir biri ile tutarlılığını, ele alınan 

oluşumu ölçmedeki türdeşliğini ortaya koyan bir kavramdır. Güvenirliğin hesaplanmasında, yaygın 

olarak, tek uygulamaya dayanan Cronbach’s Alpha yönetimi kullanılmaktadır. Güvenirlik analizinde 

irdelenen bir diğer katsayı grubu ise, madde bütün korelasyon değeridir. Madde bütün korelasyon 

değeri; “bir ifade ile ölçekteki diğer soruların toplamından oluşan bütün arasındaki korelasyon 

değeridir”. Madde bütün korelasyon değeri 0,250 değerinin altında olan sorular analizden çıkarılır” 

(Alpar, 2013: 848). 

Tablo 3. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

 

Madde 

Silindiğinde 

Oluşan Madde 

Ortalaması 

Madde 

Silindiğinde 

Oluşan Varyans 

Ortalaması 

Madde 

Bütün 

Korelasyon 

Değeri 

Madde Silindiğinde 

Oluşan Cronbach’s 

Alpha Değeri 

Bilgi Edinme Etkisi 1 25,9940 60,227 ,400 ,856 

Bilgi Edinme Etkisi 2 25,4732 60,698 ,393 ,856 

Bilgi Edinme Etkisi 3 25,5774 60,149 ,421 ,854 

Bilgi Edinme Etkisi 4 25,5774 61,654 ,322 ,857 

Faydacı Etki 1 26,8929 56,281 ,597 ,841 

Faydacı Etki 2 27,0060 56,340 ,663 ,837 

Faydacı Etki 3 27,3006 57,417 ,648 ,839 

Faydacı Etki 4 27,2708 57,022 ,641 ,839 

Değer İfadesi Etkisi 1 27,4673 59,002 ,577 ,844 

Değer İfadesi Etkisi 2 27,4107 58,911 ,601 ,842 

Değer İfadesi Etkisi 3 27,5476 59,347 ,602 ,843 

Değer İfadesi Etkisi 4 26,9226 56,430 ,588 ,842 

Toplam ölçeğin Cronbach’s Alpha Değeri 0,857 

Ölçeğin ilk yarısı için Cronbach’s Alfa 0,764 

Ölçeğin ikinci yarısı için Cronbach’s Alfa 0,882 

Ölçeğin madde bütün korelasyon değeri aralığı 0,322 – 0,663 
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Tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı değişkenine ilişkin güvenirlik analizi sonuçları Tablo 

3’te sunulmuştur. Güvenirlik analizi; ölçeğin tamamına ve ölçeği ikiye bölmeye göre Cronbach’s Alpha 

değerlerine bakılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca güvenirlik analizinde, madde silindiğinde oluşan 

madde ortalaması, varyans ortalaması, madde bütün korelasyon ve madde silindiğinde oluşan 

Cronbach’s Alpha değerleri de incelenmiştir. 

Tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin bulgular 

incelendiğinde; 12 maddeden oluşan ölçeğin toplam Cronbach’s Alpha değerinin 0,857, ilk yarısı için 

Cronbach’s Alfa değerinin 0,764, ikinci yarısı için Cronbach’s Alfa değerinin 0,882 olduğu ve madde 

bütün korelasyon değerlerinin 0,250’den büyük 0,322-0,663 arasında değiştiği görülmüştür. Sonuç 

olarak, tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı ölçeğinin alfa katsayılarına bakıldığında yüksek 

derecede güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır (Kalaycı, 2016: 412). 

4.5. Faktör Analizi 

Tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı ölçeğinin yapı geçerliliğinin sınanabilmesi için faktör 

analizi uygulanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve 

Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. KMO değeri 0,850’dir. Barlett Sphericity testi sonuçları da 

anlamlıdır (x2=2357,262; p<0,000). Her iki test sonucuna bakıldığında, marka özdeşleşmesi ölçeğine 

ilişkin verilere faktör analizi yapılmasının uygun olacağı görülmüştür. Tablo 4’de görüldüğü gibi, faktör 

analizi sonucunda özdeğeri birden büyük üç boyut belirlenmiştir. Belirlenen üç boyut toplam varyansın 

% 72,303’ünü açıklamaktadır.  

Tablo 4. Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER Eşkökenlik Yükü 
Öz 

Değeri 

Varyans 

% 
Ortalama Güvenirlik 

Bilgi Edinme Duyarlılığı   5,013 41,771 3,47 0,820 

Bilgi Edinme 1 0,526 0,703     

Bilgi Edinme 2 0,774 0,878     

Bilgi Edinme 3 0,755 0,853     

Bilgi Edinme 4 0,597 0,764     

Faydacı Etkiye Duyarlılık   2,447 20,395 2,01 0,889 

Faydacı Etki 1 0,702 0,802     

Faydacı Etki 2 0,842 0,877     

Faydacı Etki 3 0,808 0,819     

Faydacı Etki 4 0,706 0,753     

Değer İfadesine Duyarlılık   1,216 10,137 1,79 0,869 

Değer İfadesi 1 0,727 0,816     

Değer İfadesi 2 0,830 0,860     

Değer İfadesi 3 0,810 0,839     

Değer İfadesi 4 0,599 0,704     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: % 85 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 2357,262; s.d.: 66; p<0,0001 
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Açıklanan toplam varyans: % 72,303 

Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: 0,857 

Ölçek: 1-5 arası 

4.6. Korelasyon Analizi 

Tablo 5’de görüldüğü gibi tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı ölçeğinin boyutları ve 

demografik değişkenler arasındaki korelasyon sonuçlarına ulaşılmıştır. Alt boyutlardan tüketicinin 

faydacı etkiye duyarlılığı ile değer ifede eden etkiye duyarlılığı boyutları arasındaki korelasyonun 

yüksek olduğu (r = 0,601), bilgi edinmeye duyarlılığın diğer boyutlarla korelasyonlarının düşük olduğu 

(r = 0,212 ve r = 0,171) anlaşılmaktadır. Elde edilen diğer bir önemli sonuç ise yaş değişkeninin, 

tüketicinin kişilerarası etkiye duyarlılığı alt boyutlarıyla anlamlı ve olumlu ilişkiler içinde olmasıdır. 

Tablo 5. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

1. Toplam 

KAED 2. BED 3. FED 4. DİD 5. Yaş 

6. 

Cinsiyet 

7. 

Kardeş 

8. 

Aile 

Geliri 

9. 

Harç

lık 

1 1         

2 ,619(**) 1        

3 ,823(**) ,212(**) 1       

4 ,786(**) ,171(**) ,601(**) 1      

5 ,170(**) ,124(*) ,142(**) ,111(*) 1     

6 -,180(**) -,037 -,168(**) -,197(**) -,129(*) 1    

7 -,039 -,048 -,023 -,015 ,135(*) ,161(**) 1   

8 -,098 -,173(**) -,013 -,035 ,004 -,025 -,121(*) 1  

9 -,058 -,148(**) ,040 -,026 ,080 -,049 -,114(*) ,589(**) 1 

KAED: Kişilerarası Etkiye Duyarlılık; BED: Bilgi Edinmeye Duyarlılık 

FED: Faydacı Etkiye Duyarlılık; DİD: Değer İfadesine Duyarlılık. 

Cinsiyet: 1=Erkek 2=Kadın  

** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlı. 

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlı. 

4.7. Tüketicilerin Kategorik Demografik Değişkenlerinin Varyans Analizleri 

Katılımcıların cinsiyetleri, ağırlıklı olarak yaşamlarının nerede geçtiği ve ailelerinin yaşadığı 

bölge şeklindeki kategorik demografik faktörlerin kişilerarası etkiye duyarlılık alt boyutlarıyla arasında 

fark olup olmadığı bağımsız örneklem t testi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi ve çoklu 

karşılaştırmalar için Post Hoc testi yapılarak incelenmiştir (Kalaycı, 2016: 131). Tablo 6’da görüldüğü 

gibi tüketicilerin bilgi edinmeye duyarlılık seviyesi ile cinsiyet arasında (F=0,461 ve p>0,05) anlamlı 

bir fark olmadığı, ancak faydacı etkiye duyarlılık (F=9,672 ve p<0,01) ve değer ifadesine duyarlılık 

(F=13,526 ve p<0,01) arasında anlamlı fark olduğu anlaşılmıştır. Anlamlı olan farkların her ikisinde de 

erkeklerin ortalamasının (sırayla 2,14 ve 1,93) yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6. Tüketicilerin Kişilerarası Etkiye Duyarlılık Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Varyans 

Analizi 

 Cinsiyet Sayı Ortalama 

F 

Değeri Anlamlılık 

Bilgi Edinmeye Duyarlılık Erkek 200 3,50 ,461 ,498 

  Kadın 136 3,43   

Faydacı Etkiye Duyarlılık Erkek 200 2,14 9,672 ,002 

  Kadın 136 1,81   

Değer İfadesine Duyarlılık Erkek 200 1,93 13,526 ,000 

  Kadın 136 1,58   

Tablo 7’de görüldüğü gibi sadece tüketicilerin yaşamlarının geçtiği yer ile faydacı etkiye 

duyarlılık seviyesi arasında (F=5,346 ve p<0,01) anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Yapılan Tukey 

testinde, köy (2,41) ve yurtdışında (3,75) yaşamları geçen genç tüketicilerin faydacı etkiye duyarlılık 

seviyesi ilçe merkezinde (1,74) yaşayanlara göre daha düşüktür. 

Tablo 7. Tüketicilerin Kişilerarası Etkiye Duyarlılık Alt Boyutlarının Yaşamların Geçtiği Yere 

Göre Varyans ve Çoklu Karşılaştırma Analizi 

Değişkenler 
Karelerin 

Ortalaması 

F 

Değeri 
Anlamlılık 

Bilgi Edinmeye Duyarlılık ,406 ,471 ,757 

Faydacı Etkiye Duyarlılık 4,881 5,346 ,000 

Değer İfadesine Duyarlılık 1,416 1,830 ,123 

Tukey Testi  (J) YER  

Mean Difference 

(I-J) 

 

 

Anlamlılık Bağımlı Değişken 

(I) 

Yer 

(J) 

Yer 

Faydacı Etkiye Duyarlılık 

  

İlçe Merkezi 

(1,74) 

Köy 

(2,41) 
-,668* ,010 

İlçe Merkezi 

(1,74) 

Yurtdışı 

(3,75) 
-2,007* ,029 

* Ortalama farkları 0,05 seviyesinde anlamlı. 

Parantez içindekiler ortalamadır. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi tüketicilerin ailelerinin yaşadığı bölge ile kişilerarası etkiye duyarlılık 

alt boyutları arasında (sırayla 0,247; 0,388 ve 0,908 > 0,05) anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır. 
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Tablo 8. Tüketicilerin Kişilerarası Etkiye Duyarlılık Alt Boyutlarının Ailelerin Yaşadığı Bölgeye 

Göre Varyans Analizi 

    

Karelerin 

Ortalamas

ı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Karesi 

F 

Değeri Anlamlılık 

Bilgi Edinmeye Duyarlılık Gruplararası 7,778 7 1,111 1,305 ,247 

  Grup içi 279,332 328 ,852    

  Toplam 287,110 335      

Faydacı Etkiye Duyarlılık Gruplararası 7,123 7 1,018 1,061 ,388 

  Grup içi 314,566 328 ,959    

  Toplam 321,690 335      

Değer İfadesine Duyarlılık Gruplararası 2,163 7 ,309 ,390 ,908 

  Grup içi 259,627 328 ,792     

  Toplam 261,790 335       

4.8. Tüketicinin Tercih Ettiği Markalı Ürün Grupları 

Araştırma kapsamında katılımcıların, ürün gruplarından hangilerinin markalı olmasına dikkat 

ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, araştırmaya konu olan, tüketicinin kişilerarası etkiye 

duyarlılığının hangi ürün grupları için geçerli olabileceği somut verilerle desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcılara; gıda, giyim, aksesuar, elektronik, temizlik ve kozmetik gibi ürün gruplarından 

hangisinin/hangilerinin markalı olmasına dikkat edersiniz? şeklinde soru yöneltilmiş ve bir veya birden 

çok ürün grubu seçmeleri istenmiştir. Tablo 9’da görüldüğü gibi, genç tüketicilerin 201’i gıda, 202’si 

giyim, 70’i aksesuar, 237’si elektronik, 109’u temizlik ve 133’ü kozmetik ürünlerini kullanırken markalı 

olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 9. Kullanılan Markalı Ürün Gruplarının Seçilme Sayıları ve Ortalamaları 

 
Ürün Grupları 

Gıda Giyim Aksesuar Elektronik Temizlik Kozmetik 

Seçilme Sayısı 201 defa 202 defa 70 defa 237 defa 109 defa 133 defa 

Bilgi Edinme 

Duyarlılığı Ortalaması 
3,61 3,47 3,55 3,58 3,75 3,50 

Faydacı Etkiye 

Duyarlılık Ortalaması 
1,98 2,07 2,07 2,02 1,95 1,88 

Değer İfadesine 

Duyarlılık Ortalaması 
1,76 1,81 1,85 1,79 1,67 1,61 

Katılımcıların markalı ürün grupları seçim sayıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Ki-Kare uygunluk testi yapılmıştır. Uygunluk testinde amaç, “örneklem 

grubundaki değerlerin dağılımının hipotezde ileri sürülen ana kitle dağılımıyla uyumlu olup olmadığının 

ölçülmesidir” (Kalaycı, 2016: 86). Öncelikle her bir ürün grubuna ait ortalama değerler 

ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra, parametrik olmayan Ki-Kare testi yapılmıştır. Analizler sonucunda 

Tablo 10’da görüldüğü gibi tüketicilerin markalı ürün gruplarını kullanma tercihlerine göre kişilerarası 
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etkiye duyarlılığın alt boyutları bakımından anlamlı bir fark olmadığı (Anlamlılık Dereceleri > 0,05) 

belirlenmiştir. 

Tablo 10. Ki-Kare Uygunluk Testi Sonuçları 

 Ki-Kare 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Derecesi 

Bilgi Edinme Duyarlılığı 0,217 5 0,999 

Faydacı Etkiye Duyarlılık 1,333 4 0,856 

Değer İfadesine Duyarlılık 0,000 5 0,999 

5.SONUÇ 

Araştırmanın amacı, genç tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi ve boyutlarının 

belirlenmesidir. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde, tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık 

değişkeninin; bilgi edinmeye duyarlılık, faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine duyarlılık olarak 

isimlendirilen üç alt boyutunun varlığı tespit edilmiştir. İlgili yazında araştırmaya konu edilen 

değişkenin alt boyutlarının iki veya üç olabileceği yönünde tartışmalara rastlanmaktadır. Bu tartışmalar, 

tüketicilerin bireyci veya toplumsal kültüre sahip olup olmadıkları etrafında yapılmaktadır. Dünyada ve 

ülkemizde, bu konuda yapılan araştırmalar oldukça sınırlı olduğundan tam olarak ortak bir görüşe 

ulaşılamasa da, yapılan araştırma analizleri neticesinde, tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık 

değişkeninin üç alt boyutu olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Alanyazında kişiler arası etkiye duyarlılık ile cinsiyet arasında nasıl bir ilişki olduğu ortaya koyan 

çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer taraftan, Hansen (2013) çalışmasında, kadın tüketicilerin kişilerarası 

etkiye daha fazla duyarlı olabileceklerini ileri sürmüştü. Ancak Tablo 5 korelasyon analizi ve Tablo 6 

fark analizlerinde görüldüğü gibi, araştırma sonucunda Hansen’in (2013) yaklaşımının tersine, erkek 

tüketicilerin faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine duyarlılık alt boyutlarının (iki alt boyut 

toplamda normatif etki olarak isimlendirilmektedir) seviyeleri, kadın tüketicilere kıyasla, anlamlı 

şekilde daha yüksektir. Dolayısıyla erkek tüketicilerin kişilerarası etkiye (özellikle normatif etki 

boyutları bakımından) duyarlılık seviyesinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Kavramsal çerçevede ifade edildiği gibi, Schroeder (1996), Mourali, Laroche ve Pons (2005) ve 

Kabir ve Sarker (2015) bireycilik ile kişilerarası etkiye duyarlılık arasında olumsuz korelasyon olduğunu 

belirlemiştir. Huang, Shi ve Wang (2012) ise kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeninin bireysel 

(individualist) kültüre sahip batı ülkelerinde üç boyutlu olarak incelendiğini ileri sürmüştü. Tablo 4’te 

görüldüğü gibi bu araştırmada, kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeninin üç alt boyutu olduğu 

belirlenmiştir. Konuya ilişkin ülkemizde daha önce yapılan iki araştırma incelendiğinde Ebren’in 2009 

yılında yaptığı araştırmada değişkenin iki alt boyutta olduğunu ve diğer taraftan Korkmaz, Atay ve 

Yıldırım 2017 yılında yaptığı araştırmada ise değişkenin üç alt boyutta olduğu belirlemiştir. Elde edilen 

sonuçlar oldukça sınırlı olsa da, Huang, Shi ve Wang’ın (2012) ifade ettiği gibi bireyci toplumlarda 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 290 - 
 

kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeni üç boyutlu olarak incelendiği düşünüldüğünde, yapılan bu 

araştırma ve 2017 yılında Korkmaz, Atay ve Yıldırım’ın yaptığı çalışma sonuçlarından yola çıkarak, 

geçen on yıllık sürede (Ebren’in 2009 yılından 2017 ve 2019 yıllarına kadar) ülkemizin genç 

tüketicilerinin, toplamda, batı ülkelerinde olduğu gibi giderek bireyci tüketim kültürüne yöneldikleri 

düşünülebilir. Diğer taraftan, Schroeder (1996), Mourali, Laroche ve Pons’un (2005) ve Kabir ve 

Sarker’in (2015) ileri sürdüğü gibi bireycilik ile kişilerarası etkiye duyarlılık arasında olumsuz 

korelasyon olduğu düşünüldüğünde, özellikle normatif etki (faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine 

duyarlılık) seviyesi yüksek olan erkek tüketiciler toplumsal kültür özelliklerini gösterirken, normatif 

etki seviyesi anlamlı şekilde düşük olan kadın tüketicilerin bireyci tüketim kültür özellikleri göstermeye 

yatkın oldukları sonucuna ulaşılabilir. Sonuç olarak, ülkemizde genç tüketicilerin, toplamda, giderek 

bireyci tüketim kültürünü benimsedikleri düşünülebilir. Kadın tüketiciler, erkeklere kıyasla, bireyci 

tüketim kültürünü daha fazla benimsemektedir denilebilir. 

Araştırmada ayrıca genç tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesinin hangi ürün grupları 

için geçerli olabileceği incelenmiştir. Katılımcılara; gıda, giyim, aksesuar, elektronik, temizlik ve 

kozmetik gibi ürün gruplarından hangisinin/hangilerinin markalı olmasına dikkat ettikleri sorulmuştur. 

Katılımcıların seçim sayıları sonucunda her üç alt boyut için elde edilen ortalama değerler arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı Tablo 10’da verilen Ki-Kare uygunluk testi ile kontrol edilmiştir. 

Uygunluk testi sonucuna göre genç tüketicilerin markalı ürünler seçerken kişilerarası etkiye duyarlılık 

seviyesinde anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeni için yapılan 

istatistiki analiz sonuçları, tüm ürün grupları için geçerlidir sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar sadece söz konusu öğrenciler için geçerlidir. Ülkemizde konuyla ilgili 

yapılan araştırmalar çok sınırlıdır. Dolayısıyla bu araştırmanın konuyu geliştirme bakımından 

alanyazına katkı sağlayabilir. Sonuçların genelleştirilmesi için farklı bölgelerde yaşayan genç tüketiciler 

için tekrarlanmasında yarar olabilir. İlgili yazından da anlaşıldığı gibi konuyla ilgili araştırmalar 

genellikle genç tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmaların farklı yaş ve sosyal 

gruplar üzerinde yapılmasında fayda vardır. Böylece değişkenin alt boyutlarının varlığı ve cinsiyet 

açısından farkı konusunda daha net sonuçlara ulaşılabilir. 
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İNŞACILIK YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN 

AÇIKLANMASI 

Yasemin OĞUZLAR TEKİN 

ÖZET 

İnşacılara göre dış politikada gelenek, süreklilik ve yapısal kırılmalar ancak kimlik ekseninde 

açıklandığı takdirde; güçlü bir anlam elde edilmektedir. Kimlik konusu, Türkiye’nin özellikle Avrupa 

Birliği(AB) ile ilişkilerinde merkezi öneme sahiptir. Çalışmada, Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye’nin 

AB üyelik sürecini ve ufkunu, Avrupalılık kimliği ile Türk kimliğinin karşılıklı kuruluşunun belirleyeceği 

iddia edilmektedir. AB, kimliğinin temel unsuru olarak çoğulculuğu toplumsal zenginliğe 

dönüştürebildiği ölçüde kendi içinde medeniyetler çatışması söyleminin panzehrini oluşturabilecek ve 

böylece AB’nin yumuşak güç söyleminin dayandığı temel değerlerin korunması ve geliştirilmesi 

mümkün olabilecektir. Bu bağlamda AB kimliğinde yer alan çoğulculuğun karşıtı olarak 

adlandırılabilecek“aşırı sağ” unsurların AB siyasetinde gittikçe güç kazanmasının kimliksel bazda 

değerlendirilmesi yapılması önem taşımaktadır. Sözkonusu değerlendirme sadece AB-Türkiye ilişkileri 

için değil; aynı zamanda dünyadaki hali hazırda olan medeniyetler çatışmacı söylemin işlevini 

kaybetmesi için de büyük oranda gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği, İnşacılık 

Jel Kodları: F50, F52,F53. 

EXPLANATION OF TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS ACCORDING TO 

CONSTRUCTIVISTS 

ABSTRACT 

According to the constructivists, in the foreign policy, tradition, continuity and structural breaks 

are only explained in terms of identity; a strong meaning is achieved. Identity issue of Turkey's relations 

with the EU in particular is of central importance. Working in EU-Turkey relations and Turkey's EU 

membership process and the horizon is claimed to be determined by the mutual establishment of the 

Turkish identity with European identity. To the extent that the EU can transform pluralism into social 

wealth as a fundamental element of its identity, it will be possible to create the antidote to the discourse 

of the clash of civilizations and thus to protect and develop the fundamental values on which the EU's 

soft power discourse is based. In this context, it is important to evaluate the identity of the g extreme 
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right AB elements that can be called the opposite of the pluralism in the EU identity in the EU politics. 

This evaluation not only for EU-Turkey relations; at the same time, the civilizations that are already in 

the world are largely necessary for the discourse of confrontational discourse. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, European Union, Constructivism. 

Gel Codes: F50,F52,F53 

1.GİRİŞ 

Türkiye’nin dış politika yönelimini belirleyen ana unsurlardan biri kimliktir. İnşacılara göre dış 

politikada gelenek, süreklilik ve yapısal kırılmalar ancak kimlik ekseninde açıklandığı takdirde güçlü 

bir anlam ifade etmektedir. Soğuk Savaş döneminde ağırlıklı olarak realist analiz ön planda olmakla 

birlikte; Soğuk Savaşın sona ermesiyle kimlik ve kültür meselesinin Türk dış politikasında oynadığı rol 

belirginleşmiştir. Kimlik konusu, Türkiye’nin özellikle Batı ile ilişkilerinde merkezi öneme sahiptir. 

Cumhuriyet elitinin Batılı kimliğe sahip olması, Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı sonunda revizyonist 

kimliğe sahip olmasını engellemiştir. İnşacı yaklaşıma göre, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra Soğuk Savaş’ın kutuplu yapısında Batı bloğunda yer alması, en temelde yönetici sınıfın 

Batılılaşma ve kimlik edinme meselesi ile yakından ilgilidir. Kimlik bu bağlamda güç, güvenlik ya da 

çıkar gibi sadece bir dış politika değişkeni değildir. Aksine güç, güvenlik, çıkar kavramları oluşurken 

kimlik temel rol oynamaktadır. Daha başka bir ifadeyle, güvenlik, tehdit, çıkar ve ittifak aslında birer 

sosyal inşa süreçleridir. Türkiye’nin izlediği denge siyaseti ve güvenlik politikalarının da temelinde, 

kimlik odaklı sosyal inşa süreçleri bulunmaktadır. Türkiye’nin Batı ittifakına katılımı ve Avrupa’ya 

yönelimi, neorealistlerin iddia ettiği gibi yalnızca Soğuk Savaş’ın iki kutuplu yapısının sonucu olsaydı; 

bu yapının bitmesiyle Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinde ciddi bir kırılmanın yaşanması beklenirdi. Tam 

aksine bu dönemde AB’ye tam üyelik süreci temel politika hedeflerinden biri haline gelmiştir. AB 

üyeliğinin temel bir ulusal çıkar olmasının maddi ve iktisadi gerekçeleri olsa da; öncelikle Türkiye’nin 

kimlik ve güvenlik arayışının bir sonucudur. Türkiye’nin AB ile yürüttüğü katılım müzakereleri, aslında 

yeni bir kimlik ve çıkar edinme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. İnşacı yaklaşıma göre, 

Türkiye AB normlarını içselleştirdiği ölçüde, çıkar mantığına göre değil, başat normlara uygunluk 

mantığına göre hareket edecektir. AB; ortak bir Avrupalılık kimliği, ortak kurallar, ilkeler ve normlar 

temelinde hareket eden üye devletlerin birbirlerini tehdit olarak görmediği bir güvenlik toplumudur. 

Türkiye’nin AB üyeliği bu açıdan basitçe bir örgüte üyelik değildir (Küçük, 2014:372-375). Çalışmada 

Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye’nin AB üyelik sürecini ve ufkunu, Avrupalılık kimliği ile Türk 

kimliğinin karşılıklı kuruluşunun belirleyeceği iddia edilmektedir. AB, kimliğinin temel unsuru olarak 

çoğulculuğu toplumsal zenginliğe dönüştürebildiği ölçüde kendi içinde medeniyetler çatışması 

söyleminin panzehrini oluşturabilecek ve böylece AB’nin yumuşak güç söyleminin dayandığı temel 

değerlerin korunması ve geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Bu bağlamda AB kimliğinde yer alan 

çoğulculuğun karşıtı olarak adlandırılabilecek “aşırı sağ” unsurların AB siyasetinde gittikçe güç 
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kazanmasının kimliksel bazda değerlendirilmesi yapılması önem taşımaktadır. Sözkonusu  

değerlendirme sadece AB-Türkiye ilişkileri için değil; aynı zamanda dünyadaki hali hazırda olan 

medeniyetler çatışmacı söylemin işlevini kaybetmesi için de büyük oranda gereklidir. Çalışmada 

öncelikle çalışmanın teorik altyapısını oluşturan “inşacılık”yaklaşımı üzerinde durulacaktır. 

2.ANA METİN 

2.1. Teorik Altyapı- İnşacılık 

İnşacılık kendi içinde çeşitli düşünceleri ve farklı yaklaşımları barındırmakla birlikte; temelde 

gerçekliğin ve bilginin sosyal olarak inşa edildiğini öne süren genel bir bakış açısıdır. Sosyal inşacılar, 

toplumsal yaşamı oluşturan asli yapıların maddi unsurlardan değil, büyük ölçüde ortak düşüncelerden 

ve bilgiden oluştuğunu; aktörlerin kimlik ve çıkarlarının verili sabit olmadığını, aksine sosyal 

etkileşimle ortaya çıktığını iddia etmektedirler. Daha başka bir şekilde ifade edilecek olursa, inşacılara 

göre aktörlerin kimlik ve çıkarları sosyal yapılarla karşılıklı ilişki içerisinde inşa edilmektedir.(Küçük, 

2014:328,329) Filozofik geçmişi 18.yüzyıldan günümüze kadar gerçekleşen entelektüel birikime 

dayanan inşacılık kavramını, uluslararası ilişkiler disiplinine 1989’da Nicholas Onuf tanıtmıştır. Onuf’a 

göre, toplumsal ilişkilerimiz ile kendi kimliğimizi yapılandırdığımız gibi, dünyayı da birbirimize 

yaptıklarımız ve söylediklerimizle yapılandırmaktayız. Bu süreç iki taraflı işler, bir taraftan bireyler 

toplumu yapılandırırken, diğer taraftan toplum da bireyleri yapılandırır. Bu karşılıklı ilişki içinde 

davranış kuralları da kurumların içinde gelişmektedir.(Griffhs, Roach, Slamon, 2011: 130136) Onuf, 

sosyal inşa süreçlerinde konuşma kurallarına ve eylemlerine vurgu yapmıştır. Onuf’a göre bireyler 

dünyayı konuşarak kurarlar ve uluslararası ilişkiler de bireylerin konuşarak inşa ettikleri dünyalardan 

birisini oluşturmaktadır. Wendt ise sosyal inşa süreçlerinde konuşma ve dil eylemlerinden ziyade 

özneler arası bilişsel faktörlere vurgu yaparak, gerçekliği inşa edenin konuşma ile ifade etme 

eylemlerimizin yarattığı kurallar değil, aktörler arasında oluşan ortak algı ve anlayışlar olduğunu 

belirtmiştir (Rumelili, 2014: 164-165)  

  İnşacılığın en önemli temsilcilerinden biri olan Alexander Wendt, devletlerarası ilişkileri sadece 

maddi güç gerçekleri ile açıklamanın yeterli olmayacağını, bunun için liderlerin bu gerçeği kavramasına 

yardımcı olan sosyal ve bilişsel süreçlerin, yani algıların ele alınması gerektiği üzerinde durmuştur. 

Devletler, insanlardan ve toplumlardan bağımsız hareket eden, gerçek üstü aktörler olmamaları 

nedeniyle içinde bulundukları sosyal ve maddi-dışı şartlardan yakından etkilenmektedirler. Maddi 

gerçeklikler ve örneğin güç ve onun sistemdeki aktörler arasındaki dağılımı, kendi başlarına anlam ifade 

etmekten ziyade; onlara atfedilen anlamlar nispetinde değer kazanmaktadır. Zaman ve mekândan 

bağımsız ve tarihsel sürekliliğe sahip olduğunu düşündüğümüz bütün uluslararası ilişkiler kavramları, 

aslında sosyal aktörler tarafından oluşturulmuştur ve bu nedenle de belli mekansal ve zamansal 

özellikleri yansıtmaktadır. Hiçbir şey önceden verili ve değişmez olarak kabul edilmemelidir. Sosyal 

olarak kabul ettiğimiz gerçeklikler, en temelde kimlikler, değerler ve normlardan oluşmaktadır (Wendt, 
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1995:71-81). İnşacılığın bir diğer önemli varsayımı, bütün sosyal gerçekliklerin bir süreç içinde 

oluştukları ve zamanla değişebileceği yargısıdır. Devletler ve yapılar arasındaki, devletlerin birbirleri 

arasındaki, devletlerle toplumlar ve bireyler arasındaki etkileşimler, sosyal gerçeklik olarak tanımlanan 

kavramı oluşturmaktadır. Bugün anarşik olarak tanımlanan bir yapı zamanla hiyerarşik bir yapıya 

dönüşebilmektedir. (Wendt, 2012, 330) İnşacılığın bir diğer varsayımı ise, sosyal gerçekliklerin 

devletlerin sadece davranışlarını sınırlamadığı; ama aynı zamanda onların kimliklerini ve çıkarlarını 

belirlediği olgusudur. Sosyal gerçeklikler, ister uluslararası düzeyde, isterse devlet düzeyinde olsun, 

devletlerin kim olduklarını ve ne istediklerini belirler. İçsel ve dışsal sosyalleşme süreçleri neticesinde 

devletler, kendilerini belirli bir kimlik etrafında tanımlar. Devletler kim olduklarını bilmeden, ne 

istediklerini de bilemezler. Ne istediğini bilmeden de dış politikada nasıl davranacağına kolay kolay 

karar veremez. İnşacı yaklaşım devletler kimdir, ne isterler ve istediklerini nasıl elde etmeye çalışırlar 

sorularına, farklı devletlerin farklı cevaplar vereceklerini iddia etmekte ve bu nedenle gerçekçi kuramın 

aksine, bütün devletlerin giyeceği tek tip bir elbise bulunmadığını öne sürmektedir. (Oğuzlu, 2012: 31)  

  Wendt devletlerin ilişkilerini anarşi ve maddi kapasitelerin dağılımı yönünden inceleyen 

neorealizmin öncüsü olan Kenneth Waltz’ı eleştirmiş ve devletlerarası ilişkileri sadece maddi ve güç 

gerekçeleri ile açıklamanın yeterli olmayacağını belirterek, bu nedenle liderlerin gerçeği kavramasına 

yardımcı olacak sosyal ve bilişsel süreçlerin yani algıların ele alınması gerektiğini, vurgulamıştır. 

Wendt, uluslararası sistemin yapısını maddi bir yapıdan ziyade sosyal bir yapı olarak görmüş ve bu 

sosyal yapının kimlik ve çıkarlar üzerinde belirleyici olduğunu savunmuştur (Waltz, 1979, Wendt, 

1995:71-81). Went’in savunduğu sosyal inşacılık yaklaşımı, realizm ve neorealizmin savunduğu 

devletlerin rasyonel aktör olarak hayatta kalmak amacıyla güvenliğe önem verdiklerini ve anarşik ortam 

içerisinde hareket ettiklerini kabul etmektedir. Fakat uluslararası sistemde kültürel yapıların maddi 

yapılara kıyasla daha bir önceliğe sahip olduğunu, aktörlerin nesnelerin onlar için ne anlama geldiklerine 

göre yani algılara göre davrandığını ve bu algıların da sosyal olarak yapılandığını iddia etmektedir. Bu 

bağlamda ülkelerin birbirlerini dost ve düşman olarak algılamaları ve bu şekilde kimlik tanımlamaları 

dış politikaya şekil vermektedir. (Bozdağlıoğlu, 2012: 127) Yapının devletin davranışlarını belirlediğini 

öne süren neorealistlere göre kimlik ve çıkar oluşumu dışsal gözükürken, sosyal inşacılar için ise kimlik 

ve çıkar oluşumu devletlerarası etkileşimi içseldir. Daha başka bir ifadeyle, devletler önce kimliklerini 

oluşturup, daha sonra çıkarlarını belirlerler. Bu etkileşimler sonucu devletler birden fazla kimliğe sahip 

olabilmektedir. Wendt, devletlerin sahip olduğu kurumsal ve sosyal kimlik arasında ayırım yapmıştır. 

Kurumsal kimlik aktörün kendine içkin olarak öteki olanla etkileşime geçmeden var olan ve diğer 

kimliklerin oluşumunda temel olarak kabul edilebilecek kimliktir. (Bozdağlıoğlu, 2012: 133) Bu 

bağlamda Aknur ve Ersoy’a göre “Batılı ve modern” olma durumu Türkiye’nin kurumsal kimliğini 

oluşturmaktadır. Türkiye önce Batılılaşma ve modernleşme üzerine kimliğini oluşturarak, buna paralel 

olarak da çıkarlarını belirlemiştir. Kurumsal kimlikten farklı olarak sosyal kimlik birden fazla 

olabilmektedir; çünkü sosyal kimlikler aktörün herhangi bir ortamda kim olduklarını ve buna uygun 
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rollerinin belirlenmesini sağlamaktadır.  Türkiye’de kurumsal kimlik başta oluşturulmuş, daha sonra 

zamanla sosyal kimlik çeşitlenmiş, karar alıcı aktör olarak siyasi partiler ve liderler hem iç hem de dış 

politikada çeşitlilik meydana getirmişlerdir. Bu çeşitlilik sonucunda dış politikada Batılılaşmanın 

yanında milliyetçilik ve din de etkili olmuştur. Bu durumu son dönem Ak Parti dış politikasında 

gözlemlemek mümkündür. (Aknur ve Ersoy, 2012: 126-127) Çalışmaya Türk dış politikasında kimlik 

olgusuyla devam edilecektir. 

 2.2. Türk Dış Politikasında Kimlik  

  İnşacı kurama göre; ülkelerin stratejik kültürleri sosyal alanda oluşturularak, nesilden nesile 

aktarılmaktadır. Geçmişte yaşanan savaşlar, savaşlarda uygulanan stratejiler ve savaşlar sırasında 

oluşturulan ittifak ilişkileri gelecek nesillerin stratejik tercihlerini ve politikalarını da belirlemektedir. 

(Lantis, 2002: 87-113’den akt. Oğuzlu, 2012: 41) Türkiye’nin güvenlik kültürünün oluşumunda Batılı 

ülkelerle yaşanılan deneyimler belirleyici bir öneme sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kurulmasından 1699 tarihli Karlofça Antlaşması’na kadar imparatorluk kendini her alanda Avrupalı 

devletlerden üstün görerek, onlarla eşitler arası ilişki kurmakta zorlanmıştır. Bu antlaşmadan sonra 

İmparatorluk Avrupalı devletlere karşı zayıflamaya başlamış ve bu süreçte zamanla İmparatorluğun 

hayatına devam edebilmesi için mutlaka Avrupalılaşması fikri ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 

yaklaşıldığında Avrupalılaşma bir güvenlik stratejisi olarak belirmiştir. Bu anlayış büyük oranda 

Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam etmiştir (Oğuzlu, 2003: 285-299’dan akt. Oğuzlu, 2012: 42). 

Avrupalı devletler aynı zamanda hem Türkiye’nin potansiyel düşmanları, hem de ülkenin 

modernleşmesinde başvurulacak referans kaynağı olarak görülmektedir. Bu bağlamda Avrupalı 

ülkelerle rasyonel ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler oluşturulmasında geçmişten miras kalan bu 

yaklaşımlar nedeniyle önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu durumun ideal bir örneği, AB üyelik 

sürecinde elde edilen kazanımların abartılarak yorumlanılması ya da yaşanan sorunların  yolun sonu 

olarak ifade edilmesidir. Örneğin 1995 senesinde imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması birçok siyasi 

aktör tarafından tam üyelik öncesi son aşama olarak yorumlanarak, ülke içinde bir bayram havası içinde 

kutlanmıştır. AB üyesi ülkelerin, bu antlaşmaya düz bir ekonomik mantık çerçevesinden baktıkları ve 

bu durumu kesinlikle Türkiye’nin tam üyelik süreci ile ilişkilendirmek istemedikleri görmezlikten 

gelinmiştir. Benzeri örneklerin sayısını arttırmak mümkün olmakla birlikte, bunların duygusal tepkiler 

oldukları ve AB’ye karşı takınılan psikolojik algılamaların bir sonucu olduğu açıktır. (Oğuzlu, 2012 :43) 

Türkiye’nin dış politikasında Batı odaklı eğilimler, bütün alternatif kimliksel vizyonlara rağmen, 

kalıcılık arz etmektedir. Özellikle AB üyelik sürecinde, Türkiye’nin üyelik şartlarını yerine getirmeye 

çalışması, bu sosyalleşmeyi daha kalıcı hale getirmek içindir. Bu bağlamda, başlangıçta çıkar odaklı 

başlayan sosyalleşmenin, zamanla meşruiyet yani kimlik ve değer odağı temelinde bir karakter 

kazanabileceği ileri sürülmektedir. Türkiye’nin AB’nin temsil ettiği değer ve normlarına meşru bulduğu 

için mi, yoksa bunu kendi çıkarına uygun gördüğü için mi içselleştirmekte olduğu çok net değildir. 

Meşruiyetten kaynaklanan bir içselleştirme ve sosyalleşme olduğu takdirde, Türkiye’nin kendi ulusal 
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kimliğini, bu değerler ve normlar üzerinden tanımlamaya başlaması beklenmektedir. (Oğuzlu, 2012: 44) 

Oğuzlu’ya göre Türkiye’nin dış politikada Avrupa Birliği’nin normlarına ve değerlerine uygun şekilde 

davranmaya başlaması, yani dış politikada “Avrupalılaşma” denilen bu süreç; son on yıldır gözle görülür 

bir karakter kazanmıştır. Türkiye’nin dış politikada ekonomi odaklı karşılıklı bağımlılık tarzı ilişkileri 

önemsemesi, bölgesel sorunların çözümünde diplomatik ve yumuşak güç unsurlarına daha fazla önem 

vermeye başlaması, komşu ülkelerin liberal demokratik değerler etrafında dönüşümlerine destek 

vermesi ve merkezinde kendisinin bulunduğu yakın çevresinde AB’dekine benzer bölgesel entegrasyon 

süreçlerine öncülük etmeye çalışması, TDP’nin Avrupalılaşması sürecinin en önemli kanıtlarıdır. 

(Oğuzlu, 2012: 46)  

  AB - Türkiye ilişkileri ile ilgili yapılan genelde her çalışma kimliği önemli bir faktör olarak ele 

alırken, çoğu analizler basit ve özcü bir yaklaşımla kimliği tanımlamaktadır. Türkiye Avrupa’nın ötekisi 

olarak resmedilerek, Türkiye’nin AB üyeliği kimliksel açıdan gayet kasvetli bir görünüm 

sergilemektedir. Rumelili, bu bağlamda farklı bir perspektiften yaklaşılması gerektiğini belirterek; 

kimliklerin sosyal olarak tartışıldığı ve oluşturulduğunu vurgulamaktadır. Bu süreç açık uçlu olup,  hem 

Türkiye hem de AB toplumları müdahil olmasıyla gerçekleşmektedir. İkinci olarak, kimlikleri 

çıkarlardan ayırmak tam anlamıyla mümkün değildir. Üçüncü olarak, kimlikler ben ve ötekinin temsil 

edici pratikler yoluyla birbirleriyle müzakere edilip, yarışmasından oluşmaktadır. Daha başka bir 

ifadeyle, bu temsil edici uygulamalar yoluyla Türk ve Avrupa kimliği karşılıklı olarak oluşmaktadır. 

(Rumelili, 2008:98) İnşacı yaklaşım, kimliğin tamamen ırk, etnisite, din, tarih, kültür ve siyasi sistemden 

bağımsız olduğunu ileri sürmemekle birlikte; siyasi aktörlerin bu öğelere verdikleri anlamın önemli 

olduğuna dikkatleri çekmektedir. İkinci olarak kimliklerin çıkarlardan bağımsız olmadığının altını 

çizmektedir. Çıkarların var olan kimliklere göre şekillendiğini belirtmektedir. Örneğin Türkiye’nin 

üyeliği söz konusu olduğunda üyeliğe karşı çıkanlar, Türkiye’nin genç nüfusunun kontrolsüz göçe neden 

olabileceğini belirtirken; üyeliği destekleyenler AB’nin yaşadığı nüfusun azalması sorununa 

Türkiye’nin genç nüfusunun çözüm olabileceğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda, çıkarlara dayalı bir 

açıklama tek başına yeterli olmamaktadır; çünkü çıkarlar da büyük oranda kimliklere göre 

şekillenmektedir. (Rumelili, 2008: 100) 

Rumelili’ye göre AB-Türkiye ilişkilerini açıklayan literatür her ne kadar süreç içerisinde kimliğin 

rolüne önem verse de, bunu özcü bir bakış açısı ile yaparak Türkiye’yi Avrupa’nın etkisiz ötekisi olarak 

sunmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda AB süreci, Avrupa’nın Türkiye’yi dışlaması ve çıkarları 

nedeniyle dahil etmesi arasında çelişkili birliktelik üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Rumelili ise 

Türkiye’nin AB’ye dahil olma sorunsalının dışsal olarak algılanan kimlik ve çıkar çözümlemelerinin 

ötesine geçilerek, özneler arasındaki karşılıklı etkileşimlerin kimlik yapıları ve çıkarlar üzerinde 

oluşturdukları değişimleri vurgulayarak analiz edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. (Rumelili, 2008: 

97) Bu bağlamda kimlik olgusu sürekli olarak müzakere edilmekte ve yeniden yapılanma sürecine tabi 

olmaktadır. Türkiye temsili eylemler vasıtası ile Avrupa kimliğini müzakere ederek, değişimlere tabi 
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tutmaktadır (Rumelili, 2008: 1029). Rumelili’ye göre, Batı’nın söz edilen bu algısı, Türkiye’yi liminal 

yapısını sahiplenmeye ve kendisini Avrupa’nın çok kültürlü bir yapıya kavuşmasının aracı olarak temsil 

ederek, Avrupa kimliğini müzakere etmeye ve bu şekilde yeniden yapılandırmaya yöneltmiştir. 

1980’lerden itibaren Türkiye iki farklı şekilde kendini temsil ederek, Avrupa kimliğini yeniden 

şekillendirmiştir. Bu bağlamda, 1980 ile yaklaşık 2000’lerin başlangıcı arasında, Türkiye kendini İslami 

köktenciliğe karşı Avrupa’nın siperi olarak tanımlayarak, Avrupa’nın kamu düşüncesini bu yönde 

etkilemeye çalışmıştır.  Fakat Türkiye kendini bu şekilde tanımlayarak, Avrupa’da zaten var olan Doğu 

ile Batı’nın ve İslam ile Hıristiyanlığın uyumsuz olduğu algısının kuvvetlenmesine yol açmıştır. Bu 

durum da Türkiye’nin üyelik çabalarını uzun vadede olumsuz etkilemiştir. 11 Eylül olaylarından sonra 

Türkiye tarihsel olarak gelen ‘hibrid’ yapısını vurgulayarak, Batılı karakterinin yanında Doğu/İslam 

sentezine sahip olmasının AB için önemli kazanımlara yol açacağını iddia etmiştir. (Rumelili, 2008: 

103-104). Bu süreçte, dış politika elitleri Türkiye’nin liminal ve hibrid karakterini tarihsel bir hediye 

olarak kabul ederek, ülkenin her iki kültürün değerlerini başarılı bir şekilde sentezlediğini ileri sürmüşler 

ve bu şekilde Doğu-Batı uyumsuzluğu algısını değiştirmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte, Türkiye 

varolan Batı’yı kimliksel olarak Hıristiyan ayrımcılığı ile suçlamış, çözüm yolunu ise AB’ye üye olmuş 

hibrid karakterli bir Türkiye olarak sunmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’nin Avrupa’nın çok kültürlü 

yapısına katkı sağlayacağı ve İslam dünyası ile ilişkilerinin derinleştirerek, Avrupa’nın normatif gücünü 

arttıracağı öne sürülmüştür. (Rumelili, 2008: 105)  

  Türkiye - Avrupa ilişkileri, Türkiye’nin kimliksel olarak Batılı olup olmama kriterine göre 

inceleyen geleneksel bakışların tersine, Bhabha’nın sunduğu ‘kararsızlık’ kavramı (Bhabha,2016) esas 

alınarak çözümlemenin yapılması daha sağlıklı sonuçların alınmasını sağlayabilecektir. Bu bağlamda, 

Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye’nin Batı’yı bir kurtarıcı olarak görme çabası fakat aynı zamanda 

kıtayı ülkedeki diplomatik, ekonomik ve siyasal güvensizliklerin kaynağı olarak görüp; ondan uzak 

kalma içgüdüsünün çelişkili birlikteliği çerçevesinde şekillenmektedir. Bu karasız olma durumu, 

TDP’de tarihi boyunca genelde üç temelde karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak Türkiye, Avrupa’yı hem 

diplomatik yalnızlığın aşılmasında bir fırsat, hem de bu yalnızlığın sebebi olarak görmüştür. İkinci 

olarak ise Türkiye Avrupa’yı ekonomik gelişmişliğin kaynağı ama aynı zamanda merkez-çevre ilişkisi 

ekseninde engelleyicisi olarak görmektedir. Son olarak, Avrupa Türkiye’yi hem kabul eden hem de 

reddeden değerlerin kaynağı olarak görülmektedir. Bu çelişkilerin biri, ikisi ya da hepsi aynı anda var 

olarak, Türkiye- Avrupa ilişkilerin doğasını biçimlendirmektedir. Bu duruma bir güzel örnek olarak 

Bilgin ve Bilgiç Ak Parti dönemi dış politikayı vermektedir. 2004 sonrası süreçte Ak Parti bir yandan 

AB’yi ‘Hıristiyan bir Kulüp’ olarak görüp, AB’nin Türkiye’yi diplomatik olarak yalnızlaştırdığı ve 

Türkiye’yi zaten reddeden değerler üzerine kurulu olduğu algısına sahip iken; öte yandan, ekonomik 

avantajlar ve siyasi yapısı itibariyle entegre olunması gereken bir yapı olarak resmetmişlerdir. (Bilgin, 

2012: 111-119). 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 301 - 
 

Avrupa ve Asya, Doğu ve Batı kimlikleri doğal olarak uyumsuz ve karşılıklı dışlayıcı kimlikler 

olarak, Türkiye-AB ilişkilerini etkilemektedir. Bu karşıtlıkların oluşumunda Türkiye yarı- ben, yarı-

öteki pozisyona sahiptir. Türkiye genelde karşıtlıkların ülkesi olarak resmedilmektedir. Türkiye’nin 

coğrafi olarak hem Asya’da, hem de Avrupa’da toprakları bulunmakla birlikte, nüfusunun çoğunluğu 

Müslüman olmasına karşın laik batılı bir devlet sistemine sahiptir. Türkiye aynı zamanda hem Avrupalı 

hem de Asyalı olarak, Avrupa’nın çok kültürlü bir ortama geçmesinde katkıda bulunabilecektir.  

(Rumelili, 2008:102). Samuel Huntington Türkiye’yi ‘kararsız ülke’ olarak tanımlaması, AB-Türkiye 

ilişkilerini genel yapısını yorumlama konusunda oldukça önem haiz etmektedir. Bu tanımlama ile 

Türkiye, modernleşme sürecini içselleştiremeyen, Doğu ile Batı arasında kalmış çelişkili bir ülke olarak 

nitelendirilmektedir (Huntington,1993: 42). Türkiye’nin Avrupalılığı, en az tartışma konusu olduğu 

Soğuk Savaş döneminde bile açıkça ifade edilmemiştir. Zaten o dönemde değerlere dayalı bir Avrupa 

imgesinden ziyade, problem çözücü bir Avrupa imgesi ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Avrupa 

kültürüne katkısı ya da AB’nin Türkiye’ye karşı sorumluluğu hiç bahsedilmeyen konulardır. Din ise 

güvenlik kapsamında ‘Müslüman dünya ile köprü’ anlamında söz konusu olmaktadır (Gürleyen, 

2009:118). Gürleyen’e göre Türkiye-AB ilişkilerinin başladığı yıl olan 1963’ten bu yana inişli çıkışlı 

bir seyir izlemesinin en önemli nedeni zaman içinde değişen “farklı Avrupa tanımları”dır. AB’yi ortak 

tarihi ve kültürel geçmişe sahip “değerlere dayanan” bir birlik olarak tanımlayanlar, Türkiye’nin 

üyeliğine her koşulda itiraz etmektedir. Bununla birlikte, demokratik ve insan haklarına dayalı bir AB 

kavramsallaştırmasına sahip olanlar ise kısmen destek vermektedir. AB’yi iktisadi ya da güvenlik 

temelli maddi çıkarlar çerçevesinde “problem çözücü” olarak betimleyenler ise, Türkiye’nin üyeliğine 

yine kısmen destek vermektedir. Türkiye’nin üyeliği AB seçkinlerini, AB kimliğinin nasıl tanımlanacağı 

konusunda karar almaları için zorlamaktadır. Bu bağlamda, AB’yi haklar temelinde bir araya gelmiş 

problem-çözücü varlık olarak betimlemek yönünde bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Kültürel ve kimlik 

değerlerine göre tanımlanmış AB’nin, uzun vadede hem AB; hem de Türkiye için olumsuzluklar 

oluşturabileceği belirtilmektedir. (Gürleyen, 2009:124-125). Çalışmada AB’nin bu olumsuzlukları 

aşmasının zor ama imkansız olmadığı ve bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliğinin olumlu etkiler 

oluşturabileceği iddia edilmektedir. Öte yandan çalışmanın ilerleyen bölümünde inceleme altına 

alınacak “aşırı sağ” unsurları AB’yi önemli bir meydan okuma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Eğer AB 

aşırı sağ unsurlarının neden olduğu zemini iyi okuyup doğru tahliller yapabilirse dünyaya medeniyetler 

buluşmasının önemli bir örneğini sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliği bu sürecin daha 

sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için önemli bir fırsat sunacaktır. Aksi takdirde ise yani “aşırı sağ”ın etkisi 

altında bir AB ise hem kendi kimliğinin önemli bir parçası olduğunu iddia ettiği çok kültürlülükten 

gittikçe uzaklaşacak, hem de medeniyetler çatışmasının zeminine önemli bir katkıda bulunacaktır.   

Daha sağlıklı politikalar oluşturulabilmesi için AB de hali hazırda var olan “aşırı sağ” unsurların 

analizinin yapılması gerekmektedir. Takip eden bölümde sözkonusu analiz yapılacaktır.  
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2.3.Aşırı Sağ 

2000’li yılların başında Avrupa’da ırkçılık dendiği zaman ilk akla gelen isim Avusturyalı Jörg 

Haider olmuştur. Haider’in başkanı olduğu Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 1999 yılında seçimlerde 

%27 oy alarak hükümet ortağı olmuştur. Haider, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda bütün 

dünyanın ilgisi çekmeyi başarmıştır; çünkü bu döneme kadar hiçbir Avrupalı siyasetçi ırkçı söylemleri 

bu kadara açıkça dile getirmemiştir (Alkan, 2015: 278). 2009 yılının sonuna doğru İsviçre’de minare 

referandumu yapılmıştır. Aşırı sağ ideolojiye sahip Halk Partisi girişimiyle gerçekleştirilen 

referandumda mevcut minareler dışında yeni minarelerin inşaatının yapılması halk oylamasına 

sunulmuş, halk %57.5 oranında karşı oy kullanmıştır. 2010 yılında ise Fransa’da topluma açık yerlerde 

yüzün çarşaf ya da örtü ile kapatılmasına yasak getiren kanun yürürlüğe girmiştir. (Songülen İnanç ve 

Çetin, 2011:14) Nisan 2012’deki Fransa seçimlerinin ilk turunda aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) nin %18 

oy oranıyla üçüncü parti olması, Hollanda’da iktidardaki sağ azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan 

destekleyen aşırı sağ ideolojiye sahip Özgürlük Partisi (PDV)nin ekonomik önlemler konusunda 

uzlaşmaya varılmayınca desteğini çekmesi nedeniyle 23 Nisan 2012’de hükümetin düşmesi, aşırı sağın 

Avrupa siyasetinde yansımaları olarak okumak mümkündür (Friffin, 1991: 55-86). Norveç’te 22 

Temmuz 2011’de aşırı sağ görüşlü Andres Breivik’in, çoğu İşçi Partisi üyesi gençlerden olmak üzere 

77 kişinin ölümüne yol açan terörist saldırısı, aşırı sağ temelli şiddet eylemlerindeki artışın sadece 

göçmenler için değil, aynı zamanda tüm Avrupa halklarının geleceği için önemli tehdit 

oluşturabileceğini göstermiştir (Öner, 2014: 166). Aşırı sağ hareketlerini sadece parti temelinde 

değerlendirmek de eksik olmaktadır; çünkü Pegida örneğinde olduğu gibi toplumsal hareket olarak da 

isimlendirilebilecek oluşumlar da mevcuttur. Pegida (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever 

Avrupalılar) ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamfobi’yi bünyesinde kapsayan bir hareket olarak ilk 

olarak Almanya’da ortaya çıkmış ve daha sonra bazı AB ülkelerine de yayılmıştır. Pegida’nın ilk ortaya 

çıkışı DEAŞ’ın Kobani saldırısı sonrasında Almanya’nın Dresden şehrinde iki grubun çatışması ile 

olmuştur. Bu durumu protesto etmek amacıyla 330 kişilik bir grup bu oluşumun aynı zamanda ilk 

gösteresini de düzenlemiş olmuştur. Bir dönem söz konusu hareketin sözcülüğünü yürüten Bachmann’a 

göre Pegida kimsenin cesaret edemediği konuları gündeme getirdiği için bu kadar çok destek 

görmektedir  (Topçu, 2015). 

Yeni aşırı sağ partiler, iki dünya savaşı arası dönemin faşizmini ve neo-faşist akımlarla bağlantıyı 

kabul etmemekte; liberal demokrat sisteme dahil olmaya çabalayıp aynı zamanda içlerindeki aşırı 

unsurlara karşı mücadele etmektedirler. Bununla birlikte kamuoyuna gündelik meselelerini 

anlatabilmek için popülist bir dil benimseyerek sansasyonel ve gösterişli modern sunum tekniklerinden 

faydalanmaktadırlar. (Kallis, 2015: 13) Radikal sağ partiler ulusal temelde çeşitlilik ve işleyiş 

farklılıklarına sahip olmakla birlikte birtakım ana ideolojik ve siyasi özelliklere sahiptir: 
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 “Aşırı milliyetçilik”: Radikal sağ partiler ideolojilerini aşırıcılık temelinde ultra milliyetçiliğe 

sahip çıkarak çok kültürlülük, kozmopolitlik, ulusötesi girişimlere karşı saldırgan tavır 

sergilemektedirler.  

 “İnsanların eşitsizliği”: İnsan haklarını bir hiyerarşi içine yerleştirerek kendilerinden olanı 

ötekiler karşısında kayırmaktadırlar.  

“Etnik çoğulculuk”: İnsanlar farklı ve sözde kalıcı kültürel özelliklere sahip gruplara aittirler ve 

bu gruplar içinde yaşamalıdırlar. 

 Sınırlı “empati halkası”: İnsan haklarına duydukları inancı “empati halka”larının dar bir iç 

grubuna sınırlamaktadırlar.   

“Popülizm”: Söylemlerini basit ve dünya görüşü sadece “siyah-beyaz” olan duygusal bir dile 

dayandırmaktadırlar. Aynı zamanda bu söylemleri ile elit kayıtsızlığı ve çürümesine karşı halkı temsil 

ettiklerini ileri sürmektedirler. 

 “Liderlik ve karizma”: Genelde aşırı derecede hiyerarşik olup karizmatik liderlere sahiptirler.  

“Liberal demokrasinin özelliklerinin eleştirisi”: Liberal demokrasinin temel kurumlarını kabul 

etmekle birlikte liberal demokrasinin temsil ilkelerini- örneğin: çoğulculuk ve çeşitliliğin 

kabullenilmesi, devletin tarafsızlığı vb. – sert bir şekilde eleştirmektedirler.  

“Otoriterlilik”: Güçlü devlet ihtiyacı, düzen güvenlik kavramalarına sıkı sıkı bağlılık gösterip 

geleneksel değerlerin ciddi olarak savunmaktadırlar. 

“Sıfır toplamlı perspektif”: Ekonomik ve sosyal kaynaklar sınırlı olması nedeniyle bir ülkedeki 

göçmen sayısının artışı o ülkedeki kaynakları çok ciddi baskı altına alıp toplumu kıyasıya bir rekabete 

yol açmaktadır. (Kallis, 2015: 13-15) 

 Milliyetçilik aşırı sağ partilerin temel özelliklerinden biridir fakat giderek Avrupa kimliğine 

yapılan vurgu artmaktadır. (Zuquete, 2008: 329) Avrupa kültürünün göçmenlerin etkisiyle yok olduğunu 

ileri sürülmektedir. FN’nin lideri Marine Le Pen şöyle demektedir: “bir dönüm noktasındayız, eğer 

medeniyetimizi koruyamazsak yok olacak”. ( Bennhold, 2008). Zuquete’ye göre aşırı sağ partilerin 

giderek Avrupa kimliğine daha fazla vurgu yapması “İslam”ın Avrupa’nın “öteki”si olarak inşa edilmesi 

sürecini de beraberinde getirmektedir. (Zuquete, 2008: 333) Avrupa’da “biyolojik ırkçılık”tan “kültürel 

ırkçılık”a doğru bir dönüşüm yaşanılarak  “öteki” olarak adlandırılan Yahudilerin yerini Müslümanların 

aldığı iddia edilmektedir. (Zuquete, 2008: 335)  Fransa aşırı sağının teorisyenlerinden biri olan 

Guillaume Faye, Avrupa kimliğini savunan birinin Yahudi karşıtlığını bırakması gerektiğini belirterek, 

asıl tehdidin Üçüncü Dünya ve İslam’dan geldiğini ileri sürmektedir (Zuquete, 2008: 328-335)   

Marine Le Pen aşırı sağın yeni kadın figürünü temsil ederken; aşrı sağın önde gelenleri Avrupa 

karşı kültürüne yakın bir görünüm sergileyerek bir önceki kuşak aşırı sağcı hareketlerden ayrılmaktadır. 
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Örneğin; Avusturyalı aşırı sağcı lider Heinz-Christian Strache, Che Guevara tişörtüyle toplum karşısına 

çıkarken, Kasım 2009 tarihinde İsviçre minare referandumunu başlatan Oskar Freysinger atkuyruğu 

yapılmış saçıyla klasik kültürel başkaldırının simgelerini kullanmaktadır. Her iki figür de cinsiyet 

eşitliğinin, feminizmin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, homofobiye ve antisemitizme karşı 

mücadelenin savunucuları olarak kendilerini resmetmektedirler. Bu bağlamda aşırı sağın bir önceki 

kuşağının sahip olduğu yabancı düşmanı, homofobik ve Yahudi düşmanı imajından farklı bir görünüm 

sergilemektedirler. Bu bağlamda Marine Le Pen babasının temsil ettiği “mütevazı halkın” karşısına 

avukat ve Avrupa Parlamentosu üyesi olarak çıkmaktadır. Nerdeyse tamamı erkeklerden oluşan bir 

partide feminist bir duruş sergilemektedir. (Göle, 2015:60).  Söz konusu aşırı sağ hareketleri tanımlamak 

gittikçe zorlaşmaktadır. Bu hareketler 1970’li yılların yabancı düşmanlığının ve göç karşıtı 

politikalarının basit bir devamı değildir. Bu bağlamda ırk kategorisinin dinsellik kılığına büründüğü 

gözlemlenmektedir. Bu hareketler artık siyasi skalanın marjinal olarak tanımını kabul etmemekte, aksine 

meşruiyetlerini çoğunluğun yanında olmaktan aldıklarını iddia etmektedirler. Açık sözlü olduklarını öne 

sürerek, “herkesin içinden geçirdiği şeyleri yüksek sesle” ifade ettiklerini belirtmektedirler.  Bu yeni 

siyasi oluşumlar kendilerini “İslami istilaya” karşı ulusal topluluğun savunucusu olarak tanımlamakta, 

başörtüsü, cami ve minare inşaatı, sokakta namaz, İslami et kesimi ve helal gıda ticareti gibi İslami 

sembollerin Avrupa’da kamusal görünürlüklerine karşı çıkmaktadırlar. İslam’a saldırdıkları nispette de 

Avrupa kamuoyu nezdindeki popülerlikleri artmaktadır. Müslümanları yüzü, hikâyesi, sesi olmayan 

monolit, yekpare bir kategori içinde dondurarak resmetmektedirler. Müslümanlara karşı Avrupalı bir 

“biz” kimliği inşa etme gayreti sergilemektedirler.(Göle, 2015: 60-61) 

Göle’ye göre de söz konusu aşırı sağ olarak adlandırılan akım aşırı sağın yeni bir akımı değildir.  

Bunun yerine bu yeni oluşumu; aşırı sağ ile sağ, hatta sol arasındaki sınırların ve engellerin yerlerinden 

oynaması ile “tabuların kırılması” sonucu ortaya çıkan bir popülist güç olarak tanımlamak mümkündür. 

İslam korkusunun siyasi manipülasyonu siyasi skalada zıt taraflarda bulunan hareketleri birbirlerine 

yakınlaştırarak, geleneksel sağ-sol siyasi ayrışmasını bulanık hale getirmektedir. Bu hareketler Mayıs 

1968 mirasını saptırarak sahiplenmekte, ulusal değerleri savunmakta ve İslamı hedef alarak marjinal 

olmaktan çıkmaya çalışmaktadır. Aşırı sağcı hareketler 2000’li yılları başından beri Avrupa 

kamuoylarında gün geçtikçe daha sağlam yer edinen kimlik temalarını devşirerek yeni bir meşruiyet 

kazanmaya çalışmaktadırlar. Bu hareketler genelde İslam korkusuna yatırım yaparak, kamusal yaşam 

sahnesine girmektedirler. (Göle, 2015:58-59). 

Aşırı sağ partilerin 1990’ların başından beri elde ettiği her başarı medyada büyük bir yankı 

uyandırırken; aynı zamanda bu hareketlerin nasıl tanımlanacağı sorusunu da beraberinde getirmektedir. 

Siyaset bilimci Hans George Betz bu partileri “radikal sağcı popülist” olarak tanımlamaktadır.  

“Bu partiler bireyi güçlendirip devleti küçülten, serbest piyasa modelini özendiren mevcut sosyo-

kültürel ve sosyo-politik düzeni reddettikleri için radikaller. Sosyal ve bireysel eşitliği reddettikleri, 
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marjinal grupların sosyal entegrasyonuna karşı çıktıkları, yabancı düşmanlığı ve açıkça ırkçılık 

yaptıkları için sağcılar. Toplumdaki korku ve hoşnutsuzluğu kullanarak sıradan vatandaşa ve onun sözde 

üstün duygularına çağrıda bulundukları için popülisttirler.” (Bentz, 2007: 33-55) 

Bu partilerin liderleri ve destekleyicileri ise kendilerini tanımlarken öncelikle “sağ” kavramını 

reddetmekte ve “aşırı” sıfatını hiç üstlerine almamayı tercih etmektedirler. Kendilerini ısrarla ”Biz yeni 

merkeziz” diye tanımlamaktadırlar. İsveç Demokratları Partisi’nin sözcüsü Linus Bylund, “Biz sağda 

ve soldayız demiyoruz. Aile değerleri, kürtaj, ulusal savunma gibi konularda sağa yakınız. Ekonomide 

ve milli kaynaklarımızın nasıl kullanılacağı konusunda soldayız. Özel sağlık sigortası sistemine 

karşıyız; herkes için sosyal güvenceden yanayız” diyerek partilerinin kimliklerini tarif etmektedir. 

(Bylund, 2011)  Rosanvallon’a göre demokratik yaşamın önemli bir unsuru olan kamuoyu dönüşüm 

geçirmekte ve halk tek bir sese, tek bir duyguya, görüşe indirgenmeye çalışılmaktadır. Topluluk böyle 

kişiselleştirilerek kimlik politikaları güç kazanmakta ve bu sayede “Avrupa halkı”nın kimliğine tehdit 

olabilecek bir iç düşman oluşturularak, toplumsal hafızada her daim canlı tutulmaya çalışılmaktadır. 

(Rosanvallon, 2011) 

Habermas’a göre “Avrupa yabancı düşmanlığı hastalığına tutuldu!” Her ne kadar bu olgu yeni 

olmamakla birlikte ama gittikçe artış göstermektedir: 

“Bu eğilimler sanki yeni ortaya çıkmış gibi sunulmaktadır. Aslında barlarda konuşulan klişeler, 

televizyonlardaki talk-show’lara yerleşmiştir. Ve sağa kayma potansiyeline sahip seçmeni cezbetmeye 

çalışan medyatik kadın ve erkek siyasetçilerin söylemine malzeme omuştur. Her şey Thilo Sarrazin’in 

Almanya’daki Müslüman toplulukları hedef alan birtakım demografik verileri ileri sürmesiyle başladı… 

Neticede bu sözlerin görülmemiş boyutta reklamı oluyor ve toplum tarafından kayıtsız şartsız 

benimsendi. Almanların üçte birinden fazlası Müslüman göçmenler yüzünden toplumda ortalama 

zekanın giderek düştüğünü düşünmeye başladı.” (Lemonde, 2011)  

Almanya’da sosyal demokrat politikacı olan Thillo Sarrazin 2010 yılında yazdığı kitapta 

Almanya’da yaşayan Müslümanlar konusunda bir tez ortaya atmıştır. Bu teze göre Müslüman göçmenler 

nedeniyle Almanya’daki ortalama zeka seviyesi düşmektedir. Çünkü  “Toplumun alt sınıfı istikralı 

biçimde büyüyor. En yüksek doğurganlık oranı düşük eğitimli Türkiye, Ortadoğu ve Afrika kökenli 

göçmenlerde. Bu gidişle işgücüne katılmayan yoksul kadınlar daha fazla çocuk sahibi olacaklar. İnsan 

zekası yüzde 50 ile 80 oranında katılımsal. Üst sınıflarda doğurganlık oranı azaldığı için toplumun zeka 

seviyesi de düşüyor. “ Daha kısa bir ifadeyle, Sarrazin’e göre Almanya böylece kendi kuyusunu 

kazmaktadır. Sarrazin’in kitabı bir milyonun üzerinde satış rakamı elde etmiş ve bir kamuoyu 

yoklamasına göre her beş Almandan biri Sarrazin liderliğindeki bir partiye oy verebileceğini ifade 

etmiştir (Duchesne, 2018) 

II. Dünya Savaşı sonrasında modern Avrupa toplumlarını inceleyen iki Alman bilimadamı Erwin 

Scheuch ve Hans Klingemann radikal sağın yükselişini normal patoloji teziyle açıklamaya 
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çalışmaktadır. Bu yaklaşıma göre popülist radikal sağ değerler Batı’nın demokratik değerlerine aykırı 

olmakla birlikte; bütün Batı toplumlarında radikal sağının ortaya çıkmasını sağlayan sınırlı da olsa bir 

potansiyel mevcut bulunmaktadır. Söz konusu potansiyel sosyal ve ekonomik hayatın huzurlu olduğu 

dönemlerde ortaya çıkmamakta, toplumların travmaları ve şokları ile depreşmektedir. (Mudde,2010). 

İki Fransız düşünür Alain Badiou ve Jacques Ranciere’e göre “Yeni ırkçılık, toplumu tepesinde, elitlerin 

mutfağında şekillendi. Tepeden aşağı indi. Merkezdeki sağ ve sol hükümetler ile aydınlar bu mimariye 

katkıda bulundular.” (Le Monde, 2012). Daha başka bir ifadeyle merkezdeki sağ ve sol partiler aşırı 

sağın işbirlikçileri oldular. 1980’lerin başından itibaren merkezdeki siyasi parti elitleri Müslümanlara 

karşı ötekileştirici ve ayrımcı bir dil kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda Fransa’da, Faslı ve 

Cezayirli göçmenlerin çoğunlukta bulunduğu işçilerin Renault fabrikalarında başlattığı grevler bir 

dönüm noktası olarak kabul edilebilmektedir. Dönemin İçişleri Bakanı Gaston Defferre, grevler 

sırasında daha önce hiç dile getirilmeyen bir iddia ortaya atmıştır: “İşçileri, Fransız sosyal realitesine 

uymayan kriterler hareket eden bazı dindar ve politik gruplar kışkırttı. “Batı Avrupa demokrasilerinde 

devletin zirvesi yaptıkları açıklamalarda kelimelerle ustaca oynayıp “öteki” yaratmakta etkili bir dil 

kullanmışlardır. Örneğin Fransa’da merkez sağ ve soldaki siyasi elitler ve bürokratlar “Müslümanlar 

cumhuriyete saygı göstermelidir” söylemini siyaset dilinin bir parçası haline getirerek; alt metinde 

Müslümanların cumhuriyet değerlerini hiçe sayıyor algısı oluşturmaya çalışmışlardır. 1990’larda Chirac 

Paris Belediye Başkanı iken İtalya, Polonyalı ve Portekizli yabancı işçilerin Müslümanlardan ve 

siyahlardan daha az problem oluşturduğunu ifade ederek “İslam ve “problem” sözcüklerinin artık bir 

arada kullanılması için bir alt zemin oluşturmuştur. (Atikkan, 2014: 182-183) 

Sorunun daha da büyüyüp etkili hale gelmesi, merkez partilerin bu kesimin oylarını alabilmek 

için aşırı sağcı söylemi merkeze kaydırmaları ile olmuştur. Ana akım partiler radikal sağın dilini ve belli 

fikirlerini kabullenmesinin temelinde yatan amaç radikal sağ partilerin cazibesini azaltmak ve toplumu 

ilgili konularda ciddiye alındıklarını göstermek olmakla birlikte; sonuçta siyasi söylem sağ kanat 

siyasetçilerin daha etkin olduğu alana doğru kaymaktadır. Bu alanda ana akım partiler radikal sağın 

ustalıkla kullandığı popülizmle yarışmakta zorlanmaktadırlar.  Bununla birlikte bu durum siyasi 

gündemin uzun vadede ana akım partiler tarafından kontrol edilemeyecek şekilde aşırı pozisyonlara 

dönüşme riskine sahip bulunmaktadır.  Radikal sağın başarısının temelinde, ana akım partilerin 

göçmenler, çok kültürlülük, Avrupa entegrasyonu ve siyasi sistemin işleyişi ile ilgili olan toplumdaki 

endişeleri zamanında ve etkili biçimde giderememesi yatmaktadır. Ekonomik düzelmeyle birlikte 

radikal sağın çekiciliğinin azalacağına dair inanç tamamen yanlış olmamakla birlikte; yetersiz bir bakış 

açısına dayanmaktadır; çünkü radikal sağ partiler çok çeşitli sosyo-ekonomik tabandan seçmenlere hitap 

edebilmeyi başarabilmektedir. (Kallis, 2015: 21-24).  2008’ten beri uygulanan sıkı ve uzun süreli kemer 

sıkma politikaları “yerel” ile “göçmen” gruplar arasında ekonomik rekabetin artmasına yol açmıştır. Bu 

durum da radikal sağın Müslüman göçmen topluluklarına karşı kullandığı kültürel uyumsuzluk ve 
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İslamofobik söylemlerinin yanına artan ekonomik ve sosyal güvenlik temalarının eklenmesine neden 

olmuştur (Kallis, 2015: 16). 

Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkileri altındaki Avrupa ekonomilerinde refah devleti 

cömertlik, koruyuculuk ve kapsayıcı olma özeliklerini yitirmeye başlamıştır. Modern zamanların 

ekonomik sorunlarını çözebilecek yeni bir model yaratılamamakla birlikte; işin kolayına kaçılarak refah 

devletinin çökertilmesinde suç göçmenlerin üstüne atılmıştır. Bu süreçte medya ve siyasetçiler de 

göçmenleri ve özellikle de Müslümanları suç odakları ve kültürel düzeyde uyum sağlamayan gruplar 

olarak resmetmişlerdir. Daha başka bir ifadeyle, suç etnikleştirilmiştir.  1980’lerden itibaren merkez 

partiler, Avrupa’nın sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmakta zorlanmışlardır. Bir taraftan 

yaşlanan nüfus ve bunun oluşturduğu sosyal ekonomik külfet ile diğer taraftan ise yavaşlayan ekonomik 

büyüme ve verimlilik sorunun gittikçe büyümesine yol açmıştır. İşsizliğin artması ile Avrupa 

toplumlarındaki popülizm dalgasının yükselişine katkı sağlamıştır (Atikkan, 2014: 53-54). Yapılan 

kamuoyu araştırmaları aşırı sağ partilerin destekçilerinin genelde küreselleşmenin olumsuz sosyo-

ekonomik etkilerinden en fazla etkilenen, eğitim düzeyi düşük, işçi genç erkeklerden oluştuğu ve 

genellikle alt ya da alt orta sınıflardan geldiklerini göstermektedir (Yeşilyurt Gündüz, 2010: 40). Birçok 

yazar Avrupa’da aşırı sağcı partilerin yükselişinin nedenini 2008 yılında ABD’de başlayıp dünyayı da 

etkisi altına alan küresel ekonomik kiriz olarak göstermesine rağmen; en önemli ve tek nedenin bu 

olmadığı çok açıktır. Örneğin; İspanya 2008 yılı küresel ekonomik krizden en çok zarar gören ülkelerden 

biri olmasına rağmen, İspanya’da sağ popülist partiler ön plana çıkmamıştır. Öte yandan ekonomik 

krizden fazla etkilenmeyen Finlandiya ve Avusturya gibi ülkelerde aşırı sağ partiler artan oranda destek 

elde etmiştir ( Alkan, 2015: 275-276). 

Aşırı-sağcı siyasiler, yanlı ya da çarpıtılmış nedensellikler oluşturarak ekonomik krizle göç, göç 

ile de ulusal kültürün aşınması arasında bağ kurarak dışlayıcı çözüm önerileri getirmektedirler. Fakat 

olan biteni tek başına ekonomi üzerinden okumaya çalışmak da indirgemeci bir yaklaşımdır. Asıl 

belirleyici olan ise ekonomik krizin demagojik bir yetenekle manivela olarak kullanılmasıdır. 

Avrupa’nın yapısal kodlarında yer alan, fakat ekonomik refahın yüksek olduğu dönemlerde geri plana 

itilebilen yabancı düşmanlığı kriz dönemlerinde kendini göstererek dışlayıcı bir söylemle birleşerek, 

ulusal değerleri mutlaklaştıran bir retoriğe dönüşebilmektedir. Avrupa tarih boyunca kendini 

tanımlamak için “öteki”ne ihtiyaç duymuş, iç bütünlüğü sağlamak için ırkçı pratiklere de özellikle belirli 

dönemlerde eğilim göstermiştir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı Avrupa için yapısal bir fenomen iken; 

aynı zamanda Avrupa tarihi ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele tarihidir de. 1990’larda yaptığı 

yasal düzenlemelerle ötekileştirici yüzünden kurtulmaya çalışan Avrupa, günümüzde ise konjonktürel 

gelişmelerden etkilenerek aşrı sağcı söylemi merkeze kaydırma eğilimine girmiştir. Asıl sorunu 

oluşturan aşırı sağın yükselişi değil, aşırı sağcı söylemin genele yayılarak yapısal bir fenomene 

dönüşmesidir. Bu durumdan zarar gören sadece göçmenler ya da üçüncü ülke vatandaşları değil, Avrupa 

bütünleşmesinin değerlerinin bizzat kendisi olacaktır. (Yılmaz ve Kutlay, 2011) 
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3. SONUÇ 

Toplumun göçmenler ve İslami radikalleşme tehlikelerine karşı duyduğu endişeyi mantıklı ve 

sorumlu şekilde ele alıp, radikal sağın öne sürdüğü söylemleri ikna edici şekilde çürütebilmek 

mümkündür. Bu bağlamda örneğin çok kültürlü bir toplumun nasıl olabileceğini tartışmak, göçün 

yönetilmesinin zorunluluğunu insan haklarına saygı çerçevesinde ve radikal sağın önerdiği sert tedbirler 

ve kesin çözümler olmadan da konuşabilmek önemli çıkış yolları gösterebilecektir. Toplumun 

endişelerini göz önünde bulundurmadan ve bu meselelerle ilgili tartışmanın zemini değiştirmeden 

alınacak baskıcı tedbirlerin yarardan çok zarar getirmesi muhtemeldir. Bu bağlamda, ana akım siyasi 

aktörler tepkisellikten ve kısa vadeli seçim başarısını hedeflemekten ve sorumsuz bir şekilde radikal 

sağdan daha ileri politikaları gündemlerine almaktan sakınmalıdırlar.(Kallis, 2015: 24-25). AB 

geleceğini, Avrupa’nın geçmişinden çıkardığı derslerden faydalanarak kurgularken, Türkiye’den 

faydalanmayı ihmal etmemelidir. Hans Prutz 1883’te yayımladığı Kulturgeschichte der Kreuzzüge 

(Haçlı Seferleri’nin Kültür Tarihi) adlı kitabında, İslam ile karşılaşmanın Avrupa’da insanları Kilise’nin 

baskısından kurtardığını ve elde edilen bu tecrübelerin Avrupa’nın Aydınlanma ve Reformasyon 

temelinde bir rasyonelliğe yönelmesine zemin hazırladığını belirtmektedir. Canbolat’a göre, geçmişte 

Avrupa İslam’la karşılaşarak kendini yenilebildiyse, bugün de AB Türkiye ile küresel bir açılım 

yapabilme şansına sahiptir AB-Türkiye ilişkileri hem insanlık birikiminin geneli ile ilgili olan 

medeniyetler arası etkileşim, hem AB’nin çoğulcu niteliği, hem de Türkiye’nin medeniyet tecrübesini 

harekete geçirebilmesi açısından önemli bit test alanı olacaktır. Bu bağlamda AB, Avrupa- merkezli 

Kutsal Roma-Germen kimliği ve sömürgeci tecrübe ile post-kolonyal dönemin çoğulcu Avrupa kimliği 

arasında seçimini yapacaktır. Eğer Avrupa-kökenli olmayan yeni Avrupalıların sistemin içine adil bir 

şekilde dâhil edilmesi gerçekleşebilirse,  Avrupa kimliği uzun dönemde dönüşecek ve bu sayede Kutsal-

Roma-Germen prototipine dayalı kimlik tanımlaması aşınacaktır. Bu varsayım gerçekleşmeyip, Avrupa 

yeni Avrupalıların Avrupa sistemi içine girmesine engel olursa, AB kendisini küresel bir güç haline 

getirecek çoğulculuk ilkesini devre dışı bırakmış olacaktır. Bu durum bir yandan Avrupa’da yabancı 

düşmanlığının, diğer yandan da önemli sosyo-etnik çatışmaların atmasına neden olabilecektir. Bu 

noktada, AB’nin Türkiye’ye karşı alacağı tavır aynı zamanda kökleri çok daha derinde olan bir Avrupa 

bunalımının geleceği ile ilgili önemli ipuçları verecektir. (Canbolat, 2014: 444)  Daha başka bir ifadeyle, 

“aşırı sağ” unsurları AB’yi önemli bir meydan okuma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Eğer AB aşırı sağ 

unsurlarının neden olduğu zemini iyi okuyup doğru tahliller yapabilirse, dünyaya medeniyetler 

buluşmasının önemli bir örneğini sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliği-iki taraf için de 

büyük zorluklar barındırmakla birlikte- bu sürecin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için önemli bir 

fırsat sunacaktır. Aksi takdirde ise yani “aşırı sağ”ın etkisi altında bir AB ise hem kendi kimliğinin 

önemli bir parçası olduğunu iddia ettiği çok kültürlülükten gittikçe uzaklaşacak, hem de medeniyetler 

çatışmasının zeminine önemli bir katkıda bulunacaktır.    
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SORGULANAN MÜTTEFİKLİK: S-400 FÜZE KRİZİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK-AMERİKAN 

İLİŞKİLERİ 

Alptekin MOLLA 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Türk-Amerikan ilişkilerinin temelinde yer alan unsurlarda Soğuk Savaş 

sonrası ortaya çıkan değişikliklerin iki ülkenin günümüz ilişkilerine nasıl yansıdığını, Türkiye’nin Rusya 

Federasyonu’ndan S-400 füze savunma sistemlerini alma süreci çerçevesinde analiz etmektir.  Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle Türkiye’nin savunma ihtiyaçları kapsamında hava savunma sistemlerinin 

önemi ortaya konulacaktır. Daha sonra, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiklik ilişkilerinin 

temelinde yer alan askeri/stratejik, ekonomik ve siyasi/ideolojik unsurlar üzerinde durularak, Soğuk 

Savaş sonrası dönemde bu unsurlarda ortaya çıkan değişikliklerin iki ülke ilişkilerine yansıması 

Türkiye’nin S-400 sistemlerini temin etme süreci içerisinde açıklanmaya çalışılacaktır. Türkiye, II. 

Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği’nin askeri ve siyasi baskısı karşısında stratejik bir tercih 

yaparak ABD ile önce ikili daha sonra NATO üyeliği çerçevesinde kurumsal bir müttefiklik ilişkisi 

kurmuştur. İki ülke arasındaki bu müttefiklik ilişkisi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da devam etmiş 

ve günümüze kadar gelmiştir. Ancak bu yeni dönemde iki ülke arasında özellikle bölgesel düzeyde ortaya 

çıkan çıkar farklılaşmaları ilişkilerde sorunlara neden olmuş, ilişkilerin temelinde yer alan müttefiklik 

kavramı farklı çevrelerde sorgulanmaya başlamıştır.  Bu çalışma, son dönemlerde özellikle Türk 

kamuoyunda oldukça fazla tartışılır hale gelen iki ülke müttefiklik ilişkisinin günümüzdeki durumunu 

daha iyi anlamaya yardımcı olurken, iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik öngörüler için bir bakış 

açısı sunmuş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan İlişkileri, Uluslararası Güvenlik, Füze Savunma Sistemleri, S-400. 

JEL Kodları: F-50, F-52, F-53. 
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QUESTIONED ALLIANCE: TURKISH-AMERICAN RELATIONS IN THE FRAMEWORK 

OF THE S-400 MISSILE CRISIS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the changes in Turkish-American relations after the Cold War 

in the framework of the process of Turkey’s purchasing the S-400 missile defense system from the 

Russian Federation.  In accordance with this purpose, firstly, the importance of air defense systems will 

be explained in the context of Turkey's defense needs. Later, situated on the basis of Turkey and United 

States relations, military / strategic, economic and political / ideological elements will be emphasized 

and the effect of the changes in these elements on the relations between the two countries in the post-

Cold War period, will be discussed in the process of purchasing S-400 systems. Following the World 

War II, Turkey, by making a strategic choice in the face of the military and political pressure of the 

Soviet Union, established first bilateral then an institutional alliance relationship with the United States 

within the framework of NATO membership. This alliance between the two countries continued its 

existence after the collapse of the Soviet Union. However, in this new period, the differences in interests 

between the two countries, especially at the regional level, caused problems in relations, and the notion 

of alliance, which was at the base of relations, began to be questioned by different groups. This study 

will both give a better understanding the current status of the alliance relationship between the two 

countries, which have become highly debated in recent years and provide a perspective for the 

predictions about the future of their relationship. 

Key Words:  Turkish-American Relations, International Security, Missile Defense Systems, S-400.  

JEL Codes: F-50, F-52, F-53. 

1. GİRİŞ 

 Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin yer aldığı coğrafyada ortaya çıkan istikrarsızlıklar 

ve bölge ülkelerinin silahlanma faaliyetleri Türkiye’yi oluşan yeni risk ve tehditlere karşı önlem almaya 

sevk etmiştir. Türkiye bu süreçte silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu füze savuma sistemlerini Batılı 

müttefiklerinden temin etmek mümkünse de bunların ortak üretimini gerçekleştirmek için girişimlerde 

bulunmuş ancak olumlu bir sonuç elde edememiştir. Özellikle Batılı silah üreticilerinin teknoloji 

transferi ve ortak üretim konusundaki isteksizlikleri Türkiye’yi bu sitemlerin temini için diğer silah 

üreticisi ülkelere yönlendirmiştir. Türkiye’nin bu arayışlarına ve satın alma konusundaki istediği şartlara 

2017 yılı sonunda Rusya olumlu yanıt vermiştir. Türkiye’nin Rusya’dan S – 400 füze savunma 

sistemleri alacağını açıklaması müttefiki Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) ile ilişkilerinde krizli bir 

dönemin de başlangıcı olmuştur.  Konunun netlik kazanması ve Rus yapımı S – 400 füze savunma 
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sistemlerinin Türkiye’ye sevk tarihlerinin kesinleşmesi üzerine ABD ve Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü / North Atlantic Treaty Organization (NATO) yetkilileri bu duruma tepki göstererek 

Türkiye’den bu sistemleri almaktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulunmuşlardır. Ancak Türkiye’nin S – 

400 füze savunma sistemlerini alma konusundaki kararlılığını sürdürmesi Türkiye – ABD ilişkilerindeki 

krizi daha da derinleştirirken ABD yönetiminin Türkiye’ye karşı bir takım yaptırımlar uygulamasını 

gündeme getirmiştir. Bu durum Batılı ülkeler açısından Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanmasına 

yol açmış, Türk – Amerikan ilişkilerinde de 2003 Irak Savaşı sırasında yaşanan tezkere krizi sonrası en 

önemli kırılma noktasını oluşturmuştur.   

2. BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ VE TÜRKİYE 

Soğuk Savaş yıllarında ABD ve NATO’nun sağlamış olduğu askeri imkanlar Türkiye’ye Doğu 

blokundan gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı koruma ve caydırıcılık sağlamıştır. Türkiye’nin bu 

dönemde ekonomik/mali imkanları ve teknolojik kapasitesindeki yetersizlikler Türkiye’yi savunma 

konusunda müttefik ülkelerden daha fazla destek almaya ve onların imkanlarından mümkün olduğunca 

yararlanmaya yöneltmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Türkiye’ye Sovyetler Birliği ve 

Doğu blokundan doğrudan bir saldırı olasılığı ortadan kalkmış olsa da Türkiye’nin içinde yer aldığı 

coğrafyada ortaya çıkan bölgesel istikrarsızlıklar ve komşularının sahip olduğu silah sistemleri Türkiye 

için doğrudan yaşamsal tehditler yerine bir takım risk ve zorlukları ortaya çıkarmıştır. Orta Doğu’daki 

komşuları ile yapılacak bir askeri güç kapasitesi karşılaştırmasında Türkiye açısından özellikle balistik 

füzeler ve hava savunma sistemleri konusunda olumsuz bir tablo ortaya çıkacaktır. Komşularının pek 

çoğu önemli yeteneklere sahip hava savunma ve saldırı silahlarına sahipken Türkiye’nin bu tür silahlar 

konusunda komşularının pek çoğunun gerisinde kaldığı görülmüştür (Sönmezoğlu, 2016:74-81). Bu 

yeni dönemde NATO’nun Avrupalı müttefikleri kendi üzerlerinde azalan saldırı riski nedeniyle 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere ve savunma ihtiyaçlarına daha az duyarlı bir politika 

sergilemeye başlamışlardır. 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı sırasında komşusu Irak’ın balistik 

füze tehditlerine karşı Türkiye NATO müttefiklerinden yardım talep ettiğinde, bazı Avrupalı NATO 

üyesi ülkeler uzun süredir tartışılan ‘alan dışılık’ konusunu gündeme getirerek Türkiye’ye yardım 

konusunda itirazları olmuştur. Bu durum ancak ABD’nin Türkiye ile ilgili itirazları olan üyeleri ikna ve 

yönlendirmesi ile aşılmış ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Patriot hava savunma sistemleri diğer NATO 

üyelerinden temin edilerek Türkiye’ye sevke edilip konuşlandırılmıştır.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye açısından sadece Irak değil bir takım anlaşmazlıklar 

yaşadığı diğer komşularının da sahip olduğu balistik füzeler bir risk oluşturmaya devam etmiştir. Suriye, 

İran, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya’nın sahip olduğu Scud –B, Suriye ve İran’ın sahip olduğu Scud – 

C, İran’ın kendi yapımı Şahap – 3 ve Sejil – 2, İsrail’in Jericho – 2 ve Jericho – 3, Rusya’nın SS – 26 

İskender, Rusya, Suriye ve Ermenistan sahip olduğu SS – 21 Tochka füzeleri bunlar arasında sayılabilir. 

Türkiye etrafındaki bu balistik füzelere karşı silahlı kuvvetlerinin envanterinde aynı zamanda 
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Yunanistan’ında sahip olduğu görece daha kısa menzile sahip ABD yapımı ATACMS füzelerini 

bulundurmaktadır (Egeli, 2014:46).  

Türkiye’nin bugüne kadar balistik füze tehdidine karşı kendi ulusal füze savunma sistemine sahip 

olamamasında ekonomik/mali imkansızlar önemli rol oynarken, ABD ve NATO’nun vermiş olduğu 

savunma garantileri de Türkiye’nin bu konudaki isteksizliğinin diğer nedeni olmuştur (Egeli, 2014:51). 

Ancak, Körfez ve Irak Savaşları sırasında yaşanan tartışmalar Türkiye’nin bu konuda daha farklı bir 

strateji izlemesi gerekliliğini ortaya çıkarmış ve Türkiye füze savunma sistemlerinin de içinde yer aldığı 

yerli savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda girişimler başlatmıştır.  

Yine aynı dönemde ABD Türkiye’nin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayacak NATO merkezli bir 

füze savuma sistemi oluşturulması projesini gündeme getirmiş ve bu proje Türkiye dahil bütün NATO 

üyelerince olumlu karşılanmıştır. NATO bünyesinde oluşturulacak bir füze savunma sistemi düşüncesi 

başlangıçta 1980’li yıllarda ABD eski başkanı Ronald Reagan döneminde Sovyetler Birliği ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne karşı ulusal füze savunma projesi olarak ortaya çıkmış, bu çerçevede dünyanın farklı 

coğrafyalarındaki ülkelerle ikili anlaşmalar yapmıştır. ABD, Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından 

özellikle Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkan gelişmeler sonucunda NATO üyesi 

müttefiklerini de bu plana dahil ederek füze savunma sisteminin daha geniş bir coğrafyada etkin kılarak 

hem kendisinin hem de diğer üye devletlerin güvenliğini arttırmak istemiştir (Erdurmaz, 2016:4). Rusya 

Federasyonu’nun 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren kendi iç siyasi ve ekonomik istikrarını 

yeniden tesis etmesinin ardından eski Sovyetler Birliği sınırlarına doğru etki alanını genişletme çabaları 

Avrupa Birliği ve NATO’nun yeni Doğu Avrupalı üyeleri üzerinde tedirginlik yaratmıştır. 1991 Körfez 

Savaşı’nda Irak sahip olduğu saldırı füzelerini kullanması ayrıca İran’ın hem nükleer programını hem 

de füze teknolojisini geliştirmesi başta ABD olmak üzere bölgede ekonomik ve siyasi çıkarları bulunan 

Batılı ülkeleri endişelendirmiştir. 2001 yılında ABD’de Cumhuriyetçi başkan George W. Bush’un 

iktidara gelmesiyle bu yöndeki düşünceler somutlaşmaya başlamış, Rusya’dan Avrupa ülkelerine 

yapılması muhtemel bir füze saldırısına karşı böyle bir füze savunma sisteminin Çekya ve Polonya’ya 

yerleştirilmesi gündeme gelmiştir. Ancak Rusya’nın bu plana tepki göstererek Avrupa’ya yönelik olarak 

Kaliningrad bölgesine İskender tipi nükleer kapasiteli kısa menzilli füzeler yerleştirme tehdidinde 

bulunması NATO füze savunma sistemlerinin konuşlanacağı yer ve NATO ittifakının tehdit 

tanımlaması ABD başkanı Barack Obama döneminde yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Yeni 

yaklaşımda NATO’ya yönelik tehdit algılamasında İran ön plana çıkarken, sitemin yerleştirileceği bölge 

Güneydoğu Avrupa olarak belirlenmiştir (Kay, 2012:44). Bu konudaki ilk ciddi adım NATO’nun Kasım 

2010 Lizbon Zirvesi’nde atılmış, zirveye katılan liderler Balistik Füze Savunma (BMD) olanaklarının 

geliştirilmesi konusunda karar almışlardır. Mayıs 2012 Chicago Zirvesi’nde de bu savunma sisteminin 

(Füze Kalkanı / Missile Shield) faaliyete geçirilmesi konusunda çalışmaların başlatılacağı açıklanmıştır. 

NATO üyeleri böyle bir savunma sistemi geliştirilmesindeki öncelikli amacın NATO’nun Avrupalı 

üyelerine yönelik sınırlı bir balistik füze saldırı olasılığına karşı korunma olarak açıklamışlardır. NATO 
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tarafından ortaya konulan bu görüşler doğrultusunda oluşturulacak balistik füze savunma sistemlerinin 

radar unsurlarının Kürecik/Malatya, Türkiye’de, füze sistemleri Romanya ve Polonya’da, komuta 

merkezinin ise Almanya’da konuşlandırılması kararlaştırılmıştır. Bunlara ilaveten İspanya füze 

sistemlerini savaş gemilerine yerleştireceğini açıklarken, Hollanda, Danimarka ve İngiltere’de NATO 

füze sistemine entegre radar unsurlarını devreye sokacağını duyurmuştur. Füze savunma sisteminin 

sistemin 2019/2020 yıllarında içerisinde işlevsel hale getirilmesi planlanmıştır (NATO, 2019).  

Füze savunma sisteminin hayata geçirilmesi NATO içerisinde ciddi anlamda ele alınmaya 

başlandığında, Türkiye açısından hem böyle bir savunma ihtiyacının giderilmesi hem de bölgesel 

çıkarlarını göz önünde bulundurması durumu ortaya çıkmıştır. Bazı çevrelerce olumsuz algılanmakla 

beraber, Türkiye bu sistemin bir NATO projesi olarak ortaya konulması istemiş (“Başbakan Erdoğan'ın 

Obama görüşmesi sonrası açıklamaları”, 2011), projeye temel oluşturan ana tehdit algılamasında 

Türkiye’nin komşularının doğrudan hedef gösterilmesine karşı çıkmış ve sistemin Türkiye’nin bütününü 

kapsamasını istemiştir. Türkiye’nin bu yöndeki endişelerinin temelinde 1960’lı yıllarda ABD ile 

yaşanan Jüpiter Füzeleri krizinin benzerinin tekrar etmemesi ve bu dönemde Türkiye’nin siyasi ve 

ekonomik anlamda olumlu ilişkiler içerisinde bulunduğu Rusya, İran ve Suriye gibi ülkeler ile 

ilişkilerinin bozulmaması olmuştur (Kibaroğlu, 2017:13-14). Türkiye’nin askeri savunması açısından 

bölgesel risklere karşı oldukça önemli bir fırsat olarak değerlendirilen (Egeli, 2014:67) NATO füze 

savunma sistemi, özellikle İran ile ikili ilişkilerde önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmiştir. 

Konunun gündeme geldiği tarihlerde İran tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye de dahil olmak 

üzere NATO üyesi ülkeler ve İsrail uyarılmış, gerekirse bu sistemin Kürecik’teki radar unsurlarının İran 

tarafından doğrudan vurulabileceği belirtilmiştir (“İran füzelerinin hedefinde Kürecik var”, 2012). 

Dönemim Türk yetkilileri yaptıkları çeşitli açıklamalarda bu sistemin İran’a karşı olmadığını söyleseler 

de (“Gül: Radar Sistemi İran’a Karşı Değil”, 2012), İran’ın tutumunda bir değişiklik söz konusu 

olmamıştır. Bir yandan NATO füze savunma sisteminin NATO müttefiklerini İran’a karşı değil ama 

İsrail’i İran’a karşı koruma amaçlı olduğu tartışmaları devam ederken, konunun bölgesel siyasi 

anlaşmazlıklara barışçıl çözüm bulunması konusunda birbirlerine karşılıklı ihtiyaç duyan Türkiye ve 

İran’ın ikili ilişkilerine gelecekte de olumsuz etki yapmaya devam edeceği açıktır. Türkiye’nin NATO 

füze savunma sistemi radar unsurlarının Türkiye’de konuşlanmasına fazla bir itiraz göstermeden izin 

vermesini, Türkiye’nin güvenlik endişeleri ya da NATO merkezli savunma politikaları (Tağma, 

Müftüler-Baç ve Uzun, 2013) ile açıklamak mümkün olsa da, o dönemde Türkiye’nin çok da iyi 

olmayan ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir ‘yumuşak dengeleme’ (soft balancing) politikası 

olarak değerlendirmekte mümkündür (Sönmezoğlu, 2016:504-505).   



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 317 - 
 

 

3. TÜRKİYE’NİN S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ALIM KARARININ TÜRK-AMERİKAN 

İLİŞKİLERİNE ETKİSİ 

NATO’nun Füze Kalkanı Projesi Türkiye’nin savunma ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor 

gözükse de Türkiye’nin tamamını kapsayan bir güvenlik şemsiyesi oluşturmamaktadır. Hem bu açığı 

gidermek hem de hava savunma sistemleri konusunda göreceli bir denetim serbestliğine ihtiyaç duyan 

Türkiye son yıllarda kendi ulusal hava savunma sitemini kurmak amacıyla girişimler başlatmıştır. 

Önceleri müttefik olduğu ülkelerin firmaları ile bu sistemlerin ortak üretimi üzerinde duran Türkiye, 

özellikle bu firmaların teknoloji transferi konusunda isteksiz olmaları sonucunda yeni ortak arayışı 

içerisine girmiştir. Bu süreçte Türkiye’nin 2013 yılında açmış olduğu ihaleyi teknoloji transferi 

konusunda Türkiye’nin taleplerini büyük ölçüde karşılayıp maliyet açısından da daha ekonomik teklif 

veren Çin’li CPMIEC firması kazanmıştır.  CPMIEC firmasının FD-2000 füze savunma sistemiyle 

kazandığı ihaleye ABD’li Raytheon ve Lockheed Martin ortaklığının önerdiği Patriot sistemi, Rus 

firması Rosoboronexport’un S-300 sistemi ve İtalyan-Fransız Eurosam Konsorsiyumun önerdiği 

SAMP/T Aster 30 sistemi de katılmıştır (Demirtaş, 2013). İhale sonrası taraflar arsında ön görüşmeler 

yürütülürken Türkiye’nin Batılı müttefiklerinden de konuya ilişkin eleştiriler gelmiştir. Çin Halk 

Cumhuriyeti’nden alınacak sistemin NATO sistemleri ile uyumlu olamaması, askeri/teknolojik açıdan 

yetersizliği, NATO karşıtı bir ülke ile bu alanda bir anlaşma yapılmış olması ve Çinli firmanın Suriye, 

İran ve Kuzey Kore’ye yapmış olduğu satışlardan dolayı ABD hükümetinin yaptırım uygulanan firmalar 

listesinde olması yapılan eleştirilerin başında gelmiştir. Başta ABD olmak üzere Türkiye’nin NATO 

üyesi müttefiklerinden gelen eleştiri ve siyasi baskı sonucunda yaklaşık dört milyar tutarındaki bu ihale 

Türkiye tarafından 2015 yılı sonunda iptal edilmiştir. Türkiye bu kararının ardından Batılı firmalar ile 

yeniden başlattığı görüşmelerden de bir sonuç alamayınca, 2015 yılında savaş uçağı düşürme olayı 

yüzünden ikili ilişkilerde kriz yaşadığı Rusya ile yeniden işbirliğine yönelmiş ve bu ülkeden S-400 füze 

savunma sistemlerinin alınmasını gündeme taşımıştır. Türk ve Rus yetkililer arasında yapılan 

görüşmeler 2017 yılı sonunda iki buçuk milyar dolarlık 2 adet S-400 füze savunma sisteminin 

Rusya’dan alınması kararıyla sonuçlanmış ve bu sistemlerin ilkinin 2019 yılı içerisinde Türkiye’de 

işlevsel hale getirilmesi öngörülmüştür. Önceki yıllarda Çin füze sistemleri ile ilgili yaşanan benzer 

tartışmalar yeniden gündeme gelmiş başta ABD ve NATO olmak üzere Türkiye’nin Batılı müttefikleri 

bu konudaki endişelerini tekrar etmişlerdir (Marcus, 2017). NATO yetkilileri S-400 hava savunma 

sistemlerinin radarlarda tespit edilemeyen F-35 savaş uçaklarının kapasitesi hakkında bilgi 

toplamasından endişe duyduklarını açıklarken (Mehta, 2017), bu sistemlerin hedef sınırlamasına sahip 

olmaması diğer bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Hatta ABD bu konuda önceki tutumundan farklı olarak 

daha sert bir dil kullanarak bu sistemlerin Rusya’dan alınması durumunda Türkiye’ye F-35 yeni nesil 

savaş uçaklarının satışının durdurulması dahil bir takım yaptırımların uygulanabileceğinden 
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bahsetmiştir (“ABD: Türkiye Rusya'dan S-400 füzelerini alırsa, yaptırım uygulayabiliriz”, 2019). 

Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini kendi topraklarında konuşlandırmaya başlaması, ABD 

Kongresi’nin Ağustos 2017’de çıkardığı “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme 

Yasası (CAATSA)” kapsamına girmesi ve bu yasanın 231. maddesini ihlal edeceğinden dolayı 

Türkiye’ye karşı ABD’nin yaptırım uygulamalarını gündeme taşımıştır. CAATSA’nın ‘Rusya 

Federasyonu Hükümeti’nin İstaihbarat ve Savunma Sektöreleri ile İşlem Yapan Kişilere Yaptırım 

Uygulanması’ başlığını taşıyan 231. maddesi ABD başkanına Rusya Federasyonu Hükümeti’nin 

istihbarat ya da savunma sektörlerinin parçası olan ya da onun adına hareket eden kimselerle bilerek 

kayda değer bir işlem tesis eden kişilere CAATSA’nın 235. maddesinde sayılan daha çok mali ve ticari 

konuları içeren yaptırımlardan beşi ya da daha fazlasını uygulayabilme yetkisi vermektedir (Herdem, 

2019). Bu süreç içerisinde Türkiye’deki tartışmalarda bir NATO üyesi olan Yunanistan’ın askeri 

envanterinde S-300 füze sistemleri bulundurmasına kimsenin itiraz etmediği vurgulanarak, bu konuda 

Batılı müttefiklerin Türkiye’ye karşı çifte standart uyguladığı ileri sürülmüştür (Kibaroğlu, 2017b). 

Türkiye kendisine yöneltilen eleştirileri haksız bularak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye 

yönelik ortak bir çalışma grubu oluşturulmasını gündeme getirmiş ancak bu teklif yeterince ilgi 

görmemiştir.   

Türkiye,  İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Batı blokuna yönelip daha sonradan onun bir üyesi 

olmasının en temel dışsal nedeni Sovyet askeri ve siyasi baskısı karşısında güvenliğini kendi güç 

kapasitesi ile karşılayamaması olmuştur. Ancak bu dışsal nedenin yanında içsel nedenler de bu tercihte 

önemli rol oynamış, dönemin siyasi karar vericileri demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi 

ve Batıcılık gibi ideolojik nedenlerden ötürü bu değerler sistemine sahip ABD ve Batı Avrupa ülkeleri 

ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmuşlardır. Türkiye gibi uluslararası sistemde güç kapasitesi açısından 

orta büyüklükte yer alan ülkelerin dış politikaları sistemdeki güç dağılımından ve kendi askeri, 

ekonomik ve siyasi güç kapasiteleri bağlı olarak şekillenmektedir. Soğuk Savaş dönemi şartları 

içerisinde Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda gerçekçi bir yaklaşımla yapmış olduğu bu tercih 

Soğuk Savaş sonrası dönemde de devam etmiştir. Müttefiklik ilişkilerinin yapısını ve devamlılığını 

etkileyen faktörler olarak fayda/maliyet analizi, üyelerin amaçları ve üyelerin gücü/büyüklüğü olarak 

tanımlarsak (Uslu, 2000:21-24), bu yeni dönemde de Türkiye’nin genelde Batı dünyası özelde ABD ile 

ilişkilerinin temelinde yer alan güvenlik endişesine dayalı karşılıklı çıkar ve sahip olunan değerlerde bir 

farklılaşma ve bu ilişkilerin çerçevesini belirleyen uluslararası sistemdeki güç dağılımı ve Türkiye’nin 

güç kapasitesinde de dış politikada farklılık yaratacak yeni bir yapısal değişiklik de söz konusu 

olmamıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde uzun bir geçmişe ve köklü değerlere sahip olan Türkiye – 

ABD ilişkilerini, bazı bölgesel sorunlar ya da ikili ilişkilerde ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bir 

anda yok saymak mümkün değildir. Böyle kriz durumlarında İttifak politikaları tarafından tuzağa 

düşürülmek kaygısı ve İttifak tarafından yalnız bırakılma endişesi taşıyan Türkiye’nin (Oğuzlu, 

2012:66), fazla rasyonel olmayan ve pratikte gerçekleşme olasılığı düşük alternatif güç odaklarına ve 
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birlikteliklerine yönelmesi beklenmemelidir. İkili ilişkilerde ortaya çıkan görüş farklılıklarını 

derinleştirmek yerine müzakere yolu seçilerek bir takım pazarlık yöntemleri ile karşılıklı çıkarları 

koruyan ve farklılık arz eden politikaları uyumlaştırma her iki taraf için de daha gerçekçi ve doğru bir 

seçenek olarak gözükmektedir.     

4. SONUÇ 

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması ile Türk – Amerikan ilişkilerinde 

yaşanan krizin çok uzun süreli ve ikili ilişkilerde kalıcı bir etkisinin olacağını beklemek çok gerçekçi 

olmayacaktır. Her iki ülkenin hem bölgesel hem de küresel çıkarları doğrultusunda birbirine duyduğu 

ihtiyaç dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de devam edecektir. Her iki taraf için de ikili ilişkilerin daha 

sağlıklı ve yapıcı bir şekilde devam ettirilmesi hususunda dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar 

bulunmaktadır. ABD açısından ikili ilişkilerde Türkiye’nin bölgesel ve ulusal çıkarlarını ve 

hassasiyetlerini doğru tespit edip buna uygun veya uyumlaştırılmış politikalar takip etmesi ve 

Türkiye’nin çok fazla tepkisini çekmemesi sorunların aşılmasında kolaylık sağlayacaktır. Türkiye 

açısından ise ABD ile ilişkilerde birkaç nokta ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, son yıllarda Türk 

dış politikasında daha yoğun bir şekilde görülen kimlik ağırlıklı tercihlerin rasyonel çıkarların önüne 

geçmesine izin verilmemesi olacaktır. Kaldı ki pek çok ülkenin dış politikasında da görüleceği gibi 

kimlik ağırlıklı dış politika çıkar ağırlık dış politika izlemenin önünde bir engel oluşturmamaktadır. 

İkincisi, ikili ilişkilerin yapısında ABD’nin görece etkinliğini kabul ederek anlaşmazlık noktalarında 

mevcut ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi Türk karar vericilerin önceliği olmalıdır. Bu şekilde karşı 

tarafın politikalarını Türkiye lehine etkileme daha mümkün hale gelirken, Türkiye karşıtı politikaları da 

dengeleme fırsatı yaratılmış olacaktır. Üçüncü olarak Türk yetkililerin ABD siyasal sistemini ve dış 

politika yapım sürecini iyi tanımaları ve bu sürece gereğinde müdahalede bulunarak etkin bir şekilde 

takip etmeleri Türkiye lehine olacaktır. Dördüncü olarak her iki ülkede ikili ilişkilerde yaşanan sorunları 

müzakere ederken kamuoyunu doğru bilgilendirmeli ve bu süreçte müzakerecilerin manevra alanını 

daraltıcı açıklama ve eylemlerden kaçınmalıdırlar. Beşinci olarak askeri ve ekonomik bağların iki ülke 

ilişkilerinin itici güçleri olduğunu akılda tutarak buna uygun alternatif stratejiler geliştirilmelidir. Son 

olarak sadece ABD için değil gelecekte diğer ülkelerle de benzer sorunlar yaşamamak için Türkiye’nin 

yerli savunma sanayisine daha fazla ekonomik/mali kaynak ayırması ve teknolojik araştırma imkanı 

yaratması önem arz etmektedir.     
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DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ: ŞEHİR DEVLETİ FİKRİNİN ARTAN GÜCÜ VE 

KÜRESELLEŞME 

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN 

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ GÜNAR 

ÖZET 

Devletlerin gelişme ve büyümelerine yönelik farklı kuram ve yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Organizmacı devlet kuramına göre, devletler sosyal kurumlar olarak canlı bir varlık niteliğinde kabul 

görmekte, gelişmekte, büyümekte ve varlıklarını kaybetmektedir. Son 20 yılda devletlere karşı en büyük 

meydan okuma küreselleşme olarak adlandırılan süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Küreselleşme 

sürecinde ulus devletin varlığının tartışmaya açılmasına neden olan en önemli durum sermayenin 

devletin rolüne meydan okuyarak devleti küçültmesi ve dönüştürmesidir. Bir diğer ifade ile devletin 

temel rolleri, küreselleşme ile dönüşüme uğramakta, geleneksel ve siyasi yapılar sermayenin gücü 

karşısında büyük bir dönüşüm baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Devletin gücü ekonomik 

küreselleşmenin artan yoğunluğu ile birlikte aşınmakta iletişim, haberleşme ve diğer alanlarda 

meydana gelen devrimler devletin rollerinin yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. Bu noktada 

küreselleşmenin aktörleri ile devlet arasındaki ilişkiler marjinalleşmekte, ekonomik küreselleşmenin 

getirmiş olduğu baskı devletler içerisinde yer alan büyük şehirleri öne çıkararak, devletler yerine 

uluslararası alanda şehirleri birbirleri ile ilişkili kılmaktadır. Devlet yapısı ekonomik küreselleşme 

karşısında sürekli güç kaybederken, şehirler devletleşmekte, uluslararası alanda artan rekabet 

şehirlerin uluslararası sermayeden daha fazla pay almaya yönelik büyük bir yarış içerisine sokmaktadır. 

Belirtilen bu durum devletlere bağlı olan şehirlerin, devletlerden bağımsız hareket etmelerini teşvik 

etmekte, şehirlerin karar alma süreçlerindeki dinamik yapısı, devletlerin hantal yapısı karşısında 

şehirleri küreselleşmekte olan dünyanın yeni aktörleri haline getirmektedir. 

Çalışmanın amacı devletlerin küreselleşme karşısında güçlerinin zayıfladığını uluslararası 

ilişkilerin devletlerin varlığına yönelik kuramları bağlamında analiz ederek ortaya koymak 

oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşmakta olan çalışmanın birinci bölümünde uluslararası ilişkiler 

literatüründe yer alan devlet kuramlarının devletlerin gelişme ve büyümelerine yönelik tartışmaları 

incelenecek, ikinci bölümde şehir devletlerinin artan rollerine küreselleşme ve mevcut tartışmalar 
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dâhilinde yer verilecek ve son bölümde ise küreselleşme karşısında şehir devletlerinin maruz kaldığı 

dönüşümleri, devletin şehir devletleri karşısında nasıl güç kaybetmekte olduğunun analizi yapılacaktır. 

Çalışmada geleneksel devlet karşısında şehir devleti fikrinin güç kazandığı ve devletin siyasi alanda 

ciddi bir güç kaybı yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Şehir, Küreselleşme, Sermaye, Ekonomi 

JEL Kodları: F6, F65, N90. 

TRANSFORMATION OF THE STATE: INCREASING POWER OF REGION STATE AND 

GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

There are different theories and approaches to the development and growth of states. According 

to the organic state theory, states are accepted as a living entity as social institutions that are 

developing, growing, and losing their existence. In the last two decade, the biggest challenge to the 

states emerged in the process called globalization. The most critical situation that led to the discussion 

of the existence of the nation-state is that capital defies and transforms the state by challenging its role. 

The power of the state is eroding with the increasing intensity of economic globalization, and revolutions 

in communication and other fields lead to redefining the roles of the state. At this point, the relations 

between the actors of the globalization and the state are marginalized, the pressure brought about by 

the economic globalization brings the big cities within the states and makes the cities interrelated with 

each other instead of the states. While the state structure is constantly losing power in the face of 

economic globalization, cities are becoming states, and increasing competition in the international 

arena puts cities in a big race to gain more shares from international capital. This situation encourages 

the cities that are connected to the states to act independently of the states, and the dynamic structure 

of the cities in the decision-making processes makes the cities the new actors of the globalizing world 

in the face of the cumbersome structure of the states. 

This study aims to reveal the weakening of the powers of the states in the face of globalization by 

analyzing the international relations in the context of theories of the existence of states. In the first part 

of the study, which consists of three chapters, the debates of the state theories in the international 

relations literature on the development and growth of the states will be examined, and how to it is losing 

power will be analyzed. As a result of the study, it was concluded that the power of cities increased and 

the state experienced a significant loss of power in the traditional and political fields.  

Keywords: State, City, Globalization, Capital, Economy 

JEL Codes: F6, F65, N90. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 324 - 
 

1.GİRİŞ 

Modern ulus devletin tarih sahnesine çıkması 1648 yılı Westphalia Antlaşması ile gerçekleşmiştir. 

Ancak devletin ne olduğuna yönelik tartışmaların kökeni oldukça geriye gitmektedir. Nitekim Platon 

başta olmak üzere bu tartışmalara farklı açılardan yaklaşmış ve devletin kökeni ve dönüşümüne ilişkin 

kuramlar devlet olarak bilinen örgütlenme ve oluşumun nasıl bir karaktere sahip olduğunu ve 

özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Küreselleşme süreci modern ulus devletin karşılaşmış olduğu en büyük ve ciddi meydan 

okumaların başında gelmektedir. Birinci safhası 15. ve 16. yüzyılda başlayan, giderek uluslararası 

alanda ekonomik bağımlılıkları ve entegrasyonu arttıran, dünyayı adeta ufak bir köy haline getirmeyi 

amaçlayan küreselleşme süreci İkinci Dünya Savaşı sonrası ciddi şekilde etkisini arttırmış, 1970’li 

yıllarda Çok Uluslu Şirketler’in ortaya çıkması, gelişmiş finansal olanakların icat edilmesi ve teknolojik 

devrimin tüm bu gelişmelere etki etmesi üçüncü safhasında küreselleşme sürecinin ulus devletin 

yetkilerini aşındıran bir boyuta geçmesini sağlamıştır. Belirtilen durum ulus devletlerin teknolojik ve 

ekonomik gelişmeleri kontrol etme araçlarını işlevsiz hale getirmesi ile sonuçlanırken şehir devletleri 

olarak da isimlendirilen, devletin içerisinde yer alan küresel alanda kendi benzerleri ile iletişim kubilen 

büyük şehirlerini ön plana çıkarmıştır. 

Şehir devletleri fikrinin güçlenmekte olduğunu iddia eden çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde devlet kavramı üzerinde durulduktan sonra kavramın günümüze evrilme 

sürecine ele alınmıştır. İkinci bölüm, devletin kökenine ilişkin teorileri ele almakla birlikte, organizmacı 

yaklaşıma öncelik vererek, devletlerin zaman içerisinde organizmalar gibi hareket ettiğini ve 

dönüştüğüne değilinilmektedir. Son bölümde ise şehir devletlerinin ulus devlet karşısında nasıl 

güçlenmekte olduğu, ulus devletin küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan faktörler karşısında 

işlevlerini nasıl kaybettiği ele alınmış ve şehir devletleri fikrinin günümüzde hiç olmadığı kadar 

güçlendiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

2. KAVRAMSAL ARKA PLAN: DEVLET KAVRAMI VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE 

Uluslararası ilişkilerde modern devlet yapısının ortaya çıkması yüzyıllar süren bir süreç içerisinde 

gerçekleşmiştir. Modern ulus devletin ilk formu 1648 tarihli Wespthalia Antlaşması ile oluşturulmuş, o 

dönemde farklı formlarda bulunan devlet yapıları, “egemen” ve “eşit” lik kavramları bağlamında 

uluslararası ilişkilerin birer aktörleri haline gelmiştir. Yılları içerisinde karşılıklı savaşlar, barışlar, 

kültürel diyaloglar ve buna benzer etkileşimler ile şekillenen modern devlet yapısı, 20. yüzyılında ikinci 

yarısından sonra bugünkü şeklini almış ve günümüz uluslararası ilişkilerinin bir aktör haline gelmiştir.  

İlk kullanımının 13. yüzyıla kadar gittiği kabul edilmekte olan devlet kavramı temel olarak “biçim 

ya da var oluş durumu” anlamında kullanılmıştır. Genel olarak bilinen anlamı ile devlet kavramı, 

insanların belirli bir toprak parçasını üzerinde kurmuş oldukları siyasi örgütlenme biçimi olarak 
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tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kavram siyasi bir örgütlenmeye sahip bir grup insan ya da belirli bir 

karaktere sahip olan (polis devleti, refah devleti gibi...)  bir hükümet ya da siyasi olarak örgütlenmiş bir 

topluluk olarak da tanımlanabilmektedir (Meriam-Webster, 2019). Uluslararası hukuka göre devlet çok 

daha somut bir şekilde tanımlanmıştır. Herşeyden önce uluslararası hukukun Ortodoks pozitivist 

doktrini uluslararası hukukun öznesinin sadece ve sadece devletler olabileceğini kabul etmektedir. Bu 

bağlamda “1933 Montevideo Devletlerin Sorumlulukları ve Hakları Konvansiyonu” oldukça net bir 

şekilde devlet olma (statehood) formülasyonunu yapmıştır. İlgili Konvansiyonun yapmış olduğu ve 

yaygın bir şekilde kabul edilen devlet bir uluslararası hukuk kişisi olarak; kalıcı bir nüfusa sahip olan, 

belirli bir toprak parçasına sahip olan, meşru bir hükümet sistemine sahip ve son olarak diğer devletler 

ile hukuki/siyasi ilişkiye girebilme kapasitesine sahip olan bir yapı olarak kabul edilmiştir. Konvansiyon 

tarafından kabul edilen devlet tanımına istinaden, “Yugoslavya Üzerine Avrupa Konferansı Tahkim 

Komisyonu” 1. numaralı görüşünde devleti toprak parçası ve nüfusa sahip olan, toprak parçasının ve 

nüfusun bir siyasi örgütlenmeye ya da otoriteye tabii olduğu topluluk olarak kabul etmiş ve bu tür 

özelliklere sahip olan devlet yapılarının egemen olduğunu belirtmiştir (Shawn, 2003: 177-178). 

Uluslarararası ilişkilere yönelik devlet tartışması oldukça eskiye gitmektedir. Nitekim başta 

Platon olmak üzere antik dönem düşünürleri uluslararası ilişkiler açısından önem taşıyan ve devleti ele 

alan düşünceleri ile bilim alanına ciddi katkı sağlamışlardır. Aristoteles, Thucydides gibi düşünürler 

tarafından ortaya konan eserler uluslararası ilişkiler teorilerine ciddi katkı sağlamış, Thucdides’in 

“Peloponez Savaşı Tarihi” isimli çalışması ana akım teorilerden olan ve devleti merkeze alan realizmin 

ve “nesnel tarihçiliğin” ilk düşünce filizleri olarak kabul edilmiştir. Devlet yönetimini adeta bir sanat 

gibi ele alarak işleyen Aristo ve Platon’un devleti sınıflara ayırarak incelemesi yine devlet düşüncesine 

uluslararası ilişkiler açısından en ciddi katkıları yapmıştır (Arıboğan, 2019: 47, 51-56). 

Ulus devletin yapısında meydana gelen aşınma küreselleşme olarak adlandırılan süreç ile hiç 

olmadığı kadar zarar görmüştür. Küreselleşme ile birlikte dünyanın adeta ufak bir kasabaya dönüşmesi, 

uluslararası ilişkilerin yapısında ciddi değişikliklere neden olduğu gibi, yüzyılardır merkezinde yer alan 

ana aktör devleti de kökünden değiştirmiştir. Küreselleşme süreci ile zincirlerinden kurtulan sermaye 

ulus devleti hiç olmadığı kadar zorlamış ve küçülmesine neden olmuştur. Uluslararası ilişkilerin 

aktörleri farklılaşmış, devletin en büyük rakipleri Çok Uluslu Şirketler (Multi National 

Cooperation/MNC) karar alma süreçlerine etki ederek ulus devletin kendisine yönelik en büyük meydan 

okuma olarak ortaya çıkmıştır. Küreselleşme süreci teknolojik, siyasi ve toplumsal sonuçları 

bakımından doğurmuş olduğu sonuçlar bağlamında bazı sınıflamalara tabii tutulmaktadır. Bu bağlamda 

15. yüzyılın geç dönemlerinde birinci küreselleşmenin başladığı ve sömürgecilik ile sonuçlandığı ve 

siyasi açıdan sömürge imparatorluklarının kurulduğu, Birinci Dünya Savaşı sonrası siyasi açıdan 

demokrasi ve faşist yönetimlerin ortaya çıkmış olduğu belirtilmektedir. Küreselleşmenin ikinci 

aşamasının ise 19. yüzyıl sonrası “Soğuk Savaş” olarak adlandırılan sürecin Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) yıkılması ile sonlandığı iddia edilmekte ve küreselleşmenin 3. 
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aşamasının başlamış olduğu ortaya konmaktadır. MNC’lerin belirtilen dönem içerisinde güçlerini ciddi 

bir şekilde arttırması, küresel çapta dağıtım, üretim ve pazarlama ağlarını genişletmeleri ticaretin 

serbestleşmesine radikal bir ivme kazandırmıştır. Uluslararası alanda meydana gelen ilgili gelişmeler 

sermayenin kontrolünü zorlaştırmış ve sermaye büyük bir akışkanlık kazanmıştır. Ulus devlet açısından 

meydana gelen gelişmeler devletin ilgili alanlardaki kontrol araçlarının zayıflığı nedeniyle fiilen ve 

hukuken zarar görmüş ve işlevsiz hale gelmiştir. Belirtilen yıllarda teknolojik devrimin gerçekleşmesi 

ulus devletin otoritesine yönelik bir diğer ciddi darbeyi vurmuştur. Meydana gelen iletişim devrimi, 

dünyanın internet ile tanışması, bilgisayarların sıradan insanların evlerine kadar girmesi “Bilgi 

Toplumu” olarak isimlendirilen 3. sanayi devrimini gerçekleştirmiş, elektronikten gücünü alan bu 

devrimin siyasal ve toplumsal etkileri oldukça büyük olmuştur.  “Bilgi Toplumu” teknolojilerinin 

getirmiş olduğu teknolojik imkanlar sermayenin hızını çok daha fazla arttırmış, talep önemini yitirirken 

arza yönelik politikalar güç kazanmış ve buna dayalı “Keynesyen Refah Devleti” sona ermiştir. 

Üretimin yapısının değişmesi ile birlikte emek gücüne yönelik talep ciddi bir şekilde düşmüş, robot 

kullanımını oldukça yükselmiştir. Eski yapıya dayalı kol gücünü temel alan fabrikaların ortadan kalması 

ile “sınıf bilinci” gücünü kaybetmiştir. Talebe ağırlık veren ekonomik politikaları uygulamadan çekilmiş 

ve arz yönüne vurgu yapan ekonomi politikaları benimsenerek MNC’ler ulus devlet karşısında ciddi 

şekilde güçlenmişlerdir. “Keynesyen Refah Devleti” bu şekilde çökerken parasal politikaların kabul 

edilmesi ile birlikte “daha az ücret ve daha çok çalışma ilkesi” ile kapitalist üretim biçimi bütün dünyada 

hâkim paradigma olarak yer almış ve siyasi, iktisadi ve sosyolojik yapıları ciddi bir dönüşüme 

uğratmıştır (Oran, 2002: 10-11). 

Küreselleşmenin dördüncü aşaması olan “Küreselleşme 4.0”, “4. Endüstri Devrimi” ya da 

“Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan ve diğer üç endüstri devriminden radikal bir şekilde ayrılan 

aşamanın 21. yüzyılda başlamış olduğu iddia edilmiştir. Temel olarak kavram Almanya ekonomisi 

içerisinde gelişmiş olmakla birlikte, yüksek düzey operasyonel verimlilik, otomasyon, dijitalleşme 

optimizasyon, teknolojilerin kişişelleştirilmesi insan ve robotlar arasındaki etkileşimin sağlanması gibi 

teknolojik amaçları bulunan bir süreç olarak tanımlanabilmektedir (Lu, 2017, s.1). Nitekim diğer 

devrimlerden farklı olarak, “4. Endüstri Devrimi” yapay zekâ, otomatik öğrenme ve akıllı sensör 

teknolojileri gibi oldukça ciddi ve bir o kadarda güçlü ve devrimsel nitelikte olan teknolojiler ile ortaya 

çıkmıştır. Belirtilen süreci ilk üç endüstri devriminden farklı kılan en önemli nokta biyolojik insan 

dünyası ile fiziki teknolojilerin bir araya gelmesine olanak sağlayan teknolojilerin oluşturulmuş 

olmasıdır. Bu bağlamda toplumun en ufak birimi olan insanın hayatı ciddi bir değişim ile karşı karşıya 

kalmakta, değişen insan hayatının devlet üzerinde de etkisi oldukça büyük olmaktadır. İleri robotik 

teknolojilerin kullanılmış olduğu, otomatik öğrenme araçlarının ve algolaritmalarının hayat geçirildiği 

ve insana ihtiyacın her anlamda ortadan kalkarak otonom sensörler yolu ile karşılıklı iletişim kuran 

robotlar ya da akıllı teknolojiler ulus devlete yönelikde ciddi bir meydan okuma oluşturmaktadır. 

Nitekim yaşanmakta olan gelişmeler her geçen gün eskilerin yıkıldığı ve yerlerine yenilerinin yaratıldığı 
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bir sürece işaret etmekte, yeni teknolojiler eski teknolojilerin yerine geçerek her düzeyde yeni yapıyı 

yıkarak yaratmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız yüzyılında “yaratıcı yıkım” yüzyılı olacağı yönündeki 

ibareler oldukça kuvvetlidir (Günar, 2018: 421-424). İlgili gelişmeler devletin yeni bir forma bürüneceği 

düşüncesini güçlendirmekte ve bir taraftanda devletin alternatifi olacak yapıları inşa etmektedir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte ulus devletin düzenleme fonskiyonları sürekli gelişen teknoloji ve 

küresel ekonominin her geçen gün bütünleşmesi ile yeni bir şekile bürünmüştür. Ulus devletin belirtilen 

değişimler bağlamında itici gücünü oluşturan bileşenlerinin yerini bu bağlamda sermaye alırken emek 

kavramı anlamını yitirmiş ve parasal politikalar öne çıkarılmıştır. Teknoloji ile meydana gelen iletişim 

devrimi devleti yeni bir form kazanmasına yönelik büyük bir baskıya maruz bırakmıştır. Yeni çağın 

gerekliliklerini kendine uyumlaştırmaya çalışan ulus devlet yeniden organize olma sürecine girmiş, 

ancak ekonomik, politik güç merkezi toprak sahibi olmanın da ötesine geçmiştir. Belirtilen tüm bu faktör 

ve nedenler bugün ulus devletlerin karşısında şehir devletleri denilen formun ortaya çıkmasına neden 

olmuş, ulus devletin hantal, kendisini yenilemeyen ve çağa uyduramayan yapısı, devleti oluşturan 

şehirlerin arkasında kalarak otoritenin merkezini değiştirmek adına şehirlere kaymıştır. Şehir devletleri 

fikri bu şekilde günümüzde ulus devlet fikrine alternatif olarak ciddi şekilde tartışılan bir kavramdır. 

Şehir devletlerinin devlete nazaran dinamik ve rekbaetçi yapıları, ortaya çıkan çeşitli ve ani olaylar 

karşısında hızlı hareket kabiliyetine sahip olmaları ulus devlet yapısının artık işlevsizleştiğini kanıtlar 

bir nitelik kazanmıştır. Belirtilen güç kaybı şehir yöneticilerinin ya da liderlerinin güçlerini arttırmış 

merkez karar alma süreçlerine etki edebilmelerini sağlamıştır. Bu bağlamda şehir devletleri ulus devletin 

sıkı sıkıya bağlı olduğu özerkliği elde etme amacına girmiştir. Yeni çağın gerektirmiş olduğu hız ve 

dinamiklik aynı zamanda çığır açan teknolojik devrimler ulus devletin küreselleşme süreci ile kontrol 

zafiyetine çok daha büyük bir darbe vurmuştur (Şahin, 2019). 

3. DEVLETİN VARLIĞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR  

Devletin temel olarak varlığını tartışan teoriler, kavrama yaklaşımları bağlamında 

sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda ilgilii teorileri 5 başlık içerisinde toplanmaktadır. “Aile Teorisi”, 

“Biyolojik Teori”, “Kuvvet ve Mücadele Teorisi”, “Ekonomik Teori: Marksizm”, “Sosyal Sözleşme 

Teorisi” olarak kabul edilen yaklaşımlar devlet kavramının varlığına ilişkin temel soruları yanıtlamayı 

amaç edinmişlerdir (Gözler, 2004). 

Devletin kökenine ilişkin teorilerden “Aie Teorisi” devletin ortaya çıkışını ailelerin oluşması 

sonrası kan bağı ile bu ailelerin bağlanmasına bağlamaktadır. “Kuvvet ve Mücadele Teorisi” ise devletin 

varlığını güçlü ve zayıf arasında galip gelenin zayıflar üzerinde bir otorite kurmasına bağlamıştır. 

“Sosyal Sözleşme Teorisi” ise devleti oluştaracak olan insan topluluğunun devlet öncesi durumdan 

çıkarak bir sözleşme ile bağlanması sonucu bireylerin kendi istek ve mantıkları ile kurulmuş olan bir 

yapı olarak görmektedir (Düvenci, 2018: 68-71). 
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Diğer andan ise organizmacı devlet kuramı (organic theory of the state) devleti temel olarak bir 

yaşayan organizma olarak görmekte, devleti biyoloji/organizmanın yaşam kanunları ve kuralları 

içerisinde ele alarak incelemekte ve değerlendirmektedir. Bu bağlamda devletin siyasi ve ekonomik 

kurumları bir organ haline gelmektedir. Bir diğer ifade ile kalp bir insan vücudu için ne kadar hayati ve 

gerekli bir işleve sahipse, devletin siyasi ve ekonomik düzeninden sorumlu olan organlarıda bu şekilde 

kabul edilmektedir. Teorinin başlangıcı Antik Yunan Felsefesine dayanmaktadır. Organizmacı devlet 

kuramı daha sonra Hristiyanlığın terminolojisine girerek, ortaçağda Hristiyan klişesinin resmi doktrini 

haline gelmiştir. 13., 14. ve 15. yüzyıllarda çeşitli liderler ve Thomas Aquinas gibi önde gelen düşünürler 

tarafından çeşitli siyasi sorunların çözümü için kullanılmıştır (Manwaring, 1938: 48). Teori temel olarak 

Planton’a atfedilmekle birlikte bu noktada bir sorun bulunmaktadır. Çünkü Planton’a atfedilen 

organizmacı devlet kuramının hangisi olduğuna yönelik net bir yaklaşım bulunmamakta, organizmaların 

çok farklı şekillder karşımıza çıktığı bilinmekle birlikte organizmacı kuramında kendi içerisinde farklı 

formlarının bulunduğunun belirtilmesinde yarar bulunmaktadır. Ancak Platon’un yaklaşımında devlet 

ve bireysel değerler arasında bir benzerlik/örnekseme bulunduğu şüphe götürmemektedir (Neu, 1971: 

243). 

Organizmacı devlet teorisi, devletin büyüme ve gelişmesini bir canlını yaşam süreci bağlamında 

ele alması nedeniyle, diğer teorilerden farklı olarak devletin zaman içerisinde oraya çıkan faktörler 

karşısındaki dönüşümünüde açıklaması bakımından öne çıkmaktadır. Nitekim organizmacı teoriye göre 

canlı organizmalar gibi büyüyüp gelişen devlet formu var olmuş, büyümüş ve sonrasında varlığını 

kaybederek yerini yeni bir forma bırakmıştır. Bu bağlamda diğer teorilerin yanında organizmacı teori 

ulus devletlerin yerini şehir devletlerine bırakma sürecini ya da en iyi alternatifin/formun şehir devletleri 

olabileceğini açıklayabilen teori olacağı açık bir şekilde görülebilmektedir. 

4. KÜRESELLEŞME VE ŞEHİR DEVLETİ FİKRİNİN ARTAN GÜCÜ 

Küreselleşme alanında öncü isimlerden biri olan Kenichi Ohmae’ye göre ulus devletler işlevsiz 

hale gelmiş ve anormal bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu nedenle sınırları içerisinde yaşamakta olan 

insanları organize etme ve sınırları olmayan bir dünya da ekonomiyi düzenleme ve kontrol altında tutma 

gibi işlevlerini kaybetmiş ya da ilgili alanlarda ciddi bir yetki aşınması yaşamıştır. Ülkelerin hayati 

alanlarda yetki aşınmasına maruz kalmaları kendilerini içerisinde yer alan bölgelerin ya da şehirlerin 

öne çıkması ile sonuçlanmıştır. Örneğin İtalya ele alınmış olduğunda endüstri açısından zengin olan 

kuzey ile kırsal güneyin ülkeye yapmış olduğu katkı oldukça farklıdır. Belirtilen bu durum ulus devletin 

yapısının ciddi bir değişiklik baskısı altında olduğunu göstermekle birlikte Ohmae’ye göre “region 

state” “bölge devletleri” ulus devletlerinin yerini alacak yeni yapıyı oluşturacaktır. Nitekim belirtilen bu 

durum güney doğu asya da kendisini göstermiş ve Hong Kong ekonomisi etkisini ciddi bir şekilde 

genişleterek etkisini “Pearl River” deltasına kadar genişletmiştir. Hong Kong’un katkısı Çin ile 

karşılaştırılmış olduğunda oldukça yüksektir. Nitekim belirtilen bu durum küreselleşme çağının en 
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önemli bileşeni ve kavramı olan küresel ekonomik entegrasyona katılımdan kaynaklanmaktadır 

(Ohmae, 1993: 8-79). 

Ohmae tarafından belirtilen değişimlerin ulus devlet üzerinde etkisi küreselleşme ile birlikte 

ortaya çıkmıştır. Friedman’a göre küreselleşme bir Soğuk Savaş kavramı olan bölünmenin karşısında 

yer alan entegrasyon anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Soğuk Savaşın bir diğer sembolü olan “duvar” 

karşısında küreselleşme benzer olanların biraraya gelmiş olduğu “Dünya Çapında Ağ” “World Wide 

Web” anlamına gelmektedir (Friedman, 1999: 111). Giddens’a göre ise küreselleşme kavramı, küresel 

çapta sosyal ilişkilerin artması ve birbirinden uzak bölgeleri ve ülkeleri birbirine bağlayan bir süreç 

olarak tanımlanabilmektedir (Gidden, 1990, s.64).  Bir diğer tanıma göre ise küreselleşme ekonomik 

siyasi ve diğer alanlarda akışkanlığın/hareketliliğin artmış olduğu, insan topluluklarının, yapıların, 

bilginin ve objelerin çok yönlü bir şekilde hareket kabiliyeti kazandığı bir süreç olarak 

tanımlanabilmektedir (Ritzer, 2015: 2). 

Görüldüğü gibi küreselleşme kavramı uluslararası alanda ekonomik, siyasi, toplumsal ve diğer 

alanlarda meydana gelen bir entegrasyon süreci olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu sürecin en önemli 

itici gücü hız olmakla birlikte, küreselleşme süreci insan, sermaye, hizmet ve diğer tüm yapılara hız 

kazandıran teknoloji ve iletişim ve haberleşme araçlarından güç almaktadır. 2008 ekonomik ve finansal 

krizine kadar küreselleşme sürecine yönelik şüpheler olsa da finansal açıdan küreselleşmenin getirmiş 

olduğu avantajlar tüm dünyada büyük bir zenginlik yaratmış, ancak çağın gerisinde kalan devlet yapısı 

finansal araçların denetim kontrolünü kaybedince kapitalizmin en büyük krizlerinden biri olan 2008 

küresel finans krizi meydana gelmiştir. 2008 krizinden sonra meydana gelen büyük ekonomik yıkım 

önce ABD’de kendisini siyasi ve sosyolojik olarak göstermiş daha sonra ise Avrupa’ya oradan da tüm 

dünyaya yayılmıştır. Modern devletin küreselleşme karşısında yakalamış olduğu en büyük fırsat 

karşısına çıkmıştır. Küreselleşme sürecinde sermaye, hizmet ve diğer alanlarda yetkileri aşınmış olan 

ulus devlet, siyaset anlayışı olarak popülarist politikalar benimseyen siyasi liderleri hükümetlerin başına 

getirerek ya da güç kazandırarak küreselleşme sürecine ciddi bir darbe vurmuştur. 2008 yılından sonra 

küreselleşmenin en önemli göstergelerinde ciddi düşüşler meydana gelmiş, Avrupa Birliği (AB) gibi 

yeni dünya yapılarında büyük çatlaklar ve fikir ayrılıkları ortaya çıkmış, bu durum ABD’de Donalp 

Trump’ın göreve gelmesi ile zirve noktasına ulaşmıştır. 2008 krizi sonrası küreselleşme süreci boyut 

değiştirerek, popülist politikalar ile ileri devrimci teknolojilerin birarada yer aldığı ama aynı zamanda 

daha fazla denetimsizlik ve serbestleşme talep ettiği bir aşamaya geçmiştir. 

Küreselleşme sürecinin en önemli etkilerinden biri üretimin yapısında meydana getirmiş olduğu 

değişikliktir. Üretimin yapısında meydana gelen değişiklik sonucunda toplum örgütlenmesi içerisinde 

yer alan tüm yapılar değişikliğe uğramaktadır. Bu bağlamda küreselleşme ulus devletin kontrol 

kabiliyetini aşındırmış ve güç kaybına neden olarak ulus devletin yerine çok boyutlu olan ve 

küreselleşmenin getirmiş olduğu hızı ve etkileri kontrol edebilen çok boyutlu yapılar ortaya çıkarmıştır. 
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Belirtilen yapıların en önde geleni AB gibi ulusüstü boyuta sahip olan ulusüstü örgütlenmeler ve 

devletin ötesine geçen büyük şehirler ya da bölgelerdir. Ancak burada belirtilemesi gereken oldukça 

önemli bir nokta bulunmaktadır. 1990 sonrası küreselleşme ulus devlet yetkilerini ciddi şekilde 

aşındırmış olmakla birlikte 2008 krizi sonrası farklı bir şekilde ulus devlet küreselleşme karşısında tekrar 

güç kazanmaya başlamıştır. 2015 yılı teknolojileri açık bir şekilde 1990’lı yılların teknolojilerinden 

farklıdır. Günümüzün dijital teknolojileri özgürlükçü ilkeler üzerine inşa edilmiş, merkezi yapıların 

karşısında yer alan ve sınırsız bir dünya düşüncesi üzerine temellenmiştir. Bu durum açık bir şekilde 

ulus devlet için çok daha kötü bir durumdur. 1990’lı yılların teknolojileri büyük teknolojik adımların 

ilklerini oluşturmuş, bugün “Bitcoin”, “Uber” gibi sanal para ve yazılımlar ile kişiselleştirilmiş 

teknolojiler, kendi içerisinde yeni sanal ulus devletleri inşa etmişlerdir. Ayrıca belirtilen teknolojiler 

dünyayı çok daha entegre hale getirerek insanların kendilerini ulus devletler yerine “dünya insanı” 

ifadesi ile tanımlamalarına neden olmuştur. 2016 yılında Trump’ın ABD başkanı seçilmesi sonrası 

yürütmüş olduğu “Önce ABD” politikası ve ulus devletin güçlendirilmesine yönelik kararı, tüm dünyada 

ayrımcı ve popülist politikaların güç kazanmasına ilham vermiş, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma 

kararı (Brexit) ve diğer ülkelerde ayrımcı söylemlerin güç kazanması ulus devletlerin yeniden güç 

kazanacağına yönelik yaklaşımları güçlendirmiştir. Önemle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, 

ulus devletin sıkı sıkıya bağlı olduğu “kontrol etme” mekanizmasıdır. Bugün, ulus devlet yapısı başta 

bilgi, suç, sınırlar, sermaye hareketleri gibi alanlarda ciddi bir yetki erozyonuna uğramış ve işlevsiz hale 

gelmiştir. Bu nedenle geçmişte de olduğu gibi ulus devletlerin yapısına alternatif olarak şehir 

devletlerinin güç kazanmakta olduğu açık bir şekilde iddia edilebilmektedir. Geçmişte ticaretin ve çoğu 

etkinliğin merkezi olan şehirler, günümüzde de mevcut teknolojiler ile birbirlerine benzer hale gelerek 

ticaretin, kalkınmanın, teknoloji ve finansın merkezi hale gelmişlerdir. Şehirlerin ulus devletler 

karşısında kazanmış oldukları bu güç siyasi alanda da kendisini göstermiş ve şehir yöneticilerinin çok 

daha öne çıkmasını sağlamıştır. Nitekim çağın üretmiş olduğu “iklim değişikliği”, “internet yönetişimi” 

gibi yeni kavramlar ulus devletin kontrol mekanizmasının dışında kalmakta ve şehir devleti fikrinin 

güçlenmekte olduğunu göstermektedir (Bartlett, 2017). 

5.SONUÇ 

Modern ulus devletlerin 1648 yılı Westphalia Antlaşması ile ortaya çıkmış olduğu kabul 

edilmektedir. Zaman içerisinde uluslararası ilişkilerin yapısında meydana gelen değişimler ulus 

devletinde yapısını değiştirmiş toprak ve kontrol üzerine kurulu olan ulus devletin kontrol araçları 

işlevlerini kaybetmeye başlamış, sınırlarıda anlamını yitirmiştir. Birinci evresi 15-16. yüzyılda başlayan 

küreselleşme süreci Birinci ve İkinci Dünya Savaşları süresince kesintiye uğrasada 1950 ve sonrasında 

büyük bir ivme kazanarak ulus devletin merkezi otoritesini ve kontrol gücüne meydan okuyarak 

aşındırmıştır. 1970’li yıllarda Keynezyen refah devletinin çökmesi, teknoloji, iletişim ve haberleşme 

araçlarında yaşanan devrimsel nitelikteki değişiklikler ve MNC’lerin uluslararası alanda faaliyet 
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göstermeye başlaması başta üretimin yapısının değişmesine neden olarak klasik ulus devlet yapısının 

zarar görmesine neden olmuştur. Üretim yapısında meydana gelen değişim kendisini önce ekonomi, 

daha sonra ise siyasi alanda göstermiş, ulus devletlerin kabiliyetleri arkasına teknolojik devrimi alan 

küreselleşmenin getirmiş olduğu hız ve meydan okumalar karşısında gücünü kaybetmiştir. 

 Küreselleşme sürecinde devletlerin zayıflayan otoriteleri yeni devlet formları tartışmalarını 

yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda devletlerin canlı bir organizma gibi var olup zaman içerisinde 

geliştiklerini ve daha sonra yok olduklarını iddia eden organizmacı görüş dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Sonuç olarak küreselleşmenin neden olduğu yeni dünya yapısı ulus devletin ötesine geçmiştir. 

Organimzacı görüş doğrultusunda hareket edilmiş olduğunda, küreselleşmekte olan yeni dünyanın 

gerektirmiş olduğu şartlar bağlamında ulus devletin yeni formunu şekillendireceği ileri 

sürülebilmektedir. Bu bağlamda da ulus devletin yeni alternatifinin şehir devletleri olacağı 

düşünülmekte ve şehir devletleri fikrinin güç kazanacağı düşüncesi ciddi bir şekilde öne çıkmaktadır. 
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TÜRKİYE’DEKİ BEŞERİ KALKINMANIN GÖRÜNÜMÜ: BETİMSEL BİR İNCELEME 

 

Melike ÇETİNBAKIŞ 

ÖZET 

Bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerinin birleşmesiyle oluşan beşeri sermayenin, 

günümüz küresel ekonomisinde ülkelerin kalkınmaları üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Ekonomik 

kalkınma kavramı, bir ülkedeki ekonomik büyümenin yanısıra, o ülkedeki yapısal gelişmeleri de 

kapsamaktadır. Beşeri sermaye kavramı ise, günümüz ekonomisinde yapısal değişim ve dönüşümü 

sağlayan en önemli unsurlardan biridir.  Bu çalışmada günümüzdeki ekonomik kalkınmanın en önemli 

belirleyicisi durumuna gelen beşeri sermayenin, ekonomik kalkınmada üstlenmiş olduğu rolünden 

betimsel bir çerçevede bahsedilmiştir. Buna bağlı olarak Türkiye ve bazı ülke gruplarının beşeri 

sermaye yapıları, İnsani Gelişmişlik Endeksi (ILO) ve PISA sonuçlarına göre karşılaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda, beşeri sermayenin etkileri eğitimin yanı sıra sağlık ve teknoloji gibi unsurlara da tesir ettiği 

gözlemlenmiş ve ekonomik kalkınma üzerindeki önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ekonomik Kalkınma, İnsani Gelişmişlik Endeksi (ILO), PISA. 

JEL Kodları: O15, O2, O4. 

 

VIEW OF HUMAN DEVELOPMENT IN TURKEY: AN EXPERIMENTAL REVIEW 

ABSTRACT 

 

The impact of human capital, which is the combination of individuals' knowledge, skills and 

abilities, has an increasing impact on the development of countries in today's global economy. The 

concept of economic development encompasses economic growth in a country as well as structural 

developments in that country. The concept of human capital is one of the most important elements of 

structural change and transformation in today's economy. In this study, the role of human capital, which 

has become the most important determinant of today's economic development, has been mentioned in a 

descriptive framework. Accordingly, Turkey and human capital structure of some groups of countries, 

Human Development Index (ILO) and the PISA results were compared. In this respect, it was observed 

                                                           
 Dokrora Öğrencisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, melike.cetinbakis@hotmail.com 
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that the effects of human capital affect factors such as health and technology as well as education and 

emphasized its importance on economic development. 

Keywords: Human Capital, Economic Development, Human Development Index (ILO), PISA.  

JEL Codes: O15, O2, O4. 

1. GİRİŞ 

Klasik iktisadi yaklaşımda bulunan üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci 

olarak bilinmektedir. Fakat günümüz bilgi çağında, ülkelerin karşılaştığı çeşitli ekonomik olayların 

açıklanmasında klasik iktisadi yaklaşımın temel varsaydığı bu üretim faktörleri ne yazık ki yetersiz 

kalmaktadır. Bu sebeple, günümüzün çağdaş ekonomik ve sosyal koşullarına göre iktisat yazınında bu 

üretim faktörlerinin yeniden tanımlanması ve yorumlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sermaye kavramı 

denildiğinde akla ilk olarak fabrika binaları, makine, teçhizat ve para gibi fiziki değerler gelmektedir. 

Ancak günümüzde artık sermaye kavramı içerisine beşeri sermaye kavramı yerleşmekte ve temel taşını 

oluşturmaktadır. Bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerinin toplamı şeklinde ifade edilen beşeri 

sermayenin, günümüzde ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi büyük öneme sahiptir. Daha iyi bir eğitim 

almış bilgi ve beceriye sahip nitelikli işgücü ile fiziki sermaye birikimi ekonomik kalkınmanın temelini 

oluşturmanın yanında aynı zamanda da birbirlerinin tamamlayıcısı faktörlerdir. Kalifiyeli bireylerin 

varlığı, artan emek verimliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Ekonomik kalkınma, ülkedeki ekonomik büyümeye ek olarak, o ülkedeki yapısal gelişmeleri de 

içine alan bir kavramdır. Ülkelerdeki yapısal değişim ve dönüşümü gerçekleştiren en önemli faktörlerin 

başında ise beşeri sermaye gelmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınmayı ilerleten insana ait özellikler; 

beceri, yetenek, bilgi, girişimcilik kabiliyeti, yenilikçi fikirler, evrensellik, mobilite gibi faklı şekillerde 

kendini göstermektedir. 

Bir ülkenin beşeri sermayesi demek insan gücüne yapılan yatırımı ifade etmektedir. Dolayısıyla 

beşeri sermaye stokuna yapılan yatırımlar ilgili ülkenin üretim hacmini arttırıp ve gelir seviyesini 

yükseltmektedir. İnsana yapılan yatırım olarak nitelendirilen beşeri sermaye kavramı eğitim, sağlık ve 

beslenme harcamalarından oluşmaktadır. 

Beşeri sermayenin ekonomik kalkınmadaki önemine ilk vurgu yapan Adam Smith olmuştur ve 

akabinde Klasik iktisat öncüleri de insana yapılan yatırımın önemine değinmişlerdir. 1950’ ler sonrası 

Denison, G. Becker ve T.Schultz gibi iktisatçılar da Adam Smith’in beşeri sermayeye yönelik teorisini 

geliştirmişlerdir. Örneğin Schultz 1961’de eğitimin ekonomik büyümeye katkısını ölçmüş ve 

Amerika’da çıktıdaki büyüme oranının önemli bir kısmının eğitim harcamaları ile açıklanabileceğini 

ortaya atarken; 1962’ Denison eğitimin, emeğin beceri ve üretim kapasitesini geliştirme vasıtası ile milli 

gelirin artmasında doğrudan katkısının olduğunu, üstelik yaptığı araştırmalar sonucu Amerika’da 1910-
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1960 arasındaki büyüme oranlarının yaklaşık %23’lük kısmının işgücünün eğitim düzeyindeki artıştan 

kaynaklandığını hesaplamıştır (Ağır ve Kar, 2003: 57). 

Bu çalışmada, günümüzde ekonomik kalınmanın en önemli belirleyicisi durumuna gelen beşeri 

sermayenin ekonomik kalkınmada oynadığı rol ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, beşeri sermayenin 

eğitim ve sağlık gibi nitel unsurları ile ekonomik kalkınmadaki önemine değinilecek ve PISA verilerine 

dayanarak Türkiye’deki beşeri kalkınmanın görünümü ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

2. BEŞERİ SERMAYE 

Günümüz ekonomisinde ülkelerin en önemli servetleri nitelikli insan gücüne sahip olmalarıdır. 

İlgili ülkeye ait nüfusun kalifiye olması ülkenin kaynaklarının da verimli kullanılmasına ve ekonomik 

kalkınmaya yaratmış olduğu pozitif etkiler neticesinde beşeri sermaye kavramı ülkeler açısından 

oldukça önemlidir.  

1980’ lerde gelişmiş ülkelerde meydana gelen ekonomik kriz sebepleri, petrol şokları, dünyadaki 

finansal sistemin değişikliğe uğraması gibi birtakım farklı nedenlerle kalkınma problemi güncelliğini 

yitirmiş ve 1990’lara gelindiğinde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir ekonomik döneme 

geçilmiştir. Bu yeni ekonomik süreçle bilgi, üretimin temel bir faktörü olarak ele alınmaktadır ve 

böylece sanayi toplumundaki fiziki sermaye, yeni ekonomi döneminde yerini beşeri sermayeye 

bırakmaktadır (Çinko, 2003: 1-2). Beşeri sermaye, üretim sonucu meydana gelen ürünün özelliğine göre 

değer kazanmaktadır. 

Beşeri sermaye bireylerin verimliliklerinin arttırılması amacıyla yapılan yatırımlarla ilişkilidir. 

Beşeri sermaye ile öncelikle geçmiş neslin edindiği bilgilerin çağımıza uygun ve doğru olanları yeni 

nesillere aktarılması amaç edinilmektedir. Bir diğer unsur ise var olan bilgilerin nasıl değerlendirileceği 

ve bu bilgilerin üretime nasıl kanalize edileceği konusudur. Dolayısıyla yeni nesiller yetiştirilerek üretim 

süreçlerinin desteklenmesi söz konusu olmalıdır. İnsanlar yaratıcı olmalı ve var olanı çeşitli bilgiler 

ortaya atmalıdır(Olaniyan ve Okemakinde, 2008: 158). 

Beşeri sermayenin verimli olabilmesi için bazı faktörlerin uygulanması elzemdir: Beşeri sermaye 

ile fiziki sermaye kullanımının dengelenmesi gerekmektedir ki böylece üretimde optimum düzeye 

erişilebilir. Çalışanların uygun bir şekilde ücret almaları gerekmektedir, aynı zamanda üretim 

verimliliğinin arttırılması için çalışanlar çalışmaya teşvik edilmelidir. Beşeri sermayenin gelişim 

seviyesi yükseldikçe usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi gerekmektedir ve bunun için gerekli 

önlemler alınmalıdır (Karagül, 2003: 84-88). 
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3. BEŞERİ SERMAYEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Beşeri sermayeyi etkilen unsurlar aynı zamanda ülkedeki gelir seviyesini, ülkenin üretim 

miktarını ve dolayısıyla kalkınmasını da etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında eğitim, sağlık ve nüfus 

miktarı beşeri sermayeyi etkileyen unsurlar olarak ele alınacaktır. 

3.1. Eğitim 

Ülkelerin bilgi üretebilmesi ve bilgiyi üretime katabilmesi eğitim seviyesinin ne kadar gelişmiş 

olduğuna bağlıdır. Dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen en önemli unsurların başında 

eğitimin geldiğini belirtmek gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin beşeri sermaye yatırımlarında eğitime 

yaptıkları yatırım gelişmemiş ülkelere nazaran daha yüksek miktarlardadır. Eğitime yapılacak 

yatırımların iki özelliği bulunmaktadır. Bunlar: Öncelikle eğitime yönelik yapılan harcamalarda azalan 

verimler kanunu söz konusu değildir. Yani eğitime yatırım yapıldıkça eğitimin sağladığı katkı giderek 

azalmaz bilakis eğitimin katkısı sürekli artmaktadır. Diğer özellik ise eğitim yatırımları AR-GE 

yatırımlarıyla birbirlerini etkileyerek hareket etmektedir. Böylece eğitimle sağlanan bilgiler AR-GE 

faaliyetlerinde kullanılarak üretime katkı sağlamaktadır (Şimşek, 2006: 11): 

Bireylerin sahip oldukları bazı imkânları eğitim adına kullanmaları gerekmektedir. Kişiler olası 

elde edebilecek gelirleri kazanmak yerine zamanlarını eğitim almak yerine kullanmaları neticesinde yani 

eğitimin fırsat maliyeti sonucu ileride daha fazla gelir elde edebileceklerdir. Bireyler eğitim alabilmek 

adına olası gelirlerinden ve zamanlarından fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Fakat bu durum bireylerin 

gelecek kazançlarına katkı sağlamaktadır. Bireylerin çalışmadan vazgeçerek okula gitmeyi ya da eğitim 

almayı seçmeleri bir fırsat maliyeti açığa çıkarmaktadır. Bu fırsat maliyeti okula gitmeyip çalışmaları 

halinde kazanacakları gelirlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda toplumun kaynaklarını başka alanlarda 

kullanmayıp bu kaynakları eğitim yatırımlarına yöneltmesi toplumun fırsat maliyetini oluşturmaktadır. 

Bir başka ifade ile toplumun kaynaklarını (fabrikalar, hastaneler, sosyal alanlar gibi olgulara 

yöneltilmek yerine) eğitimle ilgili yatırımlara yöneltilmektedir. Dolayısıyla sayılan bu olgulardan kişi 

fedakârlık etmiş olmaktadır (Canpolat, 2000: 270). 

Bireylerin eğitilmesi yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmamalıdır, bireyler aynı zamanda 

çalışırken de eğitilmelidir. Gelişmemiş ülkelerde genel sorunlardan biri gelir seviyelerinin düşük 

olmasıdır. Bu durum eğitimi alımını yani beşeri sermayeyi düşürmektedir. Dolayısıyla çalışanlar 

çalışırken eğitilmek durumunda kalmaktadır. Bu durum hem eğitimin yetersiz kalmasına hem de zaman 

kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerde insanlar eğitim 

almak yerine çalışmak durumuyla karşı karşıya kalabilirler (Dornbusch ve Fischer, 1998: 297). 

Ülkeler arasındaki farklılıkların temelinde de eğitim düzeyindeki farklar yatmaktadır. Ülkelerin 

eğitim seviyesindeki fark, ülkelerin değerlendirilmesi açısından ayırt edici bir kriterdir. Bu seviye farkı, 
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üretim seviyelerinde de farkın oluşmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan ülkeler arasındaki farklılıkların 

ortaya konulmasında yararlanılan kavramlardan bir tanesi gayri safi milli hâsıla kavramıdır. Bilhassa 

kişi başına düşen GSMH olgusu ülkeler arası farklılıkların ortaya konulmasında kullanılmaktadır. Kişi 

başına GSMH yüksek olan ülkelerde bireyin aldığı eğitimin seviyesi de daha yüksek olmaktadır (Tuna 

ve Yumuşak, 2002: 456). 

Ülkelerin eğitim seviyelerini eğitim kayıtları,  eğitim süresi, mali göstergeler, eğitim rakamları, 

okuma-yazma oranı gibi belli unsurlar belirlemektedir. (Karaman, 2007: 54-55). 

Pisa (The Programme for International Student Assesment –Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı), düzenlenen uluslararası testlerle, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen 

dallarındaki başarı sıralamalarını ortaya çıkaran bir değerlendirme programıdır. Üç yılda bir 

gerçekleştirilen ve OECD tarafından düzenlenen PİSA testleri, ülkelerinin ve uyguladıkları politikaların 

küresel okul liginde ölçüldüğünü gören politikacılar üzerinde giderek daha da etkili olmaktadır. PISA 

araştırması; temel olarak fen, matematik ve okuma becerileri alanlarında öğrencilerin becerilerini 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken temel alanları “okuryazarlık” kavramı üzerinden 

tanımlamaktadır.  

Bu temel alanların dışında 2012 uygulamasından itibaren her döngüde, yenilikçi bir alanda da 

öğrencilerin temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları değerlendirilmektedir. Bu yenilikçi alan 

2012 uygulamasında “yaratıcı problem çözme” iken, 2015’te “işbirlikçi problem çözme” olmuştur. 2015 

yılı PISA sonuçlarına göre Asya eğitim sistemlerinin diğer ülkelere göre ezici bir üstünlük sağladığını 

gözlemlenmiş: Matematikte Singapur ilk sırada yer alırken onu sırasıyla, Hong Kong, Makau, Tayvan, 

Japonya, Çin ve Güney Kore izlemiştir1. 

Fen alanındaki cinsiyet farklılıkları okuma ve matematiğe göre daha düşük seviyede olduğu 

gözlemlenmiş fakat ortalamaya bakıldığında, 33 ülkede bilim dalında başarılı olan erkek öğrencilerin 

oranı kız öğrencilerin oranından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yalnızca Finlandiya’da kız 

öğrenciler de erkek öğrenciler gibi üst sıralarda yer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Uluslararası eğitim değerlendirme testi , 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu 72 

ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor. 
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Grafik 1. 2003-2015 PISA Türkiye’nin Sıralaması 

 

Kaynak: http://pisa.meb.gov.tr 

Grafiğe göre 2012 ile kıyaslandığında PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye, okuma 

becerilerinde 65 ülke arasında 41'inci sırada iken Fen bilimleri ve matematikte alanlarında başarısızlık 

belirgin bir durumdadır. PISA 2015 neticesine göre Türkiye fen bilimler alanında 70 ülke içinde 51. 

olmuş ve puanlar 2012 yılına göre kıyaslandığında en fazla düşüş ise Türkiye'nin en iyi olduğu okuma 

becerilerinde yaşanmıştır.  

PISA projesinde, eğitim sistemindeki başarılarını sergileyen Finlandiya eğitim sistemine 

bakıldığında ise 40 yıl önce büyük eğitim reformları uygulanmasıyla Finlandiya'nın okul sistemi sürekli 

olarak eğitim sistemleri için uluslararası sıralamada zirveye ulaşmıştır. Bunu başarıda ise, batı 

dünyasının büyük çoğunluğunun kullandığı değerlendirme odaklı, merkezi modele karşı çıkmaları 

büyük etkisi olmuştur. Düşük maliyetler, okul saatlerinin kısa olması ile yüksek akademik başarıyı 

hedeflemeleri; özgür ve bireyselliğe değer veren, öğrencilerine kendi eğitim programını kendi 

düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla bol boş zamanı, eğlenerek öğrenmeyi birleştiren 

Fin eğitim sistemi uyguladığı programlar neticesinde eğitimde tüm dünya ülkelerinin örnek aldığı 

başarılarını kanıtlamıştır. 

3.2.Sağlık ve Beşeri Sermaye   

Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunan bir diğer faktör ise sağlık faktörüdür. Sağlık 

göstergeleri; bütçeden sağlık harcamalarına ayrılan pay, kişi başına düşen sağlık harcamaları, 

hastanedeki yatak sayısı, yatak başına düşen nüfus, doktor başına düşen nüfus, sağlık ocağı sayısı vs 

‟dir. Sağlık göstergelerindeki iyileşme de, eğitimde olduğu gibi, ülkelerdeki beşeri sermaye seviyesine 

etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü iyi eğitimli, tecrübeli ve de yetenekli bireyler, sağlıklı 

oldukları zaman bu değerleri kullanarak değer yaratabilirler (Taban ve Kar, 2008:163). 
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3.3. Dinamik Nüfus Miktarı 

Beşeri sermayenin miktarını nüfus ve göç göstermektedir. Bununla birlikte, beşeri sermaye 

seviyesinin iyi anlaşılabilmesi adına nüfus artış hızı, kadın ve erkek nüfus oranı, kırsal nüfus ve kentsel 

nüfus ayrımına da bakılmalıdır (Karataş ve Çankaya, 2010: 42). 

Üretim sürecine dâhil olan bireylerin çoğunluğunu fiziksel ve ruhsal açıdan etkin olan bireyler 

oluşturmaktadır. Bu açıdan bireylerin bir araya gelmesi büyük potansiyelin oluşmasına imkân 

tanımaktadır. Bu potansiyel aynı zamanda beşeri sermaye olgusunun oluşmasında temel etken 

olmaktadır. Yani ülkelerin sahip oldukları nüfus potansiyeli beşeri sermayenin yaratılmasında oldukça 

önemli olmaktadır (Karagül, 2002: 84-85). 

3.4. Beşeri Sermaye ve Beyin Göçü 

Beyin göçü kırsal kesimde yaşayan insanların şehirlere transfer olmasına neden olmaktadır. Yani 

kırsal kesimde ikamet edenler potansiyel olarak üretimin daha fazla yapıldığı yani iş gücünün daha etkin 

olduğu noktalara göç etmek istemektedir. Gelişen teknoloji ve ekonomik imkanların daha iyi olması 

sonucu son yıllarda yurt içinde gerçekleşen göç olgusu yurt dışına doğru olarak da 

gerçekleşebilmektedir. Eğitim seviyesi yüksek olan çalışanların gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere 

göç etmesi yurt, içinde yapılan göçlere benzer özellikler taşımaktadır (Türker, 2000: 38-39). Ayrıca 

beyin göçüne sahip çıkan ülke beşeri sermaye yatırımı yapmaksızın beşeri sermayeye sahip olmaktadır 

(Seyidoğlu, 2003: 812). 

4. EKONOMİK KALKINMA VE BEŞERİ SERMAYENİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK 

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 

Ekonomik kalkınma ve beşeri sermaye arasındaki ilişkinin teorik olarak incelenmeye başladığı 

dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP), Human Development Indeks adıyla 

çalışmalara başlamış ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü’nün çalışmalarında ekonomik anlamda gelişme sadece büyüme 

değil aynı zamanda refah seviyesinin ve kalkınmışlığın göstergeleri olarak ortalama yaşam süresi, okur-

yazarlık oranı, kişi başına GSYİH, okullaşma oranları gibi göstergelerle birlikte ele alınmıştır (Bodur, 

2007: 31). Teorik olarak da ülkelerin gelişmeleri vatandaşların sahip olduğu imkânlar ile 

ilişkilendirilerek ve uygulamalar yapılarak test edilir. 

UNDP 1990 yılından günümüze kadar her yıl insani gelişim raporları yayınlamıştır. Bu raporlarda 

“toplumun gerçek zenginliği, insanların hoşlanacağı bir çevreye olanak veren, sağlıklı ve özgün bir 

yasam ortamından yararlanabilen yurttaşlar ile sağlanabileceği sıklıkla ifade edilmektedir” (Bodur, 

2007: 32). Buradan yola çıkılarak insani gelişmişlik iki yönden ele alınabilir. Bunlardan birincisi, sağlık, 

bilgi ve beceri gibi vasıflara sahip olmak, ikincisi de sahip olunan bu vasıfların kullandırılabilmesidir. 

Bu iki yön incelendiğinde birbirlerinin dengeler nitelikte olmaları gerektiği görülmektedir. Bunun 
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sebebi kullanılma imkânı olmayan vasıfların bireylerde olmasının bir anlam ifade etmemesidir. Buna 

bağlı olarak ilk yayımlandığı tarihten itibaren her yıl insani gelişim raporları farklı konuları ele alır. 

Yıllara göre insani gelişim raporlarının konuları aşağıdaki gibidir; 

Tablo 2. İnsani Gelişim Raporları Konularının Yıllara Göre Dağılımı 

 

 Not: OECD raporlarından derlenmiştir. 

İnsani gelişimin çok sayıda göstergesi bulunmaktadır. Ancak ölçümünde zorluklar yaşanması 

göstergeler konusunda sınırlamalar yapılması zorunlu hale gelmiştir. (Bodur, 2007: 32). İnsani gelişimin 

üç boyutu aşağıdaki gibidir; Bunlardan ilki uzun ve sağlıklı yaşam ideolojisidir, bir diğer boyut ise bilgi 

ve eğitim iken üçüncü boyut ise iyi bir yaşam sürdürebilmek için gerekli kaynaklara sahip olabilmektir. 

Ayrıca gelirin refah seviyesine olan marjinal katkıları da ele alır. 

5. SONUÇ 

Beşeri sermaye kavramı, eğitim, sağlık, nüfus politikalarının ve teknolojiye verilen önemin 

kalkınma açısından vazgeçilmez birer unsur oldukları belirtilmektedir. Bu politikaların temelinde insan 

unsuru rol üstlenmektedir. Eğitime yapılan yatırımlar beşeri sermayenin niteliğini arttırmaktadır ve 

niteliği artan beşeri sermayenin iş bulma hızı artacak ekonomiye katkısı her açıdan daha çok olacaktır. 

Böylece milli gelir arttıracak ve ekonomik kalkınma gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla insanın eğitimi 

ve bilgi birikimi ne kadar iyi olursa kalkınma kavramı o kadar iyi olacaktır. 
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Günümüzde hızla değişen dünyanın yanı sıra teknoloji de hızla değişmektedir. Değişim 

kavramıyla rekabet ve teknolojiyi kullanmak eğitime bağlıdır. Eğitim sisteminde yaşanan bir eksiklik 

kalkınmayı, sonuçta tüm toplumu ilgilendirmektedir ve gelecek nesiller de bu eser sonucu yaşamla 

mücadelesinde yenilgilerle de karşılaşabilmektedir. 

Türkiye’ de hazırlanan kalkınma planları, eğitim sisteminin gerçeklerini çok iyi saptamakla 

birlikte bu sorunları çözmeye tek başına yeterli olamamasının nedeni olarak bu planlarda ulaşılması güç 

hedeflere öncelik verilmesi yatmaktadır. Türkiye’de eğitim düzeyinin geliştirilmesi eğitim fırsatlarından 

faydalanamayan bireylere eğitim verilmesi gibi durumlarda hem eğitimli emek arzında artış yaşanacak 

hem de teknoloji yoğun sektörlerde bu kişilerin istihdamıyla işsizlik rakamlarında iyileşme 

gözlenecektir. 

Eğitimin yanı sıra sağlık alanına yapılan harcamalar da daha nitelikli bir ekonomik kalkınmanın 

gerçekleşmesini sağlar. Toplumsal sağlık düzeyini gösteren bebek ölüm oranları, ortalama yaşam süresi, 

daha iyi beslenme, hastalıkların türü gibi kavramları sağlık sisteminin göstergeleri bağlamında 

değerlendirmek mümkündür. Hastalıkların çok sayıda olması devletin sağlık alanına önem vermemesi 

gibi durumlarda ise çalışan kişiler zayıf düşeceğinden istihdam da azalacak ve akabinde ölüm 

oranlarının yükselmesi de emek arzında olumsuz etki yaratacağından dolayı ekonomik büyüme olumsuz 

yönde etkilenecektir. Bunun yerine bireylerin maddi gücüne bakılmaksızın onlara asgari düzeyde sağlık 

hizmeti sunulması gerekmektedir. Bu gereklilik sosyal devlet kavramının temelinden gelmektedir. 

Dolayısıyla kalkınma için ekonomik büyümenin yeterli olmadığı bunun yanında sağlık 

politikaları, eğitim politikaları, nüfus politikaları gibi konulara daha fazla önem verilmesi gerekliliği ön 

plana çıkmaktadır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler için bu gibi politikaların işlerlik 

kazanabilmesinin ön şartı yapısal değişmenin söz konusu olmasıdır. Söz konusu ülkeler yapısal değişme 

sorununu çözebildikleri takdirde tam anlamıyla ekonomik kalkınmanın gerçekleşebileceği 

anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında insanlar dünyanın en uzak köşelerinde bile yaşama imkanına sahiptirler. 

Bazı durumlarda ise bir takım mecburiyetler sonucu farklı yerlerde yaşamak durumunda 

kalabilmektedirler. Durum böyle olduğunda farklı insanların ve kültürlerin bir araya gelmesi 

kaçınılmaz olmaktadır. Farklı kültürlerde yetişmiş insanların bir araya gelip yaşamaları, birlikte değer 

üretmeleri ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaları çok önemlidir. Bu bir araya gelişler güzel 

işbirliklerine neden olduğu gibi bazı durumlarda çatışmalarla da sonuçlanabilmektedir. Betimsel bir 

çalışma olarak planlanan bu çalışmada kültürlerarası duyarlılık kavramının farklı demografik özellikler 

açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Aynı zamanda kültürlerarası duyarlılığın 

mutluluk, özgecilik ve empati ile ilişkileri incelenmiştir. Bursa özelinde ele alınan örneklemden elde 

edilen sonuçlara göre bireylerin kültürlerarası duyarlılıkları eğitim düzeylerine göre farklılık 

gösterirken cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum ve iş durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucu elde edilmiştir. Aynı zamanda mutluluk, empati ve özgecilik kavramları bireylerin 

kültürlerarası duyarlılıkları ile pozitif yönde ilişkili değişkenler olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası duyarlılık, Empati, Özgecilik, Mutluluk 

JEL Kodları: C10, C19 

 

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING INTERCULTURAL SENSITIVITY 

ABSTRACT 

In today's world people have the opportunity to live all over the world. In some cases, they may 

have to live in different places as a result of the obligations. When this is the case, it is inevitable that 

different people and cultures come together. It is very important that people who grow up in different 

cultures come together to live together, to produce together and to create a healthy society structure. 

This descriptive study was designed to investigate the intercultural sensitivity levels of people where 
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live in Bursa and the affecting factors. Four hundred and ninety-one participants were included in the 

study. The data were collected by using a questionnaire. According to the results of the study; gender, 

marital status, economic level, and job situations were not important variables in intercultural 

sensitivity. On the other hands, educational level was an important variable in intercultural sensitivity. 

In this study was indicated that there were positive correlations between intercultural sensitivity and 

empathy, altruism, happiness. 

Keywords: Intercultural Sensitivity, Empathy, Altruism, Happiness 

JEL Kodları: C10, C19. 

1. GİRİŞ 

Kültür bir topluluğun sahip olduğu bazı değerlerin ve davranışların toplulaştırılmış şeklidir. Kendi 

refah ve mutluluğunu isteyen bireyler, oluşturdukları kurallar ve değerler ile bunu sağlamayı 

amaçlamışlardır. Bu nedenle de dünya üzerinde kültürel olarak farklı bireyleri barındıran birçok topluluk 

meydana gelmiştir. Temelde refah ve mutluluğu amaçlayan bu bireylerin, kültürel olarak farklı diğer 

topluluklarla ilişkileri de farklı şekillerdedir. Yeri geldiğinde çatışmacı ve düşmanca ilişkiler ortaya 

çıkarken yeri geldiğinde dostluk üzerine kurulu ilişkiler yaşanmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler 

sonucu küçük bir yer haline gelen dünya farklı kültürlerdeki insanları bir araya getirmektedir.  

Toplumda yer alan bireylerin daha huzurlu bir ortamda yaşamaları önemlidir. Farklı kültürlenden 

gelen insanların bir arada yaşaması gerektiğinde bu konudaki duyarlılıklarının ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu duyarlılığın artması birçok farklı faktörden etkilenebilmektedir. Chen & Starosta 

(2000) kültürel duyarlılık ölçeğini geliştirdikleri çalışmalarında bu duyarlılığa sahip bireylerin kültürel 

farklılıkları kabul etme ve adapte olmada empati geliştirebileceklerini söylemektedir. Diğer bir deyişle 

empati sahibi insanlar karşı tarafla daha iyi bir iletişim içinde olduklarından onları daha iyi 

anlayabilmekte ve kültürel duyarlılıkları daha yüksek olmaktadır. 

Empati, kişinin kendini karşı tarafın yerine koyduğunda hissettiği duygulardır ve dolayısıyla 

duyarlılığı arttırabilecek bir değişkendir. Empati kavramı, alanda çalışan araştırmacılar (Bennett, 1986; 

Gudykunst, 1993; Chen & Starosta, 1997) tarafından kültürel duyarlılığın temel bir bileşeni olarak 

değerlendirilmiştir (Chen & Starosta, 2000). Yapılan çalışmalarda empati ile kültürlerarası duyarlılık 

arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir (Çetişli vd., 2016).  

Empatiden farklı olarak özgecilik kavramı kişinin bir başkası için yaptığı eylemler sonucu oluşur. 

Özgecilik herhangi bir beklenti olmadan karşı tarafın yararına yapılan davranışlar olarak tanımlanabilir 

(Tekeş & Hasta, 2015). Özgecilik, bir başkasına fayda sağlamak için belirli bir motivasyon biçimini 

ifade eder. Bazı araştırmacılar özgecilikten bir tür yardım davranışı olarak bahsetseler de, bu kullanım 

özgecilik kavramı için çok önemli olan davranış motivasyonunu dikkate almaz. Bir başkasına yarar 

sağlamadaki nihai hedefimizin diğerinin refahını artırmak olduğu ölçüde, motivasyon özgecildir. Nihai 
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hedefin kendi refahımızı arttırmak olduğu ölçüde, motivasyon egoisttir. Yardım etmek, nihai amaç ne 

olursa olsun, başkalarına fayda sağlamayı amaçlayan davranışları ifade eder (Batson, 2016). 

Pozitif psikolojinin gelişimiyle birlikte mutluluk, yaşam doyumu, işe bağlılık gibi kavramlar ele 

alınmaya ve bunların etkileri incelenmeye başlanmıştır. Mutluluk bireyin yaşamdan doyum alarak 

olumlu duyguları daha çok yaşaması olarak tanımlanmaktadır (Doğan & Sapmaz, 2012; Diener, 1984). 

Mutluluk araştırması olarakta bilenen haz ve kısıtlama kültürel boyutlardan biridir. Mutluluk ile kültürel 

duyarlılığın pozitif ilişkili olması beklenmektedir (Öğüt, 2017). 

Bursa şehri köklü bir geçmişe sahip büyük bir şehirdir. Birçok farklı kültüre sahip insan buraya 

göç etmiş, yaşamlarını burada kurmuşlardır. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu şehir, kültürlerarası 

duyarlılıkları incelemek ve araştırmak için oldukça iyi bir örnektir. Bursa şehrinde yaşayan insanlar 

üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmanını temel amacı bireylerin empati, özgecilik ve mutluluk 

düzeylerinin yanı sıra bazı demografik özelliklerinin kültürlerarası duyarlılıkları üzerindeki etkilerinin 

incelenmesidir. 

2. YÖNTEM 

2.1.Katılımcılar 

Araştırmaya Bursa ilinde yaşayan 535 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın örneklemi 

kolayda örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan kişiler demografik sorulardan ve 

ölçeklerden oluşan bir anket formunu doldurmuşlardır. Eksik ve hatalı olan anket formları elenmiştir. 

Geriye kalan 491 anket üzerinden yürütülen çalışmada 246 kadın ve 245 erkek katılımcı yer almaktadır. 

Bu katılımcıların yaş ortalaması 33.9 (±11.04) olarak bulunmuştur. 

2.2.Ölçüm Araçları 

Kültürlerarası duyarlılığı ölçmek için Chen & Starosta (2000) tarafından geliştirilen ve Üstün 

(2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan kültürlerarası duyarlılık ölçeği (Intercultural Sensitivity Scale) 

kullanılmıştır. Orijinal ölçek toplam 24 soru ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Uyarlanan ölçekte toplam 23 

soru vardır. Uyarlanan ölçek toplam puan olarak kullanılmaktadır.Yüksek puanlar kültürlerarası 

duyarlılığın yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekte beşli likert (1-Hiç katılmıyorum...5-Kesinlikle 

katılıyorum) kullanılmaktadır (Chen & Starosta, 2000: 8-12; Üstün, 2011: 71). 

Empati düzeyini ölçmek için Toronto Empati Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orijinali Spreng ve 

arkadaşları (2009) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye Totan ve arkadaşları (2012) tarafından 

uyarlanmıştır. Orijinal ölçek toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Uyarlanan ölçekte ise 13 soru 

bulunmaktadır. Ölçek 1-Hiç uygun değil’den 5-Tamamen uygun’a doğru akan beşli likert tipi ölçekle 

ölçülmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar empatinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Özgecilik (altruism) düzeyini ölçmek için Rushton ve arkadaşları (1981) tarafından geliştirilen  

ölçek (Alturism Scale) kullanılmıştır. Ölçek toplam 20 sorudan oluşmaktadır ve tek boyuttur. Yüksek 

puanlar özgecilik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekte (1-Hiçbir zaman...5-Her zaman) 

beşli likert kullanılmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmaları Tekeş & Hasta (2015) tarafından 

yapılmıştır. Uyarlanmış çalışmada iki alt boyut bulunmuş ve bu boyutlar yardım etme ve bağışçılık 

olarak adlandırılmıştır. 

Mutluluğu ölçmek için Hill & Argyle (2002) tarafından geliştirilen Oxford Mutluluk Ölçeği kısa 

formu kullanılmıştır. Orijinal ölçek 8 soru ve tek boyuttur ve altılı likert tipidir. Ölçeğin geçerlik 

çalışmaları Doğan & Çötok (2011) tarafından yapılmıştır. Uyarlanmış çalışmada 7 soru bulunmaktadır. 

Ölçek,  1-Hiç katılmıyorum’dan 5-Tamamen katılıyorum’a doğru beşli likert ile ölçülmektedir.Yüksek 

puanlar mutluluğun yüksek olduğunu göstermektedir (Hill & Argyle, 2002; Doğan & Çötok, 2011). 

2.3.Analizler 

Çalışmada demografik değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Ölçeklerin 

güvenilirlikleri Cronbach’s Alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir. Kültürlerarası duyarlılığın hangi 

değişkenler tarafından etkilendiği hiyerarşik regresyon modeli ile incelenmiştir.  

3. BULGULAR 

491 kişiden oluşan örneklem üzerinden yürütülen çalışmaya katılanların %49.9’u erkek %50.1’i 

kadındır. Katılımcıların yaşları 19–79 (33.9±11.04) arasında değişmektedir. Tablo 1’de katılımcılara 

ilişkin demografik bilgilerin betimsel istatistikleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Betimsel İstatistikler 

 Frekans Yüzde 

İlçe 

Nilüfer 255 51.9 

Osmangazi 158 32.2 

Yıldırım 78 15.9 

Cinsiyet 
Kadın 246 50.1 

Erkek 245 49.9 

Eğitim durumu 

İlkokul ve/veya ortaokul 105 21.4 

Lise ve dengi okul 150 30.5 

Yükseköğrenim 236 48.1 

Medeni durum 
Bekar 265 54.0 

Evli 226 46.0 

İş durumu 

Tam gün çalışan 362 73.7 

Yarım gün çalışan 72 14.7 

Ev hanımı/Emekli/İşsiz 57 11.6 
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Ekonomik durum 
Orta altı 201 40.9 

Orta ve üstü 290 59.1 

Veriler Bursa’da nüfusun en yoğun olduğu üç büyük ilçeden toplamıştır. Katılımcıların %48.1’i 

yükseköğretim mezunu, %30.5’i lise ve dengi bir okul mezunu ve %21.4’ü ilkokul ve/veya ortaokul 

mezunudur. Katılmcıların %59.1’i ekonomik durumlarını orta ve üzeri olarak tanımlamışlardır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin madde sayıları, ortalamalar, standart sapmalar ve 

Cronbach Alfa değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ortalamalar, Standart sapmalar ve Cronbach Alfa değerleri 

Ölçekler Madde sayısı Ortalama±ss Cronbach Alfa 

Kültürlerarası duyarlılık 23 87.72±13.08 0.90 

Empati 13 51.76±7.91 0.82 

Özgecilik 20 65.91±12.73 0.85 

Mutluluk 7 24.99±4.47 0.75 

Tüm ölçeklere ilişkin Cronbach Alfa değerleri 0.70’in üzerinde bulunmuştur. Bu sonuç ölçeklerin 

içsel olarak tutarlı ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Kültürlerarası duyarlılığın demografik değişkenlere göre gösterdiği farklılıkları incelenmek 

amacıyla t-testi ve Anova kullanılmıştır. Analizlerin sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 3. Kültürlerarası Duyarlılık için t-Testi Sonuçları 

Değişkenler  Ortalama t p 

Cinsiyet Kadın 3.85 
1.309 .191 

 Erkek 3.78 

Ekonomik durum Orta altı 3.85 
1.208 .228 

 Orta ve üstü 3.79 

Medeni Durum Bekar 3.83 
0.553 .581 

 Evli 3.80 

Cinsiyet, ekonomik durum ve medeni duruma göre kültürlerarası duyarlılık ortalamaları arasında 

bir farklılık olup olmadığı t-testi ile araştırılmış ve bu testin sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Eğitim durumu ve iş durumuna göre kültürlerarası duyarlılığın incelenmesi Anova testi 

ile yapılmıştır. Tablo 4’te sonuçlara göre kültürlerarası duyarlılık eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 

gösterirken iş durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 4. Kültürlerarası Duyarlılık için ANOVA Testi Sonuçları 

Değişkenler  Ortalama F p 

Eğitim durumu 

İlkokul ve/veya ortaokul 3.66 

8.89 .000 Lise ve dengi okul 3.76 

Yükseköğrenim 3.92 

İş durumu 

Tam gün çalışan 3.80 

0.964 .382 Yarım gün çalışan 3.80 

Ev hanımı/Emekli/İşsiz 3.91 

 

Anlamlı farklılık tespit edilen eğitim durumu için Post Hoc testi yapılmış ve farklılığın kaynağı 

araştırılmıştır. İlkokul ve/veya ortaokul ile Lise ve dengi okul arasında anlamlı farklılık görülmezken 

(p>.01) İlkokul ve/veya ortaokul ile Yükseköğrenim arasında (p<.01) ve Lise ve dengi okul ile 

Yükseköğrenim (p<.01)  arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu sonuç kültürlerarası duyarlılığın 

eğitim düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaştığını ve eğitim düzeyi yüksek olduğunda kültürlerarası 

duyarlılığın daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Demografik değişkenlerin yanı sıra kültürlerarası duyarlılığın ilişkili olabileceği diğer üç 

değişken (Mutluluk, Empati ve Özgecilik) ile arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. 

Tablo 5. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 Mutluluk Empati Özgecilik 

Kültürlerarası duyarlılık .189** .505** .427** 

Mutluluk  .113** .117** 

Empati   .435** 

**p<.01 

Tablo 5’teki sonuçlara göre p<.01 anlamlılık düzeyinde tüm değişkenler ile kültürlerarası 

duyarlılık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. En yüksek korelasyon değerinin kültürlerarası 

duyarlılık ile empati arasında olduğu görülmüştür. 

Tablo 6. Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Kültürlerarası duyarlılık   

 1.Adım 2.Adım 

Cinsiyet -.061 .043 

Eğitim durumu .184** .151** 

Ekonomik durum -.038 -.010 

Empati  .114** 

Özgecilik  .250** 

Mutluluk  .380** 

F 6.74 42.75 

R2 0.04 0.34 
**p<.01; Tüm katsayılar standardize edilmiş katsayılardır 
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Cinsiyet: 1-Kadın 2-Erkek; Eğitim durumu: 1-İlkokul ve/veya ortaokul 2-Lise ve dengi okul 3-

Yükseköğrenim; Ekonomik durum: 1-Orta altı 2-Orta ve üstü 

Tablo 6’da hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları verilmiştir. İlk adımda yer alan demografik 

değişkenlerden eğitim durumunun kültürlerarası duyarlılığı arttırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe kültürlerarası duyarlılık artmaktadır (β=.184; p<.01). İkinci 

adımda modele eklenen empati (β=.114; p<.01), özgecilik (β=.250; p<.01) ve mutluluk (β=.380; p<.01) 

değişkenlerinin tümünün kültürlerarası duyarlılık üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Eğitim düzeyinin anlamlı etkisi de devam etmektedir (β=.151; p<.01). Eğitim, empati, özgecilik ve 

mutluluk düzeylerindeki artışlar kültürlerarası duyarlılıkta artışa neden olmaktadır. Modelde yer alan 

cinsiyet ve ekonomik durum değişkenlerinin ise kültürlerarası duyarlılık üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmamıştır. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma Bursa ili özelinde gerçekleştirilerek yerel halkın kültürlerarası duyarlılıklarının hangi 

faktörlerce etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada kadınların kültürlerarası duyarlılık ortalama 

puanlarının erkeklerden daha yüksek olmasına karşın kültürlerarası duyarlılığın cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Cinsiyet kültürlerarası duyarlılıkta önemli bir değişken değildir. 

Benzer şekilde literatürdeki diğer çalışmalarda da farklılık bulunmamıştır (Meydanlıoğlu, vd., 2015; 

Hammer vd., 2003; Roh, 2014 ). 

Araştırmanın sonuçlarına göre mutluluk düzeyleri, empati düzeyleri ve özgecilik düzeyleri 

yüksek bireylerin kültürlerarası duyarlılıklarının da yüksek olduğu aynı zamanda eğitim düzeyi yüksek 

bireylerinde kültürlerarası duyarlılıklarının yüksek olduğu ve bu kavramlar arasında pozitif yönlü 

ilişkiler olduğu sonucu elde edilmiştir. Tekeş & Hasta (2015) çalışmasında özgecilik ile empati arasında 

pozitif yönlü anlamlı korelasyon bulmuşlardır. Öğüt (2017) mutluluk ile kültürlerarası duyarlılık 

arasında pozitif korelasyon bulmuştur. Aydın & Şahin (2017) çalışmasında empati ile kültürel duyarlılık 

arasında pozitif ilişki bulmuşlardır. Empatinin duyarlılığı açıklamada anlamlı bir değişken olduğu 

sonucunu elde etmiştir. Öğüt (2017) çalışmasında mutluluk ile kültürel duyarlılık arasında pozitif güçlü 

ilişki bulmuştur. Bu sonuçlar mevcut çalışmada elde edilen sonuçlar ile örtüşmektedir. 

Farklı kültürlere sahip insanların bir arada yaşadığı toplumlarda refah ve huzurun sağlanması ve 

bunların sürekliliğinin olması için bireylerin sahip olduğu özelliklerin yanı sıra duygularının da 

belirleyici olabileceği ve bunların farklı davranışlar olarak ortaya çıkabileceği bilinmektedir. İyi 

eğitimli, empati kurabilen, karşısındakinin faydasını önemseyen mutlu bireylerin daha yüksek 

duyarlılığa sahip bireyler olabileceği, bu ve benzeri faktörlerin bireylerin duyarlılıklarını attırmada 

anlamlı etkilere sahip olabileceği ilgili çalışmalarda dikkate alınmalıdır. 
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KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE TİCARİ 

AÇIKLIK İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ 

 

Özlem AYVAZ KIZILGÖL 

Saime KAHYA** 

Özlem KAYA*** 

 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada kentsel nüfustaki artış, teknolojik yenilikler, ticari liberalleşme ve 

ekonomik faaliyetlerdeki artış ile birlikte çevre kirliliği son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Bunun 

sonucunda enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmış, üretim faaliyetlerinde enerji kaynağı olarak fosil 

yakıtların kullanılması havadaki zararlı gaz miktarlarını arttırmış ve hava kalitesini olumsuz 

etkilemiştir. Bu durum çevre kirliliği, ekonomik büyüme ve diğer faktörler arasındaki ilişkinin 

araştırılmasına yöneltmiştir. Çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini test 

etmek, Türkiye’de karbondioksit (CO2) emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ticari açıklık 

değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek ve söz konusu faktörlerin karbondioksit 

emisyonu üzerindeki etkisini gözlemlemektir. 1960-2016 dönemini kapsayan yıllık verilerin kullanıldığı 

çalışmada, Granger nedensellik testi, zaman serisi, ARDL ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. 

Analizler sonucunda, enerji tüketimi ile karbondioksit emisyonu arasında ve ticari açıklık ile enerji 

tüketimi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında, ticari açıklık ile ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu arasında tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Karbondioksit emisyonu en çok kendisi tarafından açıklanırken, onu 

sırasıyla ticari açıklık, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme takip etmiştir. Regresyon sonuçları, 

ekonomik büyümenin karbondioksit emisyonunu pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Böylece 

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi Türkiye için geçerlidir. Ayrıca, enerji tüketimi karbondioksit 

emisyonunu pozitif yönde etkilerken, ticari açıklık negatif yönde etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, ARDL, Türkiye 
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AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS, 

ECONOMIC GROWTH, ENERGY CONSUMPTION AND TRADE OPENNESS FOR 

TURKEY  

ABSTRACT 

In the globalized world, environmental pollution has increased in recent years with the increase 

in urban population, technological innovations, trade liberalization and economic activities. As a result, 

the need for energy resources has increased and the use of fossil fuels as an energy source in production 

activities has increased the amount of harmful gases in the air and negatively affected the air quality. 

This situation led to the investigation of the relationship between environmental pollution, economic 

growth and other factors. The aims of this study are to test the validity of the Environmental Kuznets 

Curve Hypothesis, to examine the long-term relationship between the variables of carbon dioxide (CO2) 

emissions, economic growth, energy consumption and trade openness and to observe the effect of these 

factors on the carbon dioxide emissions in Turkey. Granger causality test, time series, ARDL and 

multiple regression analysis were applied in the study which used the annual data covering the period 

of 1960-2016. As a result of the analyzes, bi-directional causality was found both between energy 

consumption and carbon dioxide emissions, and trade openness and energy consumption. However a 

unidirectional causality relationship was obtained between energy consumption and economic growth; 

and trade openness with both economic growth and carbon dioxide emissions. While carbon dioxide 

emissions were mostly explained by itself, trade openness, energy consumption and economic growth, 

followed respectively. Regression results show that economic growth positively affects carbon dioxide 

emissions. Thus, Environmental Kuznets Curve Hypothesis is valid for Turkey. In addition, energy 

consumption positively affects carbon dioxide emissions, while trade openness affects negatively. 

Keywords: CO2 Emissions, Economic Growth, Causality, ARDL, Turkey 

Jel Codes: O44, Q56, C22 

1.GİRİŞ 

İnsanoğlu bugüne kadar içinde bulunduğu çevrede sürekli olarak sorunlar yaşamıştır. Bu 

sorunlara kimi zaman doğanın kendi döngüsel süreci sebep olurken kimi zaman insanoğlunun kendisi 

sebep olmuştur. 1850’li yıllardan itibaren insanlar fosil yakıtlardan yararlanmaya başlamış böylece, 

şimdi gelişmiş ülkeler kategorisinde olan birçok ülke ekonomik büyümelerini ve kalkınmalarını, siyasi 

nüfuzlarını, teknoloji düzeylerini, sanayilerini ve ulaştırma sektörlerini önemli derecede geliştirmiştir. 

Dünyada enerji ihtiyacı üretim artışına bağlı olarak artış göstermiştir. Çünkü üretim sürecinin en büyük 

girdisi enerjidir. Enerji ihtiyacındaki artışla beraber fosil yakıt kullanılmaya başlanmış, sera gazları 
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atmosferde birikmeye başlamış, bu durumda 1990’lı yıllardan itibaren çevresel sorunlar ortaya çıkmış 

ve iklim değişikliği sorunu da büyük oranda çeşitli kitlelerde dikkate alınmaya başlamıştır (Kızılkaya 

vd. 2015: 256). 

Enerji, ekonomik güçlenmenin yanında sosyal açıdan ve tüm ülkelerdeki refah seviyesinin 

artması açısından önemli rol oynayan bir faktördür. Asli enerji kaynaklarının dönüştürülmesiyle ısı ve 

elektrik enerjisi kullanıma hazır hale gelmektedir. En yaygın enerji kaynağı olarak nitelendirilen elektrik 

enerjisi ilk zamanlarda sadece aydınlatma aracı olarak kullanılırken gelişen dünya ile teknoloji, iletişim, 

bilim gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple hem üretimde hem de tüketimde büyük 

yer kaplayan elektrik tüketimi, enerjinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerini belirlemede de kullanılan bir değişkendir. Enerji kaynağı olan elektrik, bir 

yandan gelişmişlik seviyesini belirlerken bir yandan çevre kirliliğine ve çevre problemlerine yol 

açmaktadır. Elektriğin üretilmesi ve tüketilmesi sırasında kullanılan fosil kaynaklar sera gazı salgılar. 

Bu salgılanan gazların büyük bir kısmını karbondioksit (CO2) gazı oluşturmaktadır. CO2 emisyonu ise 

çevre kirliliğine yol açmaktadır. Çevre kirliliği ile ilgili ortaya çıkan sorunlar sebebiyle ekonomik 

büyüme, kalkınma, çevre ve enerji ekonomisi günümüzdeki çalışmalara konu olmaktadır. 

1990’lı yıllarda Grossman ve Kruger (1991,1995), ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği ilişkisini, 

gelir ve çevre kirliliği ilişkisine uyarlamıştır. Söz konusu ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımı 

olarak adlandırılmaktadır. Bu görüş, başlangıçta ekonomik büyüme ile birlikte çevre kirliliğinin artacağı 

ancak belli bir dönüm noktasından sonra ekonomik büyümenin artmasına bağlı olarak çevre kirliliğinin 

azalacağı şeklinde açıklanmaktadır (Ergün ve Atay Polat, 2015: 118). Çevresel Kuznets Eğrisinin 

şeklinin belirlenmesinde; CO2 emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi, gelir esnekliği, ticari 

açıklık, teknolojik gelişmeler, küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, çevresel farkındalık ve çevre 

düzenlemelerindeki artış gibi faktörler etkili olmaktadır. 

Çevre konusunda ortaya çıkan olumsuzluklar neticesinde dünya genelinde bir farkındalık oluşmuş 

ve ülkeler acil önlem alma konusunda harekete geçmişlerdir. İklim değişikliğine yol açan emisyonların 

azaltılması konusunda alınan önlemlerin en önemlilerinden birisi, Kyoto Protokolü’dür. Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni hazırlamışlar ve bu sözleşmenin amaç ve ilkelerinin 

uygulanıp geliştirilmesi amacıyla her yıl Taraflar Konferansı’nı düzenlemişlerdir. Kyoto Protokolü ise 

Taraflar Konferansı’nın üçüncü ayağında imzalanan protokoldür (Yaylalı vd. 2015: 108). 

2018 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Performans İndeksi (CCPI) raporuna göre, Türkiye 

2009 yılında Kyoto Protokolü’ne katılıp insanlar tarafından oluşturulan zararlı gazların emisyonunun 

azaltılmasını kabul eden ülkelerden biri olmuştur. 2020 yılına kadar Türkiye’nin salınımda olan karbon 

miktarının düşmesi beklenmektedir. Raporda Türkiye ekonomisi iklim değişikliği indeksinde 47., sera 

gazlarının salınımında 45. ve iklim değişikliği için geliştirilen politikalarda 60. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de karbon emisyon değeri 2005-2015 yılları arasında %4.1 artış göstermiştir ve karbon 
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emisyonunun yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür (https://www.germanwatch.org). Bu durumun 

ortaya çıkmasında iklim politikalarının yetersizliği veya etkisinin zayıf olması, çevre duyarlılığının ve 

uygulamaların eksik olması rol oynamaktadır.  

Ekonomik büyüme ile direkt ilişkisi bulunan faaliyetlerde oluşan enerji tüketimi atmosferde 

yoğun bir şekilde CO2 açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin 

iklim değişikliği probleminin en büyük temsilcisi olan CO2 emisyonunun, ekonomik büyüme, enerji 

tüketimi ve ticari açıklık ile arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, nedensellik boyutu ve yönü ortaya 

konulmak istenmiştir. Sözü edilen değişkenlerin CO2 emisyonuna olan etkisi araştırılmış, ayrıca 

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. 1960-2016 yıllarını kapsayan veri setinin 

güncelliğinin çalışmanın literatüre olan katkısını artıracağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada tek bir 

ülkenin ele alınması, o ülke için sadece kendi koşulları içerisinde bir analiz ve değerlendirme 

yapılacağından dolayı, kolay uygulanabilen politika önermeleri sağlayacaktır. 

Çalışmanın sonraki kısımları şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde ele alınan değişkenler 

arasındaki ilişkiler açıklanacak, üçüncü bölümde konuya ilişkin ampirik literatür özetlenecek, dördüncü 

bölümde veri seti ve değişkenler tanıtılacak, ampirik analizler sunulacak ve modellerin tahmin sonuçları 

aktarılacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN İLİŞKİSİ 

Ekonomik büyüme, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etmenlerden birisidir. 

Gelişmiş ülkeler önceleri ekonomik kalkınmaları için çevresel duyarlılıklarını arka planda tutmuşlardır. 

Sonrasında ise büyüyen ekonomiyle birlikte çevresel sorunlara dikkat çekmişler ve çeşitli çözümler 

üreterek duyarlı bir tutum sergilemişlerdir. Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin, yüksek 

maliyetlere katlanamadıkları için çevre kirliliğine karşı önlem alamadıkları görülmüştür. Büyümenin 

çevresel sorunlar ile ilişkisini inceleyen çalışmalarda kirlilik ölçütü olarak hava ve su kirliliğinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede hava kirliliğinin unsurları olarak CO2, NO2, NO, SO2 ve 

PM10 salınımı en sık kullanılan değişkenlerdir. Su kirliliği olarak ise ağır metaller, patojenler ve oksijen 

oranı ölçüt alınmıştır. Aynı zamanda doğaya karışamayan atıkların, yeşil alanların yok olmasının, su 

kaynaklarının tükenmekte oluşunun, trafik yoğunluğunun ve ekolojik ayak izinin literatürde kullanılan 

diğer çevresel faktörler olduğu gözlemlenmiştir (Artan vd., 2015: 310). 

Günümüzde sürekli artış gösteren üretim, enerji ihtiyacını artırmış, enerji girdisinin daha fazla ve 

yoğun kullanılmasına yol açmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan fosil yakıtlar ise çevresel 

deformasyonlara ve çevre sorunlarına sebep olmuştur. Ülkelerin büyüme ve kalkınmalarını 

gerçekleştirmek için önemli bir kaynak olan enerjinin üretiminden tüketimine geçen her aşamada çevre 

sorunlarına yol açan atıklar ortaya çıkmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy 

Agency) 2016 yılında yayınladığı “Enerji Politikaları” raporuna göre, Türkiye’nin enerji kaynaklı CO2 

https://www.germanwatch.org/
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emisyonu istikrarlı bir şekilde yükselmiş ve 1990 yılına göre 2014 yılında %141.6 artış göstermiştir. 

Yakıt yanmasından kaynaklanan CO2 emisyonu 2014 yılında 2013'deki rekorun (284 Mt) %8.1 

üzerinde, 307.1 Mt olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de en büyük CO2 yayan unsur, toplam üretimin 

%43'ünü oluşturan elektrik üretimidir. Taşımacılık ve sanayi sırasıyla %19.8’ini ve %14.6’sını 

oluştururken, hanehalkı ile ticari ve kamu hizmetleri sektörü (tarım dahil) toplamın %9.1’ini ve 

%9.7’sini oluşturmuştur. Diğer enerji endüstrileri (arıtma dahil) geri kalan %3.7’yi ortaya çıkarmıştır. 

Toplam emisyonlardaki artışın büyük bir kısmı enerji üretim sektöründen kaynaklanmıştır. 1990 yılına 

göre, 2014 yılında emisyonlar %294.8 daha yüksek gerçekleşmiştir. 2008 yılına kıyasla, emisyonlardaki 

en yüksek artış ulaşım (%36.4), diğer enerji endüstrileri (%32.3) ve enerji üretiminde (%24.8) olmuştur. 

İmalat ile ticaret ve hizmetler sektöründen kaynaklanan emisyonlar %19.4 ve %6.2 artmıştır. Buna 

karşılık, hanehalkları 2008-2014 döneminde emisyonlarını %30 azaltmıştır. Taşımacılık ve diğer enerji 

endüstrilerindeki emisyonlar 1990 ile 2014 arasında ikiye katlanırken, sanayi ve ev emisyonları yalnızca 

%37.3 ve %30 oranında artmıştır (https://webstore.iea.org/energy-policies-of-iea-countries-turkey-

2016-review). 

Çevre kirliliği ile ticari açıklık ilişkisi değerlendirildiğinde, bunlar arasındaki tartışmanın önemli 

çıkış noktası, serbest dünya ticaretinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme düşüncesi 

ile uyumlu olup olmadığıdır. Başka bir açıdan bakıldığında, çevreyi ilgilendiren kısıtlamaların ticari 

açıklık düşüncesi ile uyumlu olup olmadığıdır (Yıkılmaz, 2002). Ticari serbestleşme döneminden sonra 

ticari açıklık ile birlikte Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerinde artış ve hareketlenme görülmüştür. Bu artışla 

birlikte CO2 salınımı da artmıştır. 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmanın konusu ile ilgili literatür taramasının yer aldığı bu bölümde ampirik analizlerin 

mevcut olduğu ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların bazıları aşağıda 

özetlenmiştir.   

AhAtil vd. (2019) çalışmalarında 1970-2015 yılları arasında Çin için NARDL analizini 

kullanarak, CO2 emisyonu, enerji tüketimi, finansal gelişme, ekonomik büyüme ve küreselleşme 

arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi incelemişlerdir. Kısa dönemde, ekonomik büyüme ve finansal 

gelişme CO2 emisyonu üzerinde anlamlı ve simetrik, enerji tüketimi ise asimetrik bir etkiye sahiptir. 

Küreselleşme CO2 emisyonunu etkilememektedir. Uzun dönemde ise, ekonomik büyüme, finansal 

gelişme ve küreselleşme CO2 emisyonunu asitmetrik bir şekilde etkilerken, enerji tüketimi pozitif olarak 

etkilemektedir. Kim (2019), dört Asya Ülkesini (Hong Kong, Kore, Singapur, Tayvan) 1971-2011 

dönemlerinde ele alarak CO2 emisyonu, enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 

yatırımlar arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Değişkenler arasında uzun 

dönemde eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğunu saptamıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini 

destekleyen sonuca ulaşmıştır. Kısa dönemde, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlardan 

https://webstore.iea.org/energy-policies-of-iea-countries-turkey-2016-review
https://webstore.iea.org/energy-policies-of-iea-countries-turkey-2016-review
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CO2 emisyonuna doğru nedensellik bulurken uzun dönemde, diğer değişkenlerden CO2 emisyonuna 

doğru tek yönlü nedensellik bulmuştur. Pala (2018), 22 tane gelişmekte olan ülkenin ekonomik büyüme, 

sermaye birikimi, işgücü, enerji tüketimi, karbon emisyonu, finansal gelişmişlik ve dış ticaret 

değişkenlerini ele alarak ve ARDL, eşbütünleşme ile nedensellik analizlerini kullanarak, ülkelere göre 

değişkenlerin birbirini ne şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Şahin (2018), 10 Asya ülkesinde 1990-

2014 yılları arasında CO2 emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını kullanarak eşbütünleşme ve nedensellik analizi yapmıştır. Ekonomik büyüme ve enerji 

tüketiminden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik bulunurken, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ile CO2 emisyonu arasında herhangi ilişkiye rastlanılmamıştır. Çetin ve Yüksel (2018), 

Türkiye için 1960-2014 yıllarına ait enerji tüketimi, CO2 emisyonu, ekonomik büyüme, ticari açıklık 

ve finansal gelişme değişkenlerini kullanarak, GMM ve DOLS tahmin yöntemlerinden 

yararlanmışlardır. Uzun dönemde enerji tüketimi ve CO2 emisyonu arasında pozitif bir ilişki olduğu ve  

eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Alper (2018), 1995-2016 yılları arasında 25 yüksek 

gelirli, 25 orta gelirli ve 11 düşük gelirli ülkenin CO2 emisyonu, ticari açıklık, GSYİH,  nüfus yoğunluğu 

değişkenlerini ele almıştır. Yüksek gelirli ülkeler çevrenin korunmasına karşı duyarlı olmasına rağmen, 

orta ve düşük gelirli ülkelerde duyarsızlığın fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca, ticari açıklık ve kişi 

başına milli gelirin artmasının, CO2 emisyonunu negatif etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Acaravcı ve 

Erdoğan (2018), 1992-2013 yılları arasında seçilen 5 ülkenin karbon emisyonu, yenilenebilir enerji 

üretimi ve kişi başına milli gelirlerini ele almışlar, yenilenebilir enerji üretiminin çevre kirliliği üzerinde 

negatif bir etkiye sahip olduğu, kişi başı milli gelirin ise pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Alper ve Alper (2017), Türkiye’de 1985-2014 döneminde CO2 emisyonu, ekonomik 

büyüme ve ham petrol tüketimi değişkenlerini kullanarak, ARDL sınır testini gerçekleştirmişlerdir. 

Ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin uzun dönemde çevre kirliliğini arttırdığını ancak ekonomik 

büyümenin, enerji tüketimine göre çevreye daha fazla zarar verdiğini tespit etmişlerdir. Uysal ve 

Yapraklı (2016), 1968-2011 yıllarında Türkiye’nin karbon emisyonu, enerji tüketimi ve GSYİH 

verilerini ele almışlar, enerji tüketiminin daha fazla çevre kirlenmesine yol açacağı, artan gelir seviyesi 

ile birlikte ise bu sorunun ortadan kalkacağı sonucuna ulaşmışlardır. Doğan ve Topallı (2016), 1965-

2013 yılları arasında Türkiye’ye ilişkin enerji tüketimi, karbon emisyonu ve GSYİH değişkenlerini 

kullanarak nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Doğrusal nedensellik testi sonuçlarına göre, enerji 

tüketiminden karbon emisyonu ve ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu, 

doğrusal olmayan nedensellik analize göre ise enerji tüketimi ve ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve 

karbon emisyonu arasında çift yönlü bir nedensellik olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Çetintaş vd. 

(2016),  karbon emisyonu, GSYİH, kentte yaşayan nüfus ve enerji tüketimi verilerini 1960-2011 

döneminde Türkiye için ele almışlardır. Uzun dönemde enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve 

şehirleşme oranının karbon emisyonu üzerindeki etkisi pozitifken, kısa dönemde ekonomik büyüme ve 

şehirleşme oranı karbon emisyonunu etkilememektedir. Aytaç (2016),   enerji fiyatları ve enerji 
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sektöründeki teknolojik yenilik arasındaki ilişkiyi 1990-2014 yılları arasında Türkiye için incelemiştir. 

İki değişken arasında negatif yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulgusunu elde etmiştir. Yaylalı vd. 

(2015), 1980-2011 yılları arasında Türkiye’nin karbon emisyonu ve doğrudan yabancı yatırımlarını 

kullanmışlardır. ARDL sınır testi sonucuna göre, değişkenler arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Kızılkaya vd. ( 2015), 1967-2010 döneminde Türkiye’nin karbon emisyonu, ulaşım sektörü enerji 

tüketimi, ekonomik büyüme ve dışa açıklığını ele almışlardır. Ekonomik büyümenin, ulaşım sektörü 

enerji tüketiminin ve dışa açıklığın, karbon emisyonu üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Ergün vd. (2015), 30 OECD ülkesinin 1980-2010 yılları için karbon emisyonu, GSYİH 

ve elektrik tüketimi verileri ile eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yapmışlardır. Kısa dönemde 

GSYİH ile CO2 emisyonu arasında tek yönlü nedensellik, GSYİH ile elektrik tüketimi arasında ise çift 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Keskingöz ve Karamelikli (2015), Türkiye’de 

1960-2011 yıllarında dış ticaret, enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve karbon emisyonu verilerini 

kullanarak ARDL analizi yapmışlardır. Dış ticaret, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin uzun 

dönemde çevre kirliliğini arttırdığı sonucunu elde etmişlerdir. Büyükyılmaz ve Mert (2015), Türkiye’de 

1960-2010 yılları arasında karbon emisyonu, enerji tüketimi ve GSYİH değişkenleri arasındaki 

nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı, ilişkilerin 

rejimlere göre değişiklik gösterdiği ve değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

sonucunu elde etmişlerdir. Bozkurt ve Okumuş (2015), Türkiye’de 1966-2011 dönemine ilişkin karbon 

emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık oranı ve nüfus yoğunluğu değişkenlerini 

kullanarak, aralarındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ekonomik büyümenin çevresel bozulmayı artırdığını 

gözlemişlerdir. Bununla birlikte enerji tüketimi, nüfus artışı ve ticari açıklık oranının da karbon 

emisyonunu artırarak çevresel bozulmayı artırdığını ve böylece Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Türkiye’de 

geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. Artan vd. (2015), Türkiye’de 1981-2012 yıllarına ilişkin karbon 

emisyonu, GSYİH, dışa açıklık, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi değişkenleri ile yapılan 

zaman serisi analizleri sonucunda, karbon emisyonu ile büyüme arasında ters-U biçimli bir ilişki tespit 

etmişlerdir. Bu durumda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu görmüşlerdir. Buna 

karşın, karbon emisyonu ile dışa açıklık arasında ters-U biçimli bir ilişki elde edememişlerdir. Karbon 

emisyonu ve dışa açıklık arasında hem doğrusal hem de karesel formda pozitif yönlü bir ilişki 

bulmuşlardır. Kocak (2014), 1960-2010 yılları arasında karbon emisyonu, gelir ve enerji tüketimi 

değişkenlerini ele alarak Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olup olmadığını ARDL 

analizi ile test etmiştir. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılamamıştır. 

Bununla birlikte enerji tüketiminin uzun dönemde karbon emisyonunu artırdığı gözlemlemiştir. Altıntaş 

(2013), Türkiye’de 1970-2008 yılları arasında karbon emisyonu, birincil enerji tüketimi, ekonomik 

büyüme, kişi başına gelir ve sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü 

araştırmıştır. Kısa dönemde, ekonomik büyüme ve birincil enerji tüketiminden karbon emisyonuna 

doğru tek yönlü ilişkiye rastlanılmıştır. Uzun dönemde ise enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

- 359 - 
 

yatırımların karbon emisyonunun nedeni olduğu görülmüştür. Kulionis (2013), 1972-2012 döneminde 

Danimarka için karbon emisyonu, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi değişkenlerini ele 

alarak eşbütünleşme ve nedensellik analizi yapmıştır. Yenilenebilir enerji tüketiminden CO2 

emisyonuna doğru tek yönlü bir nedensellik bulmuştur. Ancak CO2 ve ekonomik büyüme arasında bir 

nedensellik ilişkisi bulamamıştır. Shahbaz vd.(2011), Romanya için 1980-2010 döneminde CO2, enerji 

tüketimi ve ekonomik büyüme değişkenlerini ele almışlardır. ARDL sınır testi sonuçlarına göre karbon 

emisyonu, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin uzun vadede ilişkili olduğunu ve Çevresel Kuznets 

Eğrisi’nin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Zhang ve 

Cheng (2009), Çin’de 1960-2007 yıllarında karbon emisyonu, ekonomik büyüme, sabit sermaye ve 

kentsel nüfus değişkenlerini kullanarak, ekonomik büyümeden enerji tüketimine ve enerji tüketiminden 

karbon emisyonuna doğru bir nedensellik olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Chebbi ve Boujelbene 

(2008), 1971-2004 döneminde Tunus için enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyümeyi ele 

almışlardır. CO2 emisyonu ve enerji tüketimi arasında pozitif bir ilişki olduğu, ekonomik büyümenin, 

enerji tüketimi artışında olumlu bir etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çevresel bozulmanın 

ekonomik büyümeden daha hızlı bir şekilde artış gösterdiğini ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin 

geçerli olmadığını tespit etmişlerdir.  

4. AMPİRİK ANALİZ 

4.1. Veri Seti ve Değişkenler 

Çalışmanın ampirik analiz kısmında Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini 

test etmek ve karbondioksit emisyonu üzerinde ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ticari açıklık 

değişkenlerinin etkisini incelemek için 1960-2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. 

Çalışmada kişi başına düşen karbondioksit emisyonu (metrik ton), kişi başı enerji tüketimi (kilowatt), 

büyüme oranı ve ticari açıklık değişkenleri kullanılmıştır. Karbondioksit emisyonu, enerji tüketimi ve 

büyüme oranı verileri Dünya Bankası’ndan (https://databank.worldbank.org) elde edilmiştir. Ticari 

açıklık değişkeninin hesaplanabilmesi için ithalat, ihracat ve GSYİH verileri Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı’ndan (http://www.sbb.gov.tr) alınmıştır. Ticari açıklık değişkeni, ithalat ve ihracat 

toplamının reel GSYİH’ya oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Analizlerde CO2; karbon emisyonu, ET; 

enerji tüketimi, BO; büyüme oranı ve TA; ticari açıklık olarak adlandırılmıştır.  

4.2. Ampirik Sonuçlar 

4.2.1. Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırma Analizi  

Zaman serisi analizlerinin yapıldığı çalışmanın bu bölümünde birim kök testleri, VAR analizi, 

Granger nedenselik testi, etki-tepki ve Varyans ayrıştırma analizleri yapılmıştır. Augmented Dickey-

Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) ve Ng-Perron birim 

https://databank.worldbank.org/
http://www.sbb.gov.tr/
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kök testleri§§ ile değişkenlerin durağan olup olmadıkları araştırılmış ve tüm değişkenlerin düzeyde 

durağan oldukları tespit edilmiştir. VAR analizinde en uygun gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi 

için LR, FPE, AIC, SC ve HQ bilgi kriterleri incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Not: *: Kriterler tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. LR: Ardışık Modifiye Edilmiş LR Test 

İstatistiği, FPE: Son Tahmin Hatası, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz Bilgi Kriteri HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriterini 

göstermektedir.  

Tablo 2’ye göre optimum gecikme uzunluğunun 3 olduğu görülmektedir. Ancak uygun gecikme 

düzeyinde VAR modelinin geçerliliği, AR karakteristik polinomun ters köklerinin tümünün birden 

küçük olması ve modelde otokorelasyon olmaması şartlarına bağlıdır. Birim kök çemberi Şekil 1’de, 

LM otokorelasyon testinin sonuçları ise Tablo 3’de verilmiştir. 

Şekil 1. AR Karakteristik Polinomun Ters Kökleri 

-1.5
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1.5
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 

Tablo 3. LM Testinin Sonuçları 

 
 

 

 

 

                                                           
§§Birim kök testlerinin sonuçları Ekler kısmında Tablo 1’de verilmiştir. 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -500.4927 NA 2177.581 19.03746 19.18616 19.09464 

1 -210.1134 -525.9701 0.069548 8.633523 9.427029* 8.969439* 

2 -196.1772 23.13927 0.076016 8.761404 10.09972 9.276054 

3 -171.1172 37.82647* 0.055512* 8.419516* 10.35263 9.162899 

4 -161.2147 13.45239 0.073680 8.649612 11.17753 9.621728 

LM Testi 

Gecikme LM İst. Olasılık 

1  12.15775 0.7331 

2 19.60902 0.2383 

3 23.35312 0.1046 

4 32.04756 0.0099 
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Şekil 1 incelendiğinde AR karakteristik polinomun ters köklerinin birden küçük olduğu (birim 

çemberin içerisinde kaldığı), Tablo 3 incelendiğinde ise %1 anlamlılık seviyesinde 3 gecikmede 

otokorelasyon olmadığı görülmektedir. Böylece optimum gecikme uzunluğunun 3 olmasına karar 

verilmiştir. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi 

kullanılarak araştırılmış ve Tablo 4’de bu teste ilişkin sonuçlara yer verilmiştir.  

Tablo 4. Granger Nedensellik Testinin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: CO2 Bağımlı Değişken: ET 

Bağımsız Değişken F İst. Bağımsız Değişken F İst. 

BO 0.8787 BO 1.2847 

ET 2.4492** CO2 1.9197*** 

TA 1.5416 TA 3.2387* 

Bağımlı Değişken: BO Bağımlı Değişken: TA 

Bağımsız Değişken F İst. Bağımsız Değişken F İst. 

ET 2.2367** BO 3.3262* 

CO2 0.9524 CO2 3.9188* 

TA 0.7365 ET 8.6408* 

                  Not: * , ** ve ***:  %1,  % 5 ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılıkları göstermektedir.  

 

Tablo 4’e bakıldığında, karbon emisyonu ile enerji tüketimi arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuç Doğan ve Topallı (2016)’nın çalışmasını destekler niteliktedir. 

Diğer bir çift yönlü nedensellik ilişkisi, enerji tüketimi ve ticari açıklık arasında mevcuttur. Öte yandan 

karbon emisyonu ve büyüme oranından ticari açıklığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 

gözlenmiştir. Bu bulgu ise Mudam vd. (2018)’in elde ettiği bulgular ile aynıdır. Diğer taraftan enerji 

tüketiminden büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik söz konusudur. Granger nedensellik testinden 

sonra etki-tepki analizleri yapılmıştır; analiz sonuçları Şekil 2’ de verilmiştir.  

Şekil 2. Etki Tepki Analizinin Sonuçları 
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Etki-tepki analizinin sonuçları karbon emisyonunun, kendisine ve diğer değişkenlere uygulanan 

bir standart sapmalık şoka vermiş olduğu tepkiyi göstermektedir. Karbon emisyonuna verilen bir 

standart sapmalık şoka karşılık kendisinin tepkisi 10 dönem boyunca sürekli pozitif yönde olmuştur. 

Enerji tüketimi ve büyüme oranı değişkenlerine bir standart sapmalık şok uygulandığında, karbon 

emisyonunun tepkisi yine 10 dönem boyunca pozitif yöndedir, ancak denge noktasına yakın bir seyir 

izlemiştir. Ticari açıklık değişkeninde meydana gelen bir standart sapmalık şoka karbon emisyonunun 

tepkisi ise incelenen dönem boyunca negatif yöndedir.  

Çalışmada uygulanan diğer bir analiz varyans ayrıştırma analizidir. Tablo 5’de varyans ayrıştırma 

analizinin sonuçları verilmiştir. 

Tablo 5. Varyans Ayrıştırma Analizinin Sonuçları 

CO2 Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları 

Dönem S.E. CO2 BO ET TA 

 1 0.152737 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 

 2 0.199397 95.58084 0.040482 1.075182 3.303498 

 3 0.233334 95.42508 0.070198 0.927881 3.576844 

 4 0.258482 94.18371 0.157481 1.163496 4.495311 

 5 0.286104 93.37783 0.129195 1.429130 5.063847 

 6 0.309644 92.66725 0.179611 1.468741 5.684400 

 7 0.330549 91.99558 0.201470 1.569448 6.233501 

 8 0.350472 91.54603 0.210355 1.617734 6.625881 

 9 0.368902 90.98313 0.237497 1.681945 7.097425 

 10 0.386520 90.49405 0.250401 1.734089 7.521457 

 

Tablo 5 incelendiğinde, 10 dönem boyunca karbon emisyonunun öngörü hata varyansının en çok 

kendisi tarafından daha sonra sırasıyla, ticari açıklık, enerji tüketimi ve büyüme oranı ile açıklandığı 

gözlenmiştir. 10 dönem birlikte değerlendirildiğinde, dönem sonuna doğru, karbon emisyonundaki 

değişimi kendisi azalarak açıklarken, diğer değişkenler artarak açıklamıştır. 10 dönem sonunda ise 

karbon emisyonundaki değişimin %90.49’u kendisi tarafından, %7.52’si ticari açıklık, %1.73’ü enerji 

tüketimi ve %0.25’i büyüme oranı tarafından açıklanmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, etki tepki 

analizinin sonuçlarını desteklemektedir.  

4.2.2. ARDL Analizi 

Çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler ARDL analizi ile 

araştırılmıştır. ARDL analizi farklı dereceden bütünleşik serilerle çalışılmasına olanak sağlamakta ve 

küçük örneklemlerle gerçekleştirilen analizlerde güçlü tahminler sunmaktadır (Ahmed, 2012). Pesaran 

vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi (bound test) ise düzeyde durağan veya farklı derecelerden 

durağan seriler ile eşbütünleşme analizi yapılmasına imkan vermektedir. Sınır testinde serilerin 
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bütünleşme derecelerinin I(2) olmaması, I(0) ya da I(1) olması gerekmektedir (Bolat vd., 2011: 355). 

Çalışmada kullanılan tüm değişkenler düzeyde durağan olduğu için ARDL analizi yapılmış ve 

eşbütünleşme ilişkisi sınır testi ile sınanmıştır. ARDL modelinin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. ARDL(7,6,8,6) Modelinin Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: CO2 

Değişkenler Katsayı t ist. Olasılık 

CO2(-1) 0.848848 5.164742 0.0001 

CO2(-2) -0.488751 -2.149982 0.0454 

CO2(-3) 0.481497 2.101276 0.0500 

CO2(-4) 0.158999 0.693973 0.4966 

CO2(-5) -0.129324 -0.558654 0.5833 

CO2(-6) 0.629600 2.316760 0.0325 

CO2(-7) -0.940569 -3.478613 0.0027 

BO -0.009849 -1.661433 0.1139 

BO(-1) 5.07E-05 0.009373 0.9926 

BO(-2) -0.019174 -3.550933 0.0023 

BO(-3) -0.012396 -2.283876 0.0347 

BO(-4) -0.014701 -2.266190 0.0360 

BO(-5) -0.016439 -2.655341 0.0161 

BO(-6) -0.011467 -2.556111 0.0198 

ET 0.005165 7.875147 0.0000 

ET(-1) -0.006589 -6.287236 0.0000 

ET(-2) 0.004555 3.731355 0.0015 

ET(-3) -0.003294 -2.457789 0.0243 

ET(-4) 0.000530 0.423510 0.6769 

ET(-5) 0.000161 0.128403 0.8993 

ET(-6) 

 

 
 

-0.002371 -1.834184 0.0832 

ET(-7) 

 

 
 

-0.000715 -0.838747 0.4126 

ET(-8) 

 

 
 

0.003173 5.059663 0.0001 

TA -3.492864 -2.883368 0.0099 

TA(-1) 7.308746 4.062752 0.0007 

TA(-2) -6.243399 -3.719260 0.0016 

TA(-3) 5.596906 2.729663 0.0138 

TA(-4) -9.652985 -3.903497 0.0010 

TA(-5) 5.002041 2.695810 0.0148 

TA(-6) 1.929128 1.405174 0.1770 

C 0.814877 4.542890 0.0003 

 

ARDL modelinin sonuçlarına göre, karbondioksit emisyonunun cari değeri üzerinde kendisinin, 

enerji tüketiminin ve ticari açıklığın gecikmeli değerlerinin genellikle anlamlı bir etkisinin olduğu, 

büyüme oranının ise ikinci gecikmeli değerinden itibaren anlamlı negatif bir etkisinin bulunduğu 
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görülmektedir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin tespitinde sınır testi kullanılmıştır. Sınır 

testine göre eşbütünleşme ilişkisinin olabilmesi için, değişkenlerin bütünleşme derecesi I(0) ise 

hesaplanan F test istatistiğinin alt kritik değerden (alt tablo değerinden), I(1) ise üst kritik değerden (üst 

tablo değerinden) büyük olması gerekmektedir. Sınır testinin sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Sınır 

testi sonuçlarına göre hesaplanan F istatistiği, değişkenlerin durağanlık düzeyleri I(0) olduğu için % 1 

anlamlılık düzeyinde alt kritik değer ile karşılaştırılmış ve F istatistiği bu değerden büyük olduğu için 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğuna karar verilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişki Çetin ve Seker (2014)’in yapmış oldukları çalışma ile örtüşmektedir. 

Tablo 7. Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği 
%1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler 

Alt Sınır Üst Sınır 

3 6.7712 3.65 4.66 

                          Not: k, denklemdeki bağımsız değişken sayısıdır.  

Bir sonraki aşamada Hata Düzeltme Modeli ve uzun dönem katsayıları hesaplanmıştır. Hata 

Düzeltme Modelindeki " )1(ECT " katsayısı, uzun dönemli ilişkilerin tespit edilmesini sağlayan ARDL 

modelinden elde edilen hata teriminin bir gecikmeli değerini ifade etmektedir. Katsayının negatif ve 

anlamlı olarak bulunması, uzun dönemli ilişkileri desteklemektedir (Keskin, 2008). Hata Düzeltme 

Modeline ve uzun dönem katsayılarına Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları 

Bağımlı Değişken: DCO2 

Değişkenler Katsayı t ist. Olasılık 

DCO2(-1) 0.288547 2.074759 0.0526 

DCO2(-2) -0.200204 -1.470883 0.1586 

DCO2(-3) 0.281293 2.014148 0.0592 

DCO2(-4) 0.440292 3.134663 0.0057 

DCO2(-5) 0.310968 2.204374 0.0408 

DCO2(-6) 0.940569 5.229610 0.0001 

D(BO) -0.009849 -2.400341 0.0274 

DBO(-1) 0.074177 6.880000 0.0000 

DBO(-2) 0.055002 5.886802 0.0000 

DBO(-3) 0.042607 5.643865 0.0000 

DBO(-4) 0.027905 5.014045 0.0001 

DBO(-5) 0.011467 3.589526 0.0021 

DET 0.005165 11.01899 0.0000 

DET(-1) -0.002039 -3.760436 0.0014 

DET(-2) 0.002516 3.671225 0.0017 

DET(-3) -0.000779 -1.167201 0.2584 

DET(-4) -0.000248 -0.421914 0.6781 

DET(-5) -8.69E-05 -0.145522 0.8859 
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DET(-6) -0.002457 -3.533033 0.0024 

DET(-7) -0.003173 -6.352484 0.0000 

DTA -3.492864 -4.082222 0.0007 

DTA(-1) 3.368308 3.722247 0.0016 

DTA (-2) -2.875091 -2.923810 0.0091 

DTA(-3) 2.721815 2.344991 0.0307 

DTA (-4) -6.931170 -5.573472 0.0000 

DTA (-5) -1.929128 -1.919773 0.0709 

ECT(-1) -0.439699 -6.432717 0.0000 

Uzun Dönem Katsayıları 

Katsayıları 
Değişkenler Katsayı t ist. Olasılık 

BO -0.190982 -3.789080 0.0013 

ET 0.001399 4.730580 0.0002 

TA 1.017910 1.056244 0.3048 

C 1.853259 7.571294 0.0000 

Tanısal Test Sonuçları 

  

946.02 R  

         

BGX 2

=7.2012 

(0.0273) 

WHITEX 2

=19.2751 

(0.9341) 

 

RAMSEY
2X =1.2291 

(0.3337) 

NORMALX 2
0.9535 

(0.6208) 

Not: BGX 2
, WHITEX 2

, RAMSEYX 2
, NORMALX 2

sırasıyla otokorelasyon, değişen varyans, model kurma hatası ve normal 

dağılım sınaması istatistikleridir. Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. 

Hata Düzeltme Modeli, karbondioksit emisyonu üzerinde diğer değişkenlerin kısa dönemli 

etkilerini göstermektedir. Kısa dönem katsayıları değerlendirildiğinde, karbondioksit emisyonunu kendi 

gecikmeli değerleri ve büyüme oranının gecikmeli değerleri pozitif yönde, ticari açıklık ve enerji 

tüketimi ise genellikle negatif yönde etkilemektedir. " )1(ECT " katsayısının negatif ve anlamlı olduğu 

gözlenmektedir. Bu bulgu sınır testinden elde edilen eşbütünleşme ilişkisi sonuçlarını desteklemektedir. 

Uzun dönem katsayıları değerlendirildiğinde, karbondioksit emisyonunu büyüme oranı negatif yönde 

anlamlı bir şekilde etkilerken, enerji tüketimi pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Ticari 

açıklığın uzun dönemde karbondioksit emisyonu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışmanın 

amaçlarından birisi de Türkiye için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin geçerliliğini test etmektir. 

ARDL analizinde büyüme oranı değişkeninin kısa ve uzun dönem katsayıları incelendiğinde, 

karbondioksit emisyonu üzerinde büyüme oranının etkisi kısa dönemde pozitif yönde iken, uzun 

dönemde negatif yönde olmuştur. Bu bulgu, bu hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir. Modelin 

geçerliğini ve güvenirliliğini sınamaya yardımcı olan tanısal test sonuçları incelendiğinde, modelde 

otokorelasyon ve farklı varyans probleminin bulunmadığı, model spesifikasyonunun doğru olduğu ve 

hataların normal dağılımlı olduğu görülmektedir.    

4.2.3. Çoklu Regresyon Analizi  
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Analizin bu aşamasında EKKY kullanılarak çoklu regresyon modeli tahmin edilmiştir. Model 

tahmininde otokorelasyon sorunu ile karşılaşılmış, bu sorunu ortadan kaldırmak için değişkenlerin 

birinci dereceden farkları alınarak çoklu regresyon tahmini yapılmıştır. Tablo 9’da modelin tahmin 

sonuçları ve EKKY’nin varsayımlarına ilişkin tanısal test sonuçları verilmiştir.  

Tablo 9. Çoklu Regresyon Analizi Tahmin Sonuçları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: BGX 2
, WHITEX 2

, RAMSEYX 2
 ve VIF sırasıyla otokorelasyon, değişen varyans, model kurma hatası ve çoklu doğrusal 

bağlantı test istatistikleridir. Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. *, ** ve *** : %1, % 5 ve %10 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlılıkları göstermektedir. 

Regresyon analizinin sonuçlarına göre enerji tüketimi ve büyüme oranı, karbon emisyonunu 

pozitif olarak etkilerken, ticari açıklık negatif olarak etkilemektedir. Bu tahmin sonucu etki-tepki 

analizinin  sonuçlarını desteklemektedir. Diğer taraftan, bu analizlerden elde edilen büyüme oranı ve 

karbon emisyonu ilişkisi değerlendirildiğinde, ortaya çıkan sonuç Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi 

Hipotezi’nin geçerli olduğunu göstermektedir. Regresyon sonuçları incelendiğinde, katsayıların topluca 

anlamlı olduğu söylenebilir. Bağımsız değişkenlerin karbondioksit emisyonunu açıklama gücü %51’dir. 

EKKY’nin varsayımlarının geçerliliğini test etmek için yapılan tanısal test sonuçlarına göre modelde 

otokorelasyon ve farklı varyans olmadığı, model spesifikasyonunun doğru olduğu görülmektedir. Çoklu 

doğrusal bağlantının varlığının tespit edilmesinde varyans şişirme faktörü (VIF-Variance Inflation 

Factor) kullanılmaktadır. Literatürde VIF değerlerinin hangi aralıklarda olması gerektiği ile ilgili tam 

Bağımlı Değişken: DCO2 

Bağımsız 

Değişkenler 

Katsayı t ist. 

C -0.010872 -0.568056 

DET 0.001980  5.920529* 

DBO 0.005125 2.001980*** 

DTA -1.922219 -2.568647** 

51.02 R  F-İst. = 18.04 (0.0000) 

Tanısal Test Sonuçları 

BGX 2
 = 2.6432 

(0.0596) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHITEX 2

=8.021 

(0.5320) 

 

 

 

 

 

 

RAMSEY
2X =0.7479 

(0.5288) 

Değişkenler VIF 

C  - 

DET  1.116553 

DBO  1.718246 

DTA  1.579651 

Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler DBO DET DTA 

DBO 1 0.2888 0.0549 

DET 0.2888 1 0.5934 

DTA 0.0549 0.5934 1 
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bir görüş birliği olmamakla birlikte, bu teste ait değerlerin 1-3, 1-5, 1-10 arasında olması varsayımları 

bulunmaktadır. VIF değerlerine göre modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu yoktur. Ayrıca çoklu 

doğrusal bağlantının tespit edilebilmesi için bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına 

bakılmaktadır. Korelasyon katsayılarının 0.80 ve üzerinde olması durumunda modelde çoklu doğrusal 

bağlantı problemi olduğundan şüphe edilebilir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde, büyüme oranı, 

enerji tüketimi ve ticari açıklık değişkenleri arasında güçlü bir ilişki söz konusu değildir. Dolayısıyla 

modelde çoklu doğrusal bağlantı problemi yoktur.  

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, karbondioksit emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ticari açıklık 

değişkenleri arasındaki ilişkiler araştırılmış, bu değişkenlerin karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisi 

gözlemlenmeye çalışılmış ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye için geçerli olup olmadığı 

test edilmiştir. 1960-2016 dönemini içeren verilerin kullanıldığı çalışmada, Granger nedensellik testi, 

etki-tepki, varyans ayrıştırma, ARDL ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, karbon emisyonu ile enerji tüketimi arasında ve enerji 

tüketimi ile ticari açıklık arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca karbon 

emisyonu ve büyüme oranından ticari açıklığa ve enerji tüketiminden büyüme oranına doğru tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Karbon emisyonunun, enerji tüketimi ve büyüme oranı 

değişkenlerine tepkisi denge noktası etrafında pozitif yönde iken, ticari açıklık değişkenine tepkisi 

negatif yönde olmuştur. Karbon emisyonunun öngörü hata varyansının açıklanma oranına bakıldığında, 

en çok kendisi tarafından, sonra ticari açıklık, enerji tüketimi ve büyüme oranı tarafından açıklandığı 

gözlenmiştir. Çalışmada çoklu regresyon analizi uygulanmış, analizde enerji tüketimi ve büyüme 

oranının, karbon emisyonunu pozitif olarak etkilediği, ticari açıklığın ise negatif olarak etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu tahmin sonucu etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizlerinin sonuçlarını 

desteklemektedir. Büyüme oranının karbon emisyonunu pozitif yönde etkilediği bulgusu, Çevresel 

Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin Türkiye için geçerli olduğunu göstermektedir. ARDL analizinde uygulanan 

sınır testi sonucuna göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusudur.  

  Çalışmada, karbon emisyonu ile enerji tüketimi arasında pozitif bir ilişkinin saptanması enerji 

kullanımında fosil yakıtların ağırlıklı olarak yer aldığının göstergesidir. Dolayısıyla temiz enerji 

kaynakları olan biyo yakıtın, güneşin, rüzgarın, hidroelektrik ve jeotermal enerjinin mevcut olması ve 

özendirilmesi bu konuda önemli bir husustur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik 

büyüme hedefi arka planda tutulmaması gereken bir öneme sahip olsa da çevre kirliliğinin sonuçlarını 

göz ardı etmek sonraki nesillerin daha büyük sağlık, çevre ve ekonomi ile bağlantılı sorunlarla 

karşılaşmasına sebep olacağından, üretimde temiz ve çevre dostu teknolojilerin kullanımı teşvik 

edilmelidir. Çevreye duyarlı bir şekilde üretime ve enerji kaynaklarına yatırım yapılmalı ve bu alanlara 

finans desteği sunulmalıdır. Sonuç olarak, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2023 
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çerçevesinde ülkemizin çevre politikalarının yetersiz olduğu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği 

önerilmektedir.  
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Ek: Tablo 1. Birim Kök Testlerinin Sonuçları 

 

D
E

Ğ
İŞ

K
E

N
 

 

ADF 

 

PP 

 

KPSS 

NG-PERRON 
 

KARAR 

MZA MZT MSB MPT 

 

CO2 

 

-3.768320**(0)b 

 

 

-3.768320**(0)b 

 

 

0.064893**(4)b 

 

 

-18.5325**(0)b 

 

 

-3.03134**(0)b 
 

 

0.16357**(0)b 
 

 

4.99476**(0)b 

 

 

I(0) 

 

BO 

 

-7.412598 (0)*c 

 

 

-7.345532*(3)b 

 

 

0.054511*(3)b 

 

 

-27.9642*(0)b 

 

 

-3.73395*(0)b 

 

 

0.13353*(0)b 

 

 

3.28984*(0)b 

 

 

I(0) 

 

TA 

 

4.469248**(0)c 

 

 

4.739541**(4)c 

 

 

0.654148*(6)c 

 

Düzey 

1.36809(10)b 

Düzey 

1.20985(10)b 

 

Düzey 

0.88434(10)b 

 

Düzey 

187.257(10)b 

 

 

I(1) 

1. farkı 
-27.9446*(3)b 

1. farkı 
-3.73791*(3)b 

1. farkı 
0.13376*(3)b 

1. farkı 
3.26117*(3)b 

 

 
ET 

 
3.156942**(0)c 

 
3.212205**(4)c 

 

 
0.206448*(10)b 

 
-17.5255**(10)b 

 

 
-2.88379***(10)b 

 

 
0.16455**(10)b 

 

 
5.66051***(10)b 

 

 
I(0) 

 

Not: (.) parantez içindeki rakamlar ADF testinde AIC kriteri tarafından belirlemiş olan gecikme uzunluklarıdır. PP, KPSS ve 

NG-Perron testlerinde ise Bartlett Kernel tahmin yöntemi kullanılmış, bant genişliği Newey-West olarak belirlenmiştir. a: 

regresyonun sabit terim veya trend içermediğini, b: regresyonun sabit terim ve trend içerdiğini, c: regresyonun sabit terim 

içerdiğini ifade etmektedir. *: %1,  **: %5, ***: %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN 

İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ 

Asuman KOÇ YURTKUR 

Erinç Erkil YALÇIN 

ÖZET 

 Parasal aktarım mekanizması para politikalarının çeşitli kanallar vasıtasıyla toplam talebi 

dolayısıyla ekonomiyi etkileme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Para politikası uygulamaları 

dünyada merkez bankalarının sorumluluğunda yürütülen ekonomik bir faaliyettir. Türkiye’de bu 

ekonomik faaliyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yürütmektedir. Para piyasalarındaki 

değişmeler doğrudan reel sektörü etkilemektedir. Politika yöneticilerinin günümüzde maliye 

politikalarından ziyade para politikalarını tercih etmesi aktarım mekanizmalarının önemini ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda ekonomi yönetimlerinin ihtiyacını karşılayacak etkin olan parasal aktarım 

mekanizmalarını tespit etmek son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı parasal aktarım mekanizması 

kanallarının teorik açıdan incelenmesi ve geçerli kanalların Türkiye ekonomisi için tespit edilmesidir. 

Bu bağlamda çalışmada aktarım kanallarının her birinin işleyiş şekli ortaya konularak kanalların 

birbiri ile olan etkileşimi açıklanmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular ve geçerli kanallar Türkiye 

ekonomisi açısından değerlendirilerek politika önerileri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aktarım Mekanizması, Faiz Kanalı, Kredi Kanalı, Türkiye. 

Jel Kodları: E5, E50,  E52. 

 

MONETARY TRANSMISSION MECHANISM OF CHANNEL FOR TURKEY PROGRESS: 

AN EMPIRICAL ANALYSIS 

ABSTRACT 

The monetary transmission mechanism can be defined as the process of affecting the economy 

due to the total demand of monetary policies through various channels. Protocol on currency. changes 

in the economic activities of Central Bank of the Republic of Turkey Turkey's currency markets. Today, 

policy managers prefer monetary policies rather than fiscal policies, revealing the importance of 

transfer functions. It is extremely view to find the mechanisms of transferring money. This theoretical 
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target of the operation's objectives and the general channels of monetary transmission channels panel 

provides for the establishment of Turkey's economy. In this context, the operation of each of the 

transmission channels is explained and their interaction with each other is explained. The findings from 

the current channel and then evaluating policy proposals were put forward by focusing on Turkey's 

economy. 

Key Words: Transmission Mechanism, Interest Channel, Credit Channel, Turkey 

Jel Codes: E5, E50,  E52. 

1. GİRİŞ  

İktisadi faaliyetler açısından para politikaları belli dönemler içinde önemli değişiklikler 

geçirmiştir. İnsanlık tarihi açısından da her zaman canlı kalmayı başarmıştır. Günümüzde para 

politikalarının öneminin artması ile bu politikaların yöneticisi olan merkez bankalarının da önemi 

artmaktadır. Ekonomilerde para politikalarına yön verme yetkisi merkez bankalarında bulunmaktadır. 

Bu bağlamda para politikaları ise, büyüme, istihdamda artış, fiyat istikrarı gibi istenilen amaçlara 

varabilmek için paranın maliyetini etkilemeye yönelik alınan kararlardır. Parasal aktarım mekanizması 

da para politikalarının birçok kanal vasıtasıyla ekonomiyi etkileme süreci olarak ifade edilmektedir. 

İktisat politikaları, merkez bankasının ekonomiyi istikrarlı bir şekilde yönetebilmesi ile birlikte 

bu durumu sürdürebilmesi amacıyla uygulamaya konulan kararlardır. İktisat politikalarının önemli bir 

işlevi olan para politikaları ise merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para miktarının 

değiştirilmesine yönelik yöntemlerdir. Dolayısıyla merkez bankası aktarım kanalları üzerinden reel 

ekonomiyi; açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları, reeskont oranları gibi birçok para politikası 

araçlarını kullanarak etkilemektedir. Bu bağlamda parasal aktarım mekanizması para miktarında ortaya 

çıkan değişikliklerin reel ekonomi üzerinde gerçekleşen etkisini ifade etmektedir. Para politikası reel 

ekonomiyi birçok kanal vasıtasıyla etkilemektedir. Bu kanallar, geleneksel faiz oranı kanalı, varlık 

fiyatları kanalı, kredi kanalı, beklenti kanalı, döviz kuru kanalıdır. Para politikasında ortaya çıkan 

değişikliklerin ekonomiye hangi kanallar üzerinden etki ettiği ise ekonominin büyüklüğüne ve yapısına 

bağlı olarak değişmektedir.  

Parasal aktarım mekanizması konusu incelendiğinde, günümüzde  finansal sistemde ortaya çıkan 

gelişmeler de göz önüne alındığında aktarım mekanizması kanallarının para ile reel ekonomi arasındaki 

ilişkilere dayandığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla parasal aktarım kanalları yoluyla uygulanan parasal 

şokların ekonomi üzerindeki reel etkilerini kavramak, yapılan çalışmaların amacını ortaya koymak için 

bir gereklilik olmaktadır. Monetarist ve Keynesyen iktisatçıların para ile para ve reel ekonomi arasındaki 

ilişkilere bakışı, teorinin ilerleyişinde önemli yer tutmaktadır. Aktarım mekanizmaları hakkında bilgi 

sahip olmak, para otoriteleri tarafından uygulanan para politikalarının kısa dönemde reel etkilerinin 

mevcut olduğunu bilmek anlamına gelmektedir. İktisadi ekoller incelendiğinde, Monetaristler, 
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Keynesyenler, Yeni klasik ve Yeni keynesyenler uygulamada yer alan para politikalarının kısa dönemde  

reel ekonomiyi etkileyeceğini belirtmişlerdir. Gelişmiş finansal piyasaların varlığı parasal aktarım 

mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda para politikalarının 

zamanında ve uygun şartlarda yürütülmesi yine aktarım mekanizmalarının etkili olmasını sağlamaktadır. 

Merkez bankalarının alacakları politika kararlarında doğru bir şekilde incelemek, ekonomide riskin 

mevcut olduğu durumlarda uygun politika kararları almak, merkez bankalarının birincil görevleri 

arasındadır.  

Ekonomide para politikasının etkinliğinin ortadan kalktığı durumlarda maliye politikalarının 

uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla para ve maliye politikalarını birlikte ve etkin olabilecek şekilde 

uygulamak söz konusu olmaktadır (Yurtkur, 2017: 816). Para politikalarının ekonomi üzerinde meydana 

getirdiği etkilerin ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalar 1980’li yıllarda ekonometrik 

yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucunda hız kazanmıştır. Maliye ve para politikalarının hangisinin 

ekonomik faaliyetler üzerinde etkisinin olduğuna yönelik tartışmalar günümüzde devam etmektedir. 

Klasik iktisatçılar ekonominin kendiliğinden tam istihdam seviyesine ulaştığını ifade etmektedirler. 

Ayrıca paranın reel ekonomiyi etkileme konusunda etkisiz kaldığını ifade etmektedirler. Para yalnızca 

fiyatlar genel düzeyini etkilemektedir. Keynesyen iktisatçılara göre ise para hem fiyatlar genel düzeyini 

hem de reel ekonomiyi etkilemektedir. Monetaristler, maliye politikalarının etkin olmayacağını ifade 

etmekte bu düşüncelerini dışlama etkisi ile belirtmektedir. Bu açıklamalara göre, çıktı ve para stoku 

arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapılmaktadır. Yani para politikalarının ekonomi üzerinde etkinliği 

daha büyüktür. Rasyonel beklentiler teorisine göre ise para politikasının etkinliği hususunda politika 

uygulamalarının ekonomik birimlere göre beklendiği veya beklenmediği durumlara göre farklı şekilde 

değerlendirilmektedir. Rasyonel beklentiler teorisine göre para arzında meydana gelen beklenmeyen 

artışlar ekonomi üzerinde etkin olmaktadır. Beklenen para politikası uygulamaları ise ekonomik 

faaliyetler üzerinde herhangi bir etki oluşturmamaktadır (Duman, 2016:74). 

2. PARSAL AKTARIM MEKANİZMASI VE KANALLARIN İŞLEYİŞİ 

Parasal aktarım mekanizması, paranın iktisadi değişkenleri etkileme mekanizması olarak 

tanımlanmaktadır. Aynı zamanda parasal aktarım mekanizması araçlarının üretim faktörlerinden elde 

Edilen gelirleri ve iktisadi faaliyetlerin işleyişini etkileme süreci olarak bilinmektedir (Sever, 2018:45). 

Parasal aktarım mekanizması, ekonomide denge koşullarının mevcut olduğu yani dengede olan 

bir ekonomide para politikalarında gerçekleşen değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan arz ve talep 

fazlasının toplam harcamalar üzerindeki etkisini analiz etmektedir (Lipsey, 1983:689). Parasal aktarım 

kanallarının hepsi birbiri ile ilişkilidir. (Büyükakın vd., 2009:32).  Dolayısıyla, parasal aktarım 

mekanizması, para politikası değişikliği ve çıktı, istihdam ve enflasyondaki değişimler arasında var olan 

bir ilişki serisi olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte para politikası değişikliklerinin toplam talebe 

etkisi ve toplam talepteki değişikliklerin çıktı, istihdam ve fiyatlar üzerindeki etkisi olarak iki unsura 
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ayrılmaktadır. Merkez bankaları para politikası değişikliklerini üç farklı yoldan gerçekleştirmektedir 

(Keith ve Howells, 2003:15): 

 Kısa vadeli faiz oranında meydana gelen  değişiklik: merkez bankası likidite sıkıntısını azaltmak 

için bankacılık sektörüne kredi verme eğilimi mevcuttur. Bunu açık piyasa işlemleri aracılığı ile 

yapabilmektedir. 

 Parasal Taban Kontrolü: Para arzını veya büyüme oranını değiştirme beklentisi, 

 Doğrudan Kontroller: bankaların kredi büyüme oranını etkileyebilmek için yine bankalara 

yönelik düzenlemeler yapmak olarak tanımlanmaktadır.       

Parasal aktarım mekanizmasının süreci, para politikasında meydana gelen değişiklikler 

vasıtasıyla başlamaktadır. Merkez bankası sahip olduğu politika araçlarını kullanarak meydana gelen 

değişiklikler yoluyla döviz kuru ve kısa vadeli faiz oranlarını etkilemektedir. Bu durumdan enflasyon 

ve reel GSYH da etkilenmektedir (Taylor, 1995: 11). Parasal aktarma mekanizması kanalları ve 

kanalların işleyişini parasal kesimde başlayıp reel kesimde biten bir süreç olarak değerlendirmek 

mümkündür. Bu süreci açıklayabilmek kanalların tanımlanması ve işleyişinin ortaya konulması ile 

mümkündür.  Para politikasında alınan kararlardaki değişikliklerinin hasıla düzeyinde meydana getirdiği 

etki parasal aktarım mekanizması kavramı yardımıyla ifade edilmektedir. Parasal aktarma mekanizması 

belirtilen bu dört temel kanal vasıtası ile yapılan değişiklikler, ekonomik yapıyı doğrudan 

etkilemektedir. Faiz kanalı için örnek verilecek olunursa, para politikalarında yapılan bir değişiklik faiz 

oranlarını ve devamında toplam talebi etkilemektedir. 

Parasal yaklaşım olarak da ifade edilen faiz kanalı, parasal aktarım mekanizması ile ilgili yapılan 

çalışmaların önemli bir kısmına temel oluşturmaktadır. Geleneksel faiz oranı kanalı merkez bankası 

tarafından uygulanan para politikalarının faiz oranı ile reel ekonomiye aktarımını içermektedir. Bu kanal 

Keynesyen ekonomiye dayanmaktadır. Aynı zamanda IS-LM modelinin standart durumunu da ifade 

etmektedir. Bu standart model para arzında artış veya azalışa karşılık faiz oranlarında meydana gelen 

azalış veya artışı belirtmektedir (Taş, 2006:31).  

Bu kanal ile yapılmak istenen faiz oranlarının belirlenmesi sonucunda borç paranın maliyetini 

değiştirerek ekonomik birimlerin tüketim tercihlerine etki etmek, aynı zamanda da üretici kesimin 

yatırım ve toplam talebini etkilemektir. Yatırım harcamalarında bir artış sağlamak amacı ancak reel 

faizlerin düşürülmesi ve beraberinde gerçekleşen sermaye maliyetinin düşmesiyle gerçekleşmektedir. 

Bu durum, toplam talebin artması ve çıktı düzeyinin artışı ile sonuçlanmaktadır. Genişletici para 

politikasının uygulanması nominal faiz oranlarını ve kısa dönem reel faiz oranlarını düşürmektedir. Reel 

faiz oranı düştüğünde konut yatırımlarında ve sabit yatırımlarda artış görülmektedir (Örnek, 2009: 106). 

Faiz kanalının işleyişi aşağıda yer alan maddeler ile açıklanmaktadır (Erdoğan ve Yıldırım, 2009: 

57-58): 
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 Hasıla seviyesinde meydana gelen değişiklik, 

 Reel faiz oranlarının arttırılması ya da azaltılması yoluyla meydana gelen değişiklik, 

 Firmaların ve tüketicilerin harcama davranışlarında meydana gelen değişiklik, 

 Genişletici veya daraltıcı para politikası vasıtasıyla meydana gelen değişiklik. 

Tüketiciler ve firmalar alacakları kararlarda nominal faiz oranlarına göre değil reel faiz oranlarına 

bağlı kalarak hareket etmektedirler. Dolayısıyla harcamalar üzerinde gerçekleşen en fazla etki uzun 

dönem reel faizler tarafından belirlenmektedir. Merkez bankasının kısa dönemde nominal faiz 

oranlarında bir değişikliğe gitmesiyle birlikte ve aynı zamanda nominal fiyat seviyesinin yapışkan 

olması nedeniyle uzun ve kısa dönem faiz oranları değişmektedir. Merkez bankasının genişletici para 

politikası sonucu nominal faiz oranları düşmekte aynı zamanda kısa dönem faiz oranlarında da azalış 

görülmektedir (Mishkin,1995:5). 

Parasal aktarım mekanizmasında belirtilen varsayımlara göre, reel faiz oranlarında bir artış 

meydana geldiğinde bu durum bütün yatırımlarda düşüşü beraberinde getirmekte ve tüketicilerin 

beklentileri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Alıcı pozisyonunda olanlar tüketim mallarını 

satın almamakta ve yerine likitte kalmayı tercih etmektedirler. Kriz dönemlerinde firmaların yükselen 

faiz oranları ile birlikte mevcut faizi ödeme gücü zayıflamakta aynı zamanda firmaların net değeri de 

azalmaktadır (Birgili, 2002:6). 

Varlık fiyatları kanalında, çeşitli varlıkların nispi fiyatlarının iktisadi faaliyetlere olan etkisi 

araştırılmaktadır. Merkez bankası tarafından yapılan para politikası değişiklikleri ile birlikte finansal 

varlıkların ve reel varlıkların nispi fiyatlarında meydana gelen değişiklikler sonucunda üretimde ve 

toplam talepte değişiklikler gözlenmektedir. Para politikasında görülen bu değişiklikler; bono, hisse 

senedi, gayrimenkul gibi varlıkların fiyatlarında da etki yaratmaktadır. Varlık fiyatlarında meydana 

gelen düşüş firmaların ve hane halklarının borç ödemelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle firmalar ve 

hane halkları borçlarını ve ileride yapacakları harcamaları düşürmek amacıyla bilançolarını 

güçlendirmeye yönelik önlemler almaktadır. (Yıldırım ve Mirasedeoğlu, 2015:109-110). 

Para politikalarının toplam talepte oluşturduğu etkiler, bilançolarda oluşan değişmeler ve varlık 

fiyatlarında meydana gelen değişmelere iktisadi karar birimlerinin (devlet, firmalar, hane halkları) tepki 

vermesi ile birlikte daha fazla güçlenebilmektedir. Yani faiz oranlarında oluşan artış neticesinde varlık 

fiyatlarında azalma olmaktadır. Bu durum ile birlikte bilanço pozisyonları da zayıflamaktadır. Bu 

durum, toplam üretim seviyesini ve toplam gelirde azalmaya neden olmaktadır. Ekonomik faaliyetlerde 

ortaya çıkan bu kötü durum ile birlikte firmaların ve hane halklarının nakit akışlarını zayıflatmakta 

firmaların ve hane halklarının ortaya çıkabilecek herhangi bir finansal sorun karşısında savunmasız 

kalmalarına sebep olmaktadır. Bu durum toplam tüketimde de azalmaya yol açmaktadır (Yıldırım ve 

Mirasedeoğlu, 2015:109-110). 
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Varlık fiyatlarının para politikasının parasal aktarım kanallarında teorik düzeydeki rolü bilinse de 

ampirik olarak olarak ifade edebilmek oldukça zor olmaktadır. Politika oranının varlık fiyatlarını 

etkileyebileceği birçok kanal mevcuttur. Bu kanallar aşağıdaki sıralanmaktadır (Trichet, 2002:36): 

 Faiz oranında meydana gelen değişiklikler, insanların gelecekte ekonomik büyüme konusunda 

beklentilerini aynı zamanda kar beklentilerinde değişmeler meydana getirmektedir. 

 Para politikası kararları, ekonomik aracıların kar beklentileri için uyguladıkları indirim 

faktörleri setini ya da bulundukları varlıktan ( konut gibi.) gelecekteki hizmet akışı ya da 

gelirlerini değiştirebilmektedir, 

 Faiz oranında meydana gelen değişiklikler, portföylerin göreceli fiyatlarını etkileyebilecek 

varlıklar arasında değişimlere neden olabilmektedir. 

Nominal ve reel para stoklarını değiştirebilecek bir parasal itiş, tek bir kısa vadeli faiz oranını ya 

da borçlanma maliyetini değiştirmekten daha çoğunu yapabilmektedir. Parasal etkiler, çeşitli yerli ve 

yabancı varlıklar üzerindeki fiili ve beklenen fiyatları değiştirerek iktisadi etiler yaratmaktadır  (Meltzer, 

1995: 51).    

Varlık fiyatları ve faiz arasında ters orantılı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Örnek olarak 

merkez bankası faizleri azaltma kararı verdiğinde, bu kanal yoluyla hisse senetlerine olan talepte artış 

görülmekte bununla birlikte talepte artış etkisi beraberinde varlıkların fiyatının yükselmesine sebep 

olmaktadır. Hisse senedinin fiyatında ortaya çıkan artış firmaların değerini yükselteceğinden 

beraberinde yatırımların artmasını durumunu beraberinde getirmektedir. Varlık fiyatlarında yükseliş 

bireylerin servet artışını da beraberinde getirmekte bu durum tüketimi arttıran etkenlerden olup etkileri 

konut piyasalarına yansımaktadır. Konut fiyatlarının yükselmesi tüketimi etkileyen nedenler arasında 

sayılmaktadır. Faiz oranlarında düşüş ev finansman maliyetlerinin düşmesini neden olması konut 

piyasasına olan talebi de canlandırmaktadır. Talebin canlanması konut fiyatlarında yükselişe neden 

olmakta, sahiplerin ise kendilerini daha varlıklı hissetmeleri neticesinde ekonomik güçlerini arttıran bir 

unsur olarak yer almaktadır (Karahan, 2015: 4-5).   

Dışa açık bir ekonomide döviz kuru ekonomiyi etkileyen önemli bir araç görülmektedir. 

Gelişmemiş ülke ekonomileri ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin çoğunda dikkat çeken önemli 

husus döviz piyasalarına olan müdahalelerdir. Bu müdahaleler ise kısa vadeli faiz oranları kullanılarak 

gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan birçok ülkede döviz kurunda oluşan dalgalanmalar sonucunda 

borçlarının büyük bir kısmı yabancı para cinsinden olan finansal veya finansal olmayan şirketler 

etkilenmektedir. Bu durum toplam talebin de önemli ölçüde etkilenmesine yol açmaktadır (Mishkin, 

2001:7-8).              

 Döviz kurunda meydana gelen bir değişmenin, çıktı ve enflasyon üzerindeki etkisi zamanlama 

ve büyüklük açısından incelendiğinde diğer parasal aktarım mekanizması kanallarından farklı olduğu 

görülmektedir. Bu durum optimal politikaları etkilemektedir. Merkez bankası para politikalarının 
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durumunun değerlendirilmesinde ‘Parasal Durum İndeksi’ olarak tanımlanan kısa vadeli faiz oranı ve 

döviz kurunun ağırlıklı ortalamasını kullanmaktadır. Bu durum açık ekonomilerde pratikte para 

politikasının yönetiminde döviz kurunun önemli olduğuna işaret etmektedir (Smets ve Wouters, 

1999:489-490). 

Merkez bankası tarafından genişletici para politikası uygulandığında;  reel faiz oranı düşmektedir. 

Yurt içi reel faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu durum sermaye hareketlerinin yoğunluğunda bir 

değişme yaratmaktadır. Bunun nedeni yabancı paranın ulusal paraya göre daha cazip olmasıdır. Yani 

yerli para değer kaybederken döviz kuru değer kazanmaktadır. Yerli malların değer kaybetmesi 

sonucunda yurtiçi malların fiyatları düşmekte, yurtdışı mallar da pahalı hale gelmektedir. Bu sayede net 

ihracat artmakta ve firmalar yatırım kararlarını hızlandırmaktadır. Bu durum çıktının ve toplam talebin 

artışına yol açmakta milli gelirde artışa neden olmaktadır  (Bakan ve Akçacı, 2015:70). 

Sürekli yüksek enflasyonun hakim olduğu ülkeler için döviz kurunun anlamı, enflasyonun temel 

belirleyicilerden olma rolünü üstlenmesidir.  Döviz kuru bir ekonomide ithal malların fiyatlarını ve 

döviz kuruna endeksli fiyat ve ücretlerde bir değişim meydana getirebilmektedir (Özatay, 2005:234).     

Döviz kuru kanalı, para politikasında yapılacak olan bir değişiklik sonucunda yerli parayı ve net 

ihracatı etkilemektedir. Aynı zamanda fiyat düzeyi ve reel hasılayı da değiştirmektir. Döviz kuru 

kanalının çalışması ekonomilerdeki dışa açıklık seviyesi ile yakın ilişkilidir. Son zamanlarda döviz kuru 

kanalı mekanizmasının işlerliğinin etkili olması yani küresel ekonomiye uyum sağlama sürecinin 

hızlanması ile birlikte dışa açıklık seviyesinin de hızlanmasıyla günümüzde esnek döviz kuru kanalının 

önemi artmış bulunmaktadır. Merkez bankasının para politikası yoluyla aldığı kararlarında meydana 

gelen bir değişiklik, döviz kuru üzerinden ithalat fiyatlarını ve hasıla düzeylerini etkilemektedir 

(Erdoğan ve Yıldırım, 2008:96-97). 

Daraltıcı para politikasının uygulanması durumunda döviz kuru kanalının işleyişi aşağıdaki 

gibidir (Erdoğan ve Yıldırım, 2008:96-97): 

 Faiz oranlarında yükselme görülmekte, 

 Yerli para değer artışı yaşanmakta, 

 Net ihracat azaldığı için toplam talepte daralmalar görülmekte, 

 Hasılada düşüş meydana gelmektedir, 

Merkez bankası daraltıcı para politikası uyguladığında kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesi 

neticesinde yerli paranın da değeri artmaktadır. Bu yönde uygulanan para politikası yerli para cinsinden 

varlıkların pozitif yönde bir getiri sağlamaktadır. Ayrıca sermaye girişi de teşvik edilmiş olmaktadır. 

Yerli para değer kazandığında, yurtiçi mal fiyatlarının yurtdışı mal fiyatlarına oranla daha yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Bu durum da ithalatı artmakta, ihracatta ise düşüş görülmektedir. Net ihracat 

azaldığında ise toplam talepte düşüş yaşanmış demektir. Yerli paranın değerlenmesi sebebiyle fiyatlarda 
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göreceli olarak ortaya çıkan bir değişmenin varlığı, mal ve hizmet ithalatlarının düşük fiyatlar içinde 

yapılmasına ve ayrıca bu durum yurtiçi fiyatların düşmesine neden olmaktadır. 

Dışa açık bir ekonomide uygulanan daraltıcı para politikası sonucunda döviz kurunun milli gelir ve 

ihracat üzerindeki etkileri aşağıda tablo olarak verilmiştir. 

Şekil 1. Döviz Kuru Kanalının İşleyişi 

 

Para Arzı 

 

Yurt içi 

Faiz Oranı 

 

Ulusal Paranın 

Değeri 

 

İhracat 

 

Milli Gelir 

Kaynak: Frederic Mishkin (1996); “The Channels of Monetary Transmission : Lessons For Monetary Policy,” National 

Bureau of Economic Research, Working Paper, 5464: 5. 

Uygulanan para politikası sonucunda para arzının azalması ile birlikte yurt içi faiz oranları 

yükselmektedir. Yerli para cinsinden yapılan yatırımların getirisi, yabancı para birimi cinsinden yapılan 

yatırımlar ile karşılaştırıldığında artmaktadır. Yerli para birimine olan talep artışı, paranın değerini 

arttırmaktadır. Bu durumda döviz kuru düşmekte, net ihracat ve milli gelir ise azalmaktadır (Kamin vd., 

1998:13). 

Parasal aktarım mekanizması kanallarından döviz kuru kanalının etkinliği ve buna bağlı olarak 

önemi ekonomide var olan açıklık derecesine göre değişiklik göstermektedir. Açıklık derecesi ihracatın 

ve ithalatın GSYH’ da ki payına göre belirlenmekte olup bu payın büyüklüğü ne kadar büyük olursa 

parasal aktarım mekanizmasında döviz kurunun ağırlığı o kadar büyük olmaktadır. Diğer bir açıdan bir 

ekonominin açıklık derecesi ve ekonominin büyüklüğü karşılıklı incelendiğinde aralarında negatif bir 

ilişki mevcuttur. Dolayısıyla döviz kuru kanalının açık ve daha çok küçük ekonomiler açısından 

incelendiğinde daha önemli olduğu görülmektedir (Büyükakın vd., 2009: 177). 

Kredi kanalı, merkez bankalarının para politikası araçlarını kullanması ile (kredi kanalı) kredi 

arzında meydana gelen değişimlerin reel ekonomide yaratacağı etkiler olarak tanımlanmaktadır (İnan, 

2001:3). Kredi kanalı, firmalar ve hane halklarının kredi piyasasındaki varlığını, kredi kontrolleri ve 

yönlendirilen kredi programları ile sınırlanması, gelişmekte olan piyasalar açısından bakıldığında önem 

arz etmektedir (Turner ve Mohanty, 2008:17). 

Paranın ilgi alanı içinde ifade edilen iki finansal varlık sınıflandırması mevcuttur bunlar, para ve 

bunun yanında işlem amacıyla kullanılmayan diğer tüm varlıklar. Parasal otoritelerin, para arzını ve bu 

iki varlığın göreceli fiyatlarını, nispi arzı ayarlayarak kontrol ettikleri varsayılmaktadır. Geleneksel 

Keynesyen modellerde, fiyatların anlık ayarlanamadığı IS-LM modellerindeki gibi nominal faiz 

oranlarında gerçekleşen bir artış, toplam talebi baskılayan reel faiz oranlarında artışa yol açmaktadır. 

Çıktı, kısa vadede talebe göre belirlendiğinden reel aktivite de azalma gerçekleşmektedir. Yine paranın 

görüş alanı içinde iki varsayım incelenmektedir. İlk olarak alım satım işlemleri için para olarak 
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nitelendirilen ve tanımı doğru yapılmış bir varlık olmalıdır. İkinci olarak para otoriteleri para arzını 

kontrol edebilmelidir (De Bont, 1999: 297). 

Kredi kanalında eksik bilgi ve sözleşmelerin maliyetli olarak gerçekleştirilmesi gibi problemler, 

finansal piyasaların işlevini düzgün biçimde yapmasına engel olan bir durumdur. Bu durumda dışsal 

olarak kazanılan fonların maliyeti ile içsel fonların maliyeti arasında bir fark ortaya çıkmaktadır. İşte bu 

fark dış finansman primi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte bu fark, borç alanlar ile borç verenler 

arasında mevcut olan asil-vekil sorunu ile ilgili kaybolan maliyeti yansıtmaktadır. Dış finansman primi, 

borçlanma yoluyla ya da hisse senedi ihraç etmek yoluyla dışarıdan elde edilmiş olan fonlar ile içsel 

olarak oluşturulan fonların arasındaki maliyet farkı olarak tanımlanır (Bernanke ve Gertler, 1995: 34-

36). 

Dışsal finansman priminin boyutu kredi piyasasında ortaya çıkan pürüzleri yansıtmaktadır. Bu 

pürüzler, borç veren bankalar ile borç alanlar ve firmaların yapısı ile ilgili bilgi toplama, değerlendirme 

hususunda bekleme durumu ile oluşan maliyetlerdir.  Borç alan kişilerin borç veren kurumdan kendisiyle 

ilgili olarak daha çok bilgiyi elde etmesi durumu “limon pirimi” olarak da ifade edilmektedir (Bernanke 

ve Gertler, 1995: 34-36). 

Banka kredi kanalı, uygulanan para politikalarının bankaların kredi hacimlerini etkilemesi 

yoluyla toplam talebi ve hasılayı etkileme süreci olarak açıklanmaktadır. Daraltıcı para politikası 

uygulandığında süreç aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir (Erdoğan ve Beşballı, 2011:29): 

 Daraltıcı para politikası, 

 Banka mevduatlarında meydana gelen azalış, 

 Bankaların ödünç verebileceği kredi miktarında azalış, 

 Toplam talepte daralma, 

 Hasılada ortaya çıkan düşüş. 

Banka kredi kanalı, parasal şartlarda bir değişim durumu mevcut olduğunda bankaların borçlanma 

davranışlarını analiz etmektedir. Dar anlamda kredi kanalı olarak da ifade edilmektedir. Banka kredi 

kanalının çalışması için iki önemli hususun sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar (Taş vd., 2012:61): 

 Firma finansmanı açısından incelendiğinde banka kredileri ve menkul kıymetler tam ikame 

varlıklar olmalıdır, 

 Merkez bankalarınca uygulanan para politikaları bankaların kredi arzını etkileyebilmelidir. 

Birinci maddenin geçerliliği genellikle asimetrik bilgi kavramı olarak ifade edilmektedir. İkinci 

madde ile ilgili tartışmalar ise günümüzde devam etmektedir. Morena, Agung, Pramono ve Prastowo 

(2002)’ nin yaptıkları çalışmaya göre,  bu varsayımın gerçekleşebilmesi için bankaların ilk olarak 
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mevduat dışı kaynak bulma gücüne sahip olmaması gerekmektedir. Örnek olarak merkez bankasının 

munzam karşılıklar vasıtasıyla piyasaya müdahalede bulunması mevduat dışı kaynakları 

etkilememektedir. Aynı zamanda bankaların mevduat dışı kaynak toplama kapasitesinde artış oldukça 

bu kanalın işlerliği ve etkinliği zorlaşacaktır. İkinci maddenin geçerliliği ile ilgili bir diğer önemli husus 

merkez bankasının uyguladığı para politikası sonucu ortaya çıkacak yeni durumda bankaların vereceği 

tepki, rezervlerinde meydana gelecek değişmeyi kredilerden ziyade portföylerinde mevcut olan menkul 

kıymetleri azaltarak tepki vermemesi gerekliliğidir. Bununla birlikte banka dışı finansal aracıların 

varlığı ve büyüklüğü de bu hususun geçerliliğini etkilemektedir (Taş vd., 2012:62). 

Bankalar tasarruf sahiplerinin fonları ile yatırımcıları buluşturmakta olup enformasyon 

asimetrisinden doğan sorunları çözmektedirler. Bu açıdan küçük firmalar için banka kredileri çok 

önemlidir. Merkez bankası APİ yoluyla bankacılık sisteminden menkul kıymet aldığı zaman 

karşılığında bankalara rezerv aktarılmaktadır. Bankalar ise bu durum karşılığında meydana gelen artışı 

kredi olarak ekonomik birimlere harcatmaktadır. Sonuçta banka kredilerine ihtiyacı olan küçük 

firmaların kazanacağı fonlarla yatırımlarda artış görülmektedir. 

Ms (↑) → Banka Rezervleri (↑) → Banka Kredileri (↑) → I (↑) → Y (↑)     (1.1) 

Rezerv arttırmak için merkez bankasının bankacılık sistemine rezerv iletmesi ve bankaların bunu 

ekonomik birimlere harcatmak istemesi beraberinde kredi miktarını artmaktadır. Bu yolla banka 

kredilerindeki artış ile yatırım harcamalarını artmakta olup ekonominin üretim ve gelir düzeyi 

gelişmektedir (Afşar vd., 2012:152). 

3. PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINA YÖNELİK AMPİRİK LİTERATÜR 

Aktarım kanalları literatür açısından çokça çalışılan konular arasında yer almaktadır. Ancak 

gelişen ampirik yöntemlerle birlikte konunun ülke bazında ya da ülke grubu olarak ele alınmasına imkan 

tanıyan literatür de yaygınlaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla konu ile ilgili geniş literatür bulunması, 

yakın dönem çalışmalarından örnekler ile literatürü sınırlandırmaya neden olmuştur.  

Tay Bayramoğlu ve Allen (2017), yaptıkları çalışmalarında 2003:M2-2015:M3 döneminde 

parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini ve enflasyonun belirleyicilerini analiz etmeyi 

amaçlamışlardır. Uzun dönem için Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL Autoregressive 

Distrubuted Lag) Sınır Testi koentegrasyon yöntemini kısa dönem de ise VAR yöntemini kullanarak 

incelemeler yapmışlardır. Eşbütünleşme sonuçlarına göre, kredi büyümesinin, ABD / TL döviz kurunun, 

reel efektif döviz kurunun, faiz oranının ve ithal enflasyonun uzun vadede Türkiye'de enflasyonun 

belirleyicileri olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, ampirik bulgular, döviz kurunun enflasyondaki en 

etkili faktör olduğunu göstermektedir. VAR yönteminde elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de 

enflasyon kısa dönemde faiz oranı, döviz kuru ve büyümeden etkilenmektedir. Ayrıca yapılan çalışmada 
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parasal aktarım mekanizması kanallarından kredi kanalı ve faiz oranı kanalının Türkiye’de etkin olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Cevik ve Teksöz (2012), yaptıkları çalışmalarında Körfez ülkelerinde Yapısal VAR yöntemini 

kullanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini araştırmışlardır. Yapılan analizde faiz oranı ve 

banka kredi kanalının tüketici fiyat enflasyonu ve toplam talepte etkili olduğu döviz kuru kanalında ise 

bir etkinlik görülmediği sonucuna varılmıştır. 

Göktaş (2010), çalışmada 2002:M1 -2010:M2 dönemlerinde aylık veriler ile çalışmıştır. 

Türkiye'de faiz oranı, döviz kuru ve kredi kanalının işleyişi yapısal VAR yöntemi ile incelenmiştir. 

Yaptığı çalışmada Türkiye'de döviz kuru kanalının hem üretim, hem de fiyatlar üzerinde etkili olduğu 

bununla birlikte faiz oranlarının üretim üzerinde ve para arzının enflasyon üzerinde daha etkin olduğunu 

gözlemlemiştir. Çalışmanın bir başka sonucu ise politika değişkeni olan faiz oranlarının içsel 

davranması olduğunu incelemiştir. 

Öztürkler ve Çermikli (2007), yaptıkları çalışmalarında 1990-2006 dönemini kapsayan verileri 

kullanarak Türkiye’de banka kredileri ile reel ekonomi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bankalar 

arası gecelik faiz oranlarında pozitif bir şok meydana geldiğinde reel kredi büyüme oranında düşüş 

olduğu ve sanayi üretimi ile reel kredi arasında karşılıklı ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde reel ekonomik büyüme sonucu kredi talebinde bir artış olduğunda ortaya 

çıkan bu artışın bankalar tarafından karşılanması için merkez bankasının faiz oranlarını para politikası 

aracı olarak kullanabileceği sonucuna varmışlardır. 

Yaman (2018), yaptığı çalışmada 2005:M10-2017:M11 dönemlerinde aylık veriler ile çalışmıştır. 

Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin uygulandığı dönemde parasal aktarım mekanizması kanallarının 

etkinliğini yapısal VAR yöntemi kullanarak analiz etmiştir. Etki-tepki ve varyans ayrıştırma sonuçlarına 

göre ise merkez bankasının enflasyon hedeflemesi uyguladığı dönemlerde, politika aracı olarak 

kullanılan faiz oranı kanalı, kredi kanalı ve döviz kuru kanalının etkin olduğu yönünde bulgular 

gözlemlemiştir. 

Akkılıç (2007), yaptığı çalışmada 1995-2006 dönemini kapsayan verileri kullanarak, Türkiye’de 

döviz kuru kanalı ve faiz kanalını VAR yöntemi ile analiz etmektedir. Faiz oranında oluşan bir standart 

sapmalık şokun sanayi üretim endeksinde azalmalara sebep olduğunu tespit etmiş, ithalatın faiz 

oranlarına olan tepkisi ihracatın verdiği tepkiden daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Yine yapılan 

çalışmada döviz kuru paradoksu ve fiyat paradoksunu gözlemlemiştir. Faiz oranlarında meydana gelen 

bir artış karşısında enflasyon artarak tepki verdiğini ve yine faiz oranlarında meydana gelen bir artış 

karşısında döviz kuru gerilemekte olduğunu bu durumun döviz kuru paradoksuna sebep olduğunu tespit 

etmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda, faiz oranlarının fiyatlar genel seviyesi üzerinde yarattığı etkinin 

literatür ile uyumlu olduğunu gözlemlemiş 2001 sonrası dönem baz alındığında yapısal kırılmalarını 

tespit etmiştir. 
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4. AMPİRİK ANALİZ BULGULARI 

Türkiye’de parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişini teorik olarak ele alan çalışmanın 

bu bölümünde ampirik analiz bulgularına değinilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, parasal aktarım 

mekanizması kanallarının teorik izahını, işleyiş mekanizmasını ve ampirik bulguların 

değerlendirilmesini takip eden bir kapsamda ele alınmıştır.  

Analizde Türkiye ekonomisi açısından yapılan değerlendirmede; faiz ile enflasyon arasında, faiz 

ile yurtiçi kredi hacmi arasında, faiz ile sanayi üretim endeksi arasında, faiz ile para arzı arasında bir 

etki tepki ilişkisi ortaya konulmuştur. Ayrıca, enflasyon ile faiz arasında ve enflasyonla döviz kuru 

arasında da etki tepki ilişkisi tespit edilmektedir.  

 Faiz          Enflasyon: Faiz kanalı etki tepki analiz sonuçlarına göre bir standart sapmalık faiz 

şoku karşısında enflasyon beş dönem boyunca tepki vermektedir. Bununla birlikte ilk iki dönem 

boyunca faiz şokuna karşılık enflasyon azalma yönünde tepki göstermektedir. Elde edilen bu sonuç 

iktisadi anlamda tutarlı olmaktadır. Faizler arttığında enflasyonun düşmesi beklenmektedir. Merkez 

bankası faizleri arttırdığında “paranın maliyeti” yükselmektedir. Yani para pahalı olmakta, parayı elde 

etmek güçleşmektedir. Dolayısıyla hane halkları için tüketim düşmekte firmalar için yatırımlar 

azalmakta enflasyon ise düşmektedir. Başka bir ifadeyle, faizler arttığında kaynakların kullanım 

maliyetleri yükselmekte, firmalar daha yüksek maliyetten oranlarda borçlanabilmektedir. Böylelikle 

firmaların katlanacağı borç miktarı da artacak devamında enflasyon da artmaktadır. 

Faiz               Yurt içi Kredi Hacmi: Bir standart sapmalık faiz şoku durumunda yurtiçi kredi 

hacmi yedi dönem boyunca tepki göstermektedir. Aynı zamanda faiz şoku karşısında ilk iki dönem 

boyunca kredi hacminde azalma yönünde tepki ortaya çıkmaktadır. Sonuçlar iktisadi anlamda tutarlı 

olmaktadır. Faizlerde artış meydana geldiğinde kredi hacminde azalma görülmektdedir. Faiz oranlarında 

artış kredi maliyetlerinde de artışa sebep olacağından dolayı hane halkı ve firmaların kredi alımı 

zorlaşmaktadır. Ayrıca yatırımlarda azalış meydana gelmektedir. Yatırımların azalması toplam talebi 

etkileyerek bu durum üretimin azalmasına neden olmaktadır. 

Faiz          Sanayi Üretim Endeksi: Bir standart sapmalık faiz şoku karşısında sanayi üretim 

endeksi on iki dönem boyunca tepki göstermektedir. Faiz şoku karşısında sanayi üretim endeksi üçüncü 

dönemden itibaren kısa süre zarfında azalarak tepki vermektedir. Yani faiz oranlarında bir artış sanayi 

üretim endeksini geçici olarak etkilemektedir. Daraltıcı para politikası karşısında sanayi üretim 

endeksinde daralmalar görülmektedir. Düşük maliyetli para bulup yatırımlar yapan yatırımcılar, 

faizlerin artmasıyla birlikte yüksek maliyetlerden dolayı yatırım yapmaktan vazgeçmektedirler. 

Dolayısıyla faiz karşısında büyüme olumsuz olmaktadır. 

Faiz          Para arzı: Faiz değişkeninde bir standart sapmalık şok karşısında para arzı on bir 

dönem boyunca tepki göstermektedir. Aynı zamanda faiz şoku karşısında ilk iki dönem boyunca para 
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arzında azalma yönünde tepki ortaya çıkmaktadır.  Elde edilen sonuçlar iktisadi anlamda tutarlı 

olmaktadır. Faiz oranlarında bir artış meydana geldiğinde para arzında düşüş görümektedir.  

Enflasyon             Faiz: Enflasyon değişkenin de bir standart sapmalık şok karşısında faiz 

değişkeni altı dönem boyunca tepki vermektedir. Bununla birlikte enflasyon şokuna karşılık ikinci 

döneme kadar artış yönünde tepki görülmektedir. Sonuçlara göre iktisadi anlamda tutarlı olmaktadır. 

Ülke ekonomisinde talebin arzdan hızlı büyümesi beraberinde fiyat artışlarına yol açmaktadır. Bununla 

birlikte yerli para da değersizleşmektedir. Enflasyon yükseldiğinde tüketimi azaltmak ve talebi kısmak 

için faiz oranında artışa gidilmektedir.  

Enflasyon           Reel Döviz Kuru: Enflasyon değişkeninin de bir standart sapmalık şok karşısında 

döviz kuru değişkeni altı dönem boyunca tepki vermiştir. Bununla birlikte ilk üç dönem boyunca reel 

döviz kuru artarak enflasyon şoku karşısında artarak tepki vermiştir. Sonuçlar ekonomik açıdan 

tutarlıdır. Enflasyon tanımlandığında paranın yurt içindeki malları satın alma gücünde ortaya çıkan 

sürekli düşüş olarak tanımlanmaktadır. Paranın dış değer kaybı ise, yabancı paralar karşısında meydana 

gelen değer kayıplarıdır. Örnek olarak; 1 USD = 1 TL iken yıl sonunda 1 USD = 1.5 TL olduğunda TL 

para birimi, USD para birimi karşısında %50 değer kaybetmesi olarak ifade edilmektedir. Bununla 

birlikte 1 USD =1.5 TL olduğu durum döviz kurunun yükselmesi olarak ifade edilmektedir. Türkiye 

Açısından örneklenecek olursa Türkiye’de enflasyon oranının döviz kuruna olan duyarlılığı yüksektir. 

Bu durumun nedeni üretim yapabilmek amacıyla ithalat yapma zorunluluğumuzun oluşudur. Bu nedenle 

toplam ithalatımızın büyük bir oranı ara malı ithalatından meydana gelmektedir. Dolayısıyla girdi 

fiyatlarında görülen fiyat artışları TÜFE ve ÜFE’yi arttırmaktadır. 

5. SONUÇ 

Parasal aktarım mekanizması ile ilgili teorik ve ampirik çalışmalar sonucu elde edilen bulgular 

oldukça karmaşıktır. İşleyiş mekanizması ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Mekanizmanın 

işleyişine yönelik var olan belirsizlikler daha çok gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülmektedir. 

Dolayısıyla, İktisatçılar ve para yöneticileri arasında parasal aktarım mekanizmasının hangi yollarla ne 

şekilde gerçekleştiği hakkında fikir birliği bulunmamaktadır. Bu bağlamda parasal aktarım 

mekanizmasının çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Aynı zamanda birçok değişkeninin analizlerde 

kullanılabilmesi beraberinde bazı zorlukları getirmektedir. Analizlerin doğru yapılabilmesi analizde yer 

alan değişkenlerin finansal sektörle yakın bir ilişksinin bulunmasını ve finansal sektörle güçlü bağlar 

kurmasını gerektirmektedir. Para arzı, faiz oranı, döviz kuru, kredi gibi değişkenler örnek 

gösterilebilmektedir.   

  Çalışmanın sonucunda Türkiye’de merkez bankasının aldığı kararlarda bir değişme söz konusu 

olduğunda meydana gelen bu değişme karşısında reel ekonominin etkileneceği ön görülmektedir. Aynı 

zamanda Türkiye’de parasal aktarım mekanizması kanallarından faiz oranı ve kredi kanalının etkin 
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olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca Türkiye için yapılan analizde parasal aktarım mekanizması 

kanalları iktisadi teoriler ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda enflasyon ve büyüme gibi 

makroekonomik değişkenler ile parasal aktarım mekanizması kanalları arasında etkileşim 

gözlenmektedir. Dolayısıyla parasal aktarım mekanizması kanallarının reel ekonomi üzerinde ve 

incelenen makroekonomik değişkenler üzerinde etkili olduğu görülmüştür.  
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ÖĞRENCİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESI: MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 

Aslı KAVURMACI  

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı aldıkları mesleki ve işyeri uygulama odaklı eğitimlerle işgücünün ara 

eleman taleplerini karşılamada önemli bir yeri olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve 

güvenliği konusundaki algı ve bilinç düzeylerini ölçmektir. Araştırmanın evrenini Manyas 

Yüksekokulunda okuyan ve iş sağlığı ve güvenliği dersi alan Sosyal Güvenlik, Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının öğrencileri oluşturmaktadır. Uygulanan ankette 

öğrenicilerin demografik özelliklerini ortaya koyan 4 sorunun yanı sıra 2015 yılında Eraslan tarafından 

kullanılan, 13 soruluk iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi anketi kullanılmıştır. İlgili anketin soruları 

5’li likert tipinde hazırlanmış olup, 346 öğrenciye ulaşılmıştır. Zaman ve maliyet kısıtlılıklarından olayı 

hazırlanan anket öğrencilere internet ortamında ulaştırılmış, verilerin analizinde SPSS paket programı 

kullanılmış ve sonuçlarının güvenilir aralıkta olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise 

öğrencilerin almış oldukları iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş güvenliği kültürü oluşmasında ve 

konuya ilişkin algılarının gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde, meslek 

yüksekokullarında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden yola çıkarak eğitimin her kademesinde 

verilmesi gerektiği düşünülen iş sağlığı ve güvenliği derslerinin toplumunda iş güvenliği kültürünün 

benimsenmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Eğitim, Manyas, Meslek Yüksekokulu 

JEL Kodları: J28, J81, I23 
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EVALUATION OF STUDENTS' OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION 

PERCEPTION: CASE OF MANYAS VOCATIONAL SCHOOL 

ABSTRACT 

The aim of this research is to reveal the occupational health and safety perception and knowledge 

of vocational school students who have an important role in meeting the demands of the labour force.  

For this purpose, students of Social Security, Health Institutions Management and Occupational Health 

and Safety Programs in Manyas Vocational School who took occupational health and safety course 

module were selected as the sample in our study. In addition to the 4 questions revealing the 

demographic characteristics of the students, a scale consisting of 13 questions developed by Eraslan 

was applied to students. The questionnaire was prepared in 5-point Likert type and 346 students were 

reached within the school. Due to time and cost constraints, the questionnaire was delivered to the 

students on the internet and the SPSS package program was used in the analysis of the data. In the 

meantime, reliability analysis, the Cronbach α coefficient of the scale was found within the reliable 

range. As a result of the study, it was found out that the students’ occupational health and safety 

education had a sufficient impact on their knowledge and awareness of the issue. In conclusion, it is 

thought that occupational health and safety courses should be given at all levels of education. So, that 

will contribute to the adoption of occupational safety culture in society. 

Keywords: Ocupational Health, Job Safety, Education, Manyas, Vocational School 

JEL Codes: J28, J81, I23 

 

1. GİRİŞ 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği kavramı, zaman içinde teknolojik 

gelişmelerin hız kazanması ile daha da önemli hale gelmiştir. Üretimin artması ile daha fazla çalışana 

ihtiyaç duyulmuş, üretimin olduğu şehirlere göçler başlamış, çalışan nüfus giderek artmış, kadın ve 

çocuklar işgücüne katılmış, çalışma şartlarının artan ağırlığı ve sağlıksız işyerleri sadece çalışanları değil 

tüm toplumu etkiler hale gelmiştir. Teknoloji, yeni iş yapış şekilllerini ve makineleri çalışma hayatına 

kazandırmış ancak daha önce tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kişilerin makinelerin ve sağlıksız 

çalışma koşullarının olduğu işyerlerinde çok sayıda iş kazası ve sağlık sorunları yaşamasını da 

beraberinde getirmiştir. Sadece makineleşme değil, kimyasal etkenler, üretim sürecinin daha karmaşık 

hale gelmesi, gürültü, tireşim, radyasyon gibi fiziksel etkenler iş kazası ve meslek hastalıklarını daha 

tehlikeli boyutlara taşımaktadır. (Kılkış, 2018). 
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Hem Dünya’da hem de ülkemizde teknolojik ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak çalışanların 

işyerlerinde sağlık ve güvenlikleri açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple sadece 

çalışırken değil, tehlike ve risk ortaya çıkmadan gerekli tedbirlerin alınarak işyerlerinin çalışanlar için 

güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenlinliğini daha da önemli hale getirmektedir. 

(Akpınar, 2013) Bu noktadan yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliğinin en genel anlamda, işyerlerinde 

çalışanların işyeri ortamından ya da çalışma şartlarından kaynaklanabilecek mevcut risk ve tehlikelere 

karşı sağlıklı ve güven içinde çalışmaları için koruyucu tedbirlerin alınması, ortaya çıkabilecek 

potansiyel risk ve tehlikelere karşı önceden tedbir alınması, çalışanların iş kazası ve meslek 

hastalıklarına yakalanmalarının önlenmesi olarak ifade edilebilir. (Palaz, 2019) Çalışanların iş yerindeki 

refahlarını da içeren iş sağlığı ve güvenliği kavramı sosyal politika, hukuk, işletme, iktisat, tıp, 

mühendislik gibi alanları da içine alan çok disiplinli bir bilim dalıdır. (Üngüren & Koç, 2015)  

İş kazaları ve meslek hastalıkları konusu uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde yer alan ve 

çalışma hayatını olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biridir. Artan taşeronlaşma, yetersiz işyeri 

denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak uzman, işyeri hekimi, iş müfettişi gibi uzman 

personellerin azlığı, çalışanların eğitim yetersizliği, işyerlerinin iş güvenliği tedbirlerine yeterince riayet 

etmemesi gibi nedenler iş kazalarının artış göstermesine neden olmaktadır. (Karadeniz, 2012) Ulusal 

mevzuatımızda 30.06.2012 yılında Resmi Gazetede yayınlanmasıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu kanunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını yanı sıra 

işyerlerinde mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için de işveren ve çalışanların görevleri, 

yetkileri, sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri de detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. (6331/md. 1) 

Ancak 6331 sayılı kanunda görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerin detaylıca düzenlenmesine 

karşın ülkemizde bütün işyerlerinin sigorta kapsamında olmaması, pek çok sektörde bağımsız, kaçak ve 

sigortasız çalışanların varlığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen çok sayıda ve dağınık kuruluşun ortaya 

çıkardığı koordinasyonsuzluk, iş müfetişlerinin sayısındaki azlığın ortaya çıkardığı yetersiz denetim 

mekanizması çalışanların güvenli, adil ve insani koşullarda çalışmak gibi temel haklarının güvence 

altına alınmasında yetersiz kalmaktadır. (Kavurmaci & Demirdelen, 2015) 

Ülkemizde sigortasız işyeri ve çalışan sayısındaki artış iş sağlığı ve güvenliği açısından mevcut 

durumu ortaya koymada ve doğru sayısal verileri paylaşmak konusunda önemli bir engel teşkil 

etmektedir. Güvenli Çalışma yayınlamış olduğu verilerde 2019 yılının ilk altı ayında toplamda 840 

kişinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirtilmiştir. Hayatını kaybedenlerin 693’ü işçi ve memur gibi 

ücretli çalışanlardan oluşurken, 147’si ise çiftçi esnaf gibi kendi nam ve hesabına çalışanlardır. 840 

çalışanın 61’i kadın, 779’u erkek iken hayatını kaybedenler arasında toplamda 33 çocuk yer almakta 

olup ve bu çocukların on biri 14 yaşın altındadır. İş kazalarında hayatını kaybeden arasında 63 göçmen 

ya da mülteci de bulunmakta olup, ölenlerin çoğu Suriyeli ve Afgan mülteci ya da göçmendir. 2019 

yılının ilk altı ayında hayatını kaybedenlerin iş kollarına göre dağılımlarına bakıldığında 205’inin tarım, 

165’inin inşaat, 107’sinin taşımacılık, 54’ünün belediye/genel işler, 48’inin ticaret/büro, 32’sinin metal, 
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31’inin madencilik, 25’inin enerji, 25’inin gemi/tersane ve 24’ünün tekstil işkollarında çalışıldığı 

gözlenmektedir. Ölüm nedenleri arasında ise trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp 

krizi, zehirlenme/boğulma ve elektrik çarpması ağırlıktadır. Ölümlerin 88’i İstanbul’da, 39’u 

Antalya’da, 38’i İzmir’de, 34’ü Bursa’da, 33’ü Kocaeli’de, 28’i Ankara’da ve 28’i Aydın gibi büyük 

illerde gerçekleşmiştir. Ayrıca hayatını iş kazalarında ölenlerin 14’ü sendikalı (yüzde 1,66), 826’sı 

sendikasız (yüzde 98,34) işçidir. (“Güvenli Çalışma,” 2019) 

 

Grafik 1. 2019 Yılının İlk 6 Ayında Meydana Gelen İş Kazalarında Hayatını Kaybedenlerin 

Sayısı 

 
Kaynak: (“Güvenli Çalışma,” 2019) 

İş kazaları sonucu her yıl ülkemizde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Meydana gelen iş 

kazalarının son dört yıllık istatistiklerine baktığımızda iş kazalarında ölenlerin sayısında yıllar içinde 

artış olduğu görülmektedir. Garfik 2’de gösterilen veriler Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Sağlığı ve 

Güvenliği Meclisi’nin Güvenli Çalışma sitesinde vermiş olduğu verilerden derlenmiştir. SGK ve 

Güvenli Çalışma’nin verdiği rakamlar arasında farklılıklar bulunmakta olup, aradaki fark SGK 

istatistiklerine yansımayan ve iş kazasında hayatını kaybeden kaçak ve sigortasız çalışan işçiler olduğu 

tahmin edilmektedir.  
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Grafik 2. 2015-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen İş Kazalarında Hayatını Kaybedenlerin 

Sayısı 

 
Kaynak: (“Güvenli Çalışma,” 2019; “SGK,” 2019) 

Eğitim yetersizliği ya da eğitimsizlik iş kazası ve meslek hastalıklarının artmasının temel 

nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Ülkemizde de dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi her geçen 

gün işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş eğitimli ve nitelikli eleman ihtiyacı 

artmaktadır. Bu nedenle 2547 sayılı Kanunda da belirtildiği üzere “belirli bir mesleğe yönelik eğitim 

öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokullara” bu noktada önemli görevler 

düşmektedir. (2547/ md. 3) Bu noktada yükseköğretime devam etmek için kaynakları, becerileri veya 

motivasyonu olmayan gençlerin fırsatlarını iyileştirmeye yönelik bir çözüm olmasının yanı sıra 

gençlerin lisans eğitimine göre daha kısa sürede işgücüne girmelerini sağlayan ve başarılı bir kariyer 

elde etmek için yararlı beceriler sunan meslek yüksekokullarının önemi her geçen gün artmaktadır. 

(Eichhorst, Rodríguez-Planas, Schmidl, & Zimmermann, 2012) 

Ayrıca sadece kanuni zorunlulukları yerine getirmek için değil aynı zamanda işgücü piyasasının 

ihtiyaçları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda çalışma hayatının da daha fazla iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda eğitimli ve nitelikli elemana ihtiyacı artmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında formal 

eğitimin yükseköğrenim seviyesinde verildiği ülkemizde yıllar için de bu eğitimi veren üniversite ve 

meslek yüksekokulu sayısında da artış gözlenmektedir. 2011 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında 

eğitim veren program sayısı 15 iken, bu rakam 2012 yılında 25’e çıkmıştır. (Ceylan, 2012) Bugün 

üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 7 yüksekokul, 6 lisans ve 86 önlisans (59 Devlet ve 27 

Vakıf Üniversitesi) programında verilmektedir. (“Yök Atlas,” 2019)  

Bu çalışmada iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemede önemli bir göreve sahip olan iş 

güvenliği eğitimi ve bu eğitimin formal olarak verildiği yer olan yüksekokullarda öğrencilerin almış 

oldukları iş sağlığı ve güvenliği eğitimine karşı algılarını ölçmek hedeflenmiştir.  
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2.AMAÇ 

Ekomomik krizlerin ve hızlı teknolojik gelişmelerin işgücü piyasalarında en çok gençleri 

etkilediği günümüzde gençlere istihdam sağlamada mesleki eğitim ve öğretim önemli bir araç haline 

gelmiştir. Sadece mesleki eğitim değil iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış nitelikli yetişmiş işgücüne 

olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Bu durum, üniversite ve meslek yüksekokullarında verilen iş sağlığı 

ve güvenliği eğitimleri ve bu eğitimlerin işgücü piyasalarına yansımasının ortaya koyulmasını zorunlu 

hale getirmektedir. Bu sebeple; çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan farklı programlardaki 

öğrencilerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimi üzerine algılarının belirlenmesi ve ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

3.KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 

Araştırmanın evrenini Manyas Yüksekokulunda okuyan ve iş sağlığı ve güvenliği dersi alan 

Sosyal Güvenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının 1. ve 2. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 346 kişi katılmıştır. 14-29 Nisan 2019 tarihleri arasında veriler 

toplanmıştır. Zaman ve maliyet kısıtlılıklarından olayı hazırlanan anket öğrencilere internet ortamında 

ulaştırılmıştır. 

4.YÖNTEM 

Uygulanan ankette öğrenicilerin demografik özelliklerini ortaya koyan 4 sorunun yanı sıra 

Eraslan tarafından oluşturulan, 13 soruluk iş güvenliği eğitimi anketi kullanılmıştır. (Eraslan, 2015) 

İlgili anketin soruları 5’li likert tipinde hazırlanmış olup, 346 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada 

betimleyici analiz (descriptive analysis) yöntemi kullanılmış olup, her önerme için frekans dağılım 

tabloları tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,743 olarak 

bulunmuş ve sonuçlarının güvenilir aralıkta olduğu saptanmıştır. 

5.BULGULAR 

Araştırma sonucunda verilen cevaplar analiz edilmiş ve öğrencilerin vermis olduğu cevaplar 

neticesinde aşağıda detayı verilmiş tablolar hazırlanmıştır: 
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

  

  

 

Örneklem içerisinde yer alan 346 katılımcıdan % 63,3’ünün kız (kadın) öğrencilerden, % 

36,7’sinin de erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin %57,8’nin 18-20 yaş aralığında, 

% 38,7’sinin 21-24 yaş aralığında, %3,5’nin de 25 yaş üstünde olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan 

öğrencilerin % 68,8’i birinci sınıf, % 31,2’si ikinci sınıftır. Öğrencilerin okuduğu programlar açısından 

dağılıma baktığımızda ise % 9,5’inin iş sağlığı ve güvenliği programında, % 31,5’nun sağlık kurumları 

işletmeciliği programında, % 59’unun ise sosyal güvenlik programında okuduğu gözlenmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Ankete Verdikleri Cevaplar ve Yüzdelik Dağılımları 

Ölçekte Yer Alan İfadeler Cevaplar (N) (%) 

İş güvenliği ile ilgili yasal 

düzenlemeleri biliyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum  

44 

190 

89 

18 

5 

12,7 

54,9 

25,7 

5,2 

1,4 
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Kendi mesleğime dönük iş 

güvenliği ile ilgili yapmam 

gerekenleri biliyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

78 

177 

66 

21 

4 

22,5 

51,2 

19,1 

6,1 

1,2 

Çalışma alanlarında iş 

güvenliğinin sağlanması temel 

insan haklarından biridir. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

211 

114 

9 

11 

1 

61,0 

32,9 

2,6 

3,2 

0,3 

Türkiye’de işletmelerin iş 

güvenliğine çok önem 

verdiğini düşünmüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

96 

110 

74 

41 

25 

27,7 

31,8 

21,4 

11,8 

7,2 

Türkiye’de iş güvenliği 

kültürünün tüm çalışma 

alanlarında var olduğunu 

düşünüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

20 

63 

102 

114 

47 

5,8 

18,2 

29,5 

32,9 

13,6 

Türkiye’de çalışanların maruz 

kaldıkları riskler ve bunlarla 

baş etme yollarında etkin 

eğitim aldıklarını 

düşünmüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

81 

130 

86 

41 

8 

23,4 

37,6 

24,9 

11,8 

2,3 

Türkiye’de iş güvenliği 

eğitiminin nitelikli olduğunu 

düşünüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

23 

91 

121 

85 

6,6 

26,3 

35,0 

24,6 
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Hiç Katılmıyorum 26 7,5 

Türkiye’de iş güvenliği 

tedbirlerinin tüm çalışma 

alanlarında yeterince 

uygulandığını düşünmüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

85 

154 

57 

41 

9 

24,6 

44,5 

16,5 

11,8 

2,6 

Çeşitli kurumlar tarafından 

verilen iş güvenliği uzmanlığı 

eğitiminin niteliği 

tartışmalıdır. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

61 

155 

100 

28 

2 

17,6 

44,8 

28,9 

8,1 

0,6 

İş güvenliği eğitimi özel sektör 

ve devlet işbirliğinde 

verilmelidir. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

122 

162 

46 

12 

4 

35,3 

46,8 

13,3 

3,5 

1,2 

İş güvenliği uzmanlığı 

uygulamasını etkili 

buluyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

115 

170 

38 

19 

4 

33,2 

49,1 

11,0 

5,5 

1,2 

İş güvenliğinin her öğretim 

kademesinde ders olarak 

verilmesini doğru buluyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

154 

140 

27 

21 

4 

44,5 

40,5 

7,8 

6,1 

1,2 

Türkiye’de iş güvenliği 

ihlallerine dönük yaptırımların 

etkili olduğunu düşünüyorum. 

Tamamen Katılıyorum 

Katılıyorum  

Karasızım  

36 

99 

119 

10,4 

28,6 

34,4 
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Katılmıyorum 

Hiç Katılmıyorum 

TOPLAM 

61 

31 

346 

17,6 

9,0 

100 

 

Çalışma grubunun %67,6’si iş güvenliğinin getirdiği yasal düzenlemeleri bildiği görüşüne 

katılmıştır. Öğrencilerin %6,6’sı ise bilmediği yönünde görüş belirtmiştir. Çalışma grubunun % 73,6’sı 

yapacakları mesleğin getireceği risk ve tehlikelere karşı alanları ile igili iş güvenliği bilgisine hâkim 

olduklarını belirtirken, % 7,2’si de kendi mesleğine dönük iş güvenliği ile ilgili yapması gerekenleri 

bilmediğini belirtmiştir. Çalışma grubunun %94’ü “çalışma alanlarında iş güvenliğinin sağlanması 

temel insan haklarından biridir” önermesine katılmıştır. Özellikle bu önermeye verilen cevabın yüksek 

olmasını öğrencilerin yaşama hakkı gibi güvenli çalışma hakkınında korunması ve güvenceye alınması 

gereken bir hak olduğu konusunda algı düzeylerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışma grubunun % 60’sı Türkiye’de işletmelerin iş güvenliğine önem vermediğini düşünürken, 

% 19’sı bu konuda karşıt görüş beyan etmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların sadece % 24’ü Türkiye’de 

iş güvenliği kültürünün tüm çalışma alanlarında var olduğunu düşünürken, % 46’sı bu düşünceye 

katılmadıklarını ortaya koymuştur.  Ayrıca Türkiye’de çalışanların maruz kaldıkları riskler ve bunlarla 

baş etme yollarında etkin eğitim aldıklarını düşünmüyorum diyenlerin sayısı oldukça fazladır. 

Katılımcıların % 61’i eğitimlerin etkin olmadığını düşünürken, % 14,1’i de eğitimin yeterli olduğu 

cevabını vermiştir. Bu önermeyi takiben katılımcıların sadece % 33’ü Türkiye’de iş güvenliği eğitiminin 

nitelikli olduğunu düşünmektedir. % 35’i konuya ilişkin kararsız olduklarını belirtirken, % 32’si de 

Türkiye’de iş güvenliği eğitiminin nitelikli olduğunu düşünmediğini belirtmiştir.  

Çalışma grubunun % 69’u Türkiye’de iş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerinin tüm 

çalışma alanlarında yeterince uygulanmadığını düşünmektedir. % 14,4’ü ise iş güvenliği tedbirlerinin 

yeterince uygulandığını düşünmektedir. Öğrencilerin % 62,4’ü çeşitli kurumlar tarafından verilen iş 

güvenliği uzmanlığı eğitiminin niteliği tartışmalı olduğunu düşümürken, % 8,7’si bu görüşe 

katılmadıklarını belirtmiştir. Çalışma grubunun % 82’si iş güvenliği eğitiminin özel sektör ve devlet 

tarafından birlikte koordine olarak verilmesi gerektiği düşünmektedir. % 4,6’sı ise bu ifadeye 

katılmadığını belirtmiştir. Araştırmaya dahil olan öğrencilerin % 82,3’ü iş güvenliği uzmanlığı 

uygulamasını etkili bulduğunu belirtmiştir. % 6,6’sı ise uygulamanın etkili olmadığı yönünde görüş 

bildirmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin % 85’i iş güvenliğinin her öğretim kademesinde ders olarak 

verilmesini konusunda görüş birliğine varmıştır. % 7,2’si ise bu görüşe katılmamıştır. Çalışma grubunun 

% 39’u Türkiye’de iş güvenliği ihlallerine dönük yaptırımların etkili olduğunu düşündüğünü 

belirtmiştir. % 26,6’sı ise iş güvenliği ihlallerine dönük yaptırımların etkili olmadığı cevabını vermiştir. 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun iş 

güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri bildiklerini dile getirmeleridir. Bu ifadenin yanı sıra yapacakları 

mesleğin getireceği risk ve tehlikelere karşı alanları ile igili iş güvenliği bilgisine hâkim oldukları, ve 

çalışma alanlarında iş güvenliğinin sağlanmasının temel insani haklardan biri olduğunu vurgulamaları 

çalışmanın öne çıkan diğer önemli noktalardan biridir.  İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini 

kavradığı düşünülen bu öğrenciler, iş güvenliğinin eğitimin her kademisinde verimesi gerektiği 

konusunda da ortak görüşlerini ortaya koydukları gözlenmiştir. Meslek yüksekokullarının belirli bir 

alana veya mesleğe yönelik eğitim öğretime yönelmesi ve işgücüne ara eleman yetiştirmekte önemli 

görev üstlenen kurumlar olmasından yola çıkarak, bu okullardan mezun olur olmaz iş piyasasına giren 

öğrencilerin öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve bilgisine ihtiyaç duyacağı göz ardı 

edilemeyecek bir gerçek olup bu eğitimin ve farkındalığın işgücü piyasasına girmeden verilmiş olması 

iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için önemli bir adım olacaktır. 

Eğitimin her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de önemli bir yeri vardır. Bilinçli ve 

eğitim düzeyi yüksek çalışanlar işletmelerin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamalarında 

etkili bir aktör haline gelecek ve işletmelere kolaylık sağlayacaktır. Çasgem 2017 yılında yayınlamış 

olduğu raporda Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlardan gelen uzmanların fikirlerinin toplandığı iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir oturumda tarafların mevzuat, işçi-işveren eğitimleri, denetim 

mekanizmalarının arttıtılması gibi önemli konuların yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimine çok küçük 

yaşlarda başlanması ve konuya ilişkin kültürün toplumda oluşturulması, eğitimcilerin ve velilerin bir 

araya gelerek öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği önemini basit bir şekilde aktarabilmeleri konusunun 

eğitilmeleri gibi eğitim/öğretimin erken yıllarına yönelik önerilerin de  ortaya çıktığını belirtmiştir. 

Ayrıca raporda eğitim müfredatının anaokuldan üniversiteye kadar iş sağlığı ve güvenliği’ne uyumlu 

hale getirgetirilmesi ve tüm kademelerde ayrımı yapılmadan uygulamalı olarak iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi verilmesi, yani iş sağlığı ve güvenliği dersinin milli eğitim ve yükseköğretim müfradatlarında 

zorunlu olması gerekliliği ortaya koyulmuştur. (ÇASGEM, 2017) 

Çalışma sürecinde mevcut istatistiklerde ‘eğitim durumuna’ göre iş kazasına/meslek 

hastalıklarına uğrayanlar/yakalananalara ait rakamların bazı kaynaklarda hiç olmadığı bazılarında ise 

rakamların güncel olmadığı gözlenmiştir. Bu noktada özellikle eğitim durumuna göre iş kazası ve 

meslek hastalıkları istatistiklarinin güncel olarak elde edilmesi ve yayınlanması, konuya ilişkin 

farkındalığın arttıtılması ve eğitimin verildiği kuruluşlarda eksikliklerin giderilmesi ve eğitim kalitesinin 

arttıtılması yönünde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma sadece bir meslek yüksekokulunda uygulanmış olup, benzer bir çalışmanın üniversitenin 

tüm fakültelerinde uygulanabileceği gibi farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde de uygulanıp 
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karşılaştırma yapılarak iş güvenliği eğitimi ile ilgili eksiklikler tespit edilebilir ve tüm üniversitelerde 

verilen eğitim müfredatları çalışanların ve de sektörün ihtiyacını karşılayacak biçimde geliştirilebilir. 
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ÇALIŞANLARIN PERSPEKTİFİNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI İLE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK METAL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEMOGRAFİK BİR 

DURUM ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİNGÖL 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın konusu, Türk Metal Sektöründe çalışan kimselerin perspektifinden sektörün iş 

sağlığı ve güvenliği (İSG) projeksiyonunun incelenmesidir. Çalışmanın amacı, çalışma şartlarının 

oldukça ağır olduğu, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf grubundaki işletmelerin yer aldığı metal sektöründeki 

çalışanların sektördeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin gözlemledikleri sorunları ve varsa 

çözüm önerilerini analiz etmektir. Bu kapsamda Denizli ilinde metal sektöründe faaliyet gösteren 

yirmiyedi işletmede çalışan 854 çalışana kağıt ortamında açık uçlu sorular sorulmuş, müteakiben söz 

konusu hususların ortaya çıkarılması maksadıyla gömülü teori nitel araştırma deseni ve NVIVO 11 

bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımı ile içerik analizine tabi tutulmuştur (Glaser & Strauss, 

1967). Çalışma, Sorunlar ve Öneriler temaları ile 13 sorun, 10 çözüm önerisi başlığı altında kategorize 

edilerek kodlama çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sektör çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin en önemli sorunların çalışma ortamı ile alakalı olduğu ifade edilirken, çözüm 

önerileri kapsamında ilk sırada İSG eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması gelmektedir. 

Çalışma ortamının iyileştirilmesine ilişkin öneriler ise ISG farkındalığı ve Katılımcı İSG uygulamaları 

gibi önerilerden sonra gelmektedir. Bu bağlamda çalışanların metal sektöründeki çalışma şartlarının 

düzelmesi noktasındaki beklentilerinin havalandırmanın iyiliştirilmesi konusu haricinde olumsuz 

olduğu tespit edilirken, özellikle sektördeki İSG sorunları bağlamında çalışanlardan kaynaklı sorunları 

ifade etmeleri dikkat çekmektedir. Çalışmanın, müteakip dönemde aynı sektöre dönük iş sağlığı ve 

güvenliği algısı hakkındaki nicel çalışmalarla beraber karma teori araştırmalar için önemli bir ön veri 

sunacağı değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Metal Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Emniyeti,  
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS 

FROM PERSPECTIVE OF EMPLOYEES: A DEMOGRAPHIC CASE STUDY RELATED TO 

TURKISH METAL SECTOR 

ABSTRACT 

 

The subject of this study is to examine the occupational health and safety (OHS) projection of the 

Turkish Metal Sector from the perspective of people working in. The aim of the study is to analyze the 

negative factors and the suggestions for improvement, if any observed by the employees in the metal 

sector where most of the companies are in the dangerous and very dangerous class and the working 

conditions are very heavy. In this context, 854 employees working in twenty companies operating in the 

metal sector in Denizli were asked open-ended questions in paper, then the results were subjected to 

content analysis by NVIVO 11 computer assisted qualitative data analysis software with embedded 

theory qualitative research design for the purpose of revealing the issues (Glaser & Strauss, 1967). In 

this study, problems and suggestions were defined as themes and categorized into 13 problems and 10 

solution suggestions. As a result of the analyzes, it is stated that the most important problems related to 

OHS of the sector workers are related to the working environment, and the first priority is to increase 

OHS training and awareness raising activities within the scope of solution suggestions. 

Recommendations for improving the working environment are followed by recommendations such as 

OHS awareness and Participatory OHS practices. In this context, while it is determined that the 

expectations of the employees in terms of improvement of working conditions in the metal sector are 

negative except for the improvement of ventilation, it is noteworthy that they express the problems 

stemming from the employees especially in the context of OHS problems in the sector. It is considered 

that the study will provide important preliminary data for mixed method researches with quantitative 

studies on the perception of OHS in the same sector in the following period. 

Anahtar Kelimeler: Turkish Metal Sector, Occupational Health and Safety, Labor Safety,  

JEL Kodları: C8, J2, L86 

1. GİRİŞ 

ILO’nun 1984 yılındaki çalışma konferansında ifade ettiği üzere çalışma eylemi sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda gerçekleşmeli, çalışma koşulları çalışanın sağlığı ve onuruna yakışır olmalı, kişisel 

başarı, kendini gerçekleştirme ve topluma hizmet için uygun olanaklar sunmalıdır (Alli, 2001:17). Bu 

çerçevede sağlık ve güvenlik, tüm bireylerin çalışma yaşamı için öncelikli bir öneme sahiptir. Ancak 

günümüzde bireylerin yaşamları ve aileleri, kötü yönetilen çalışma aktivitelerinin neden olduğu uzun 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

402 
 

dönemli hastalıklar ve kazalardan büyük oranda etkilenmektedir. Üretim yapılan ekonomik faaliyet 

gruplarında, işin tehlike düzeyi arttıkça yukarıda anılan olanakları sağlamak güçleşmektedir. Nitekim 

metal sektörü de diğer sektörlerle yoğun etkileşim içinde olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta pek çok 

işyerine ve çalışana sahiptir. Bu tip sektörlerde artan tehditlerle başa çıkmada üst yönetim, departman 

yöneticileri ve ilk derece yöneticilerinin güvenlik liderliği rolünün önemine sıklıkla vurgu yapılmaktadır 

(Oltedal and Engen, 2009:1430). Bu rolün başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için üst yönetimden 

başlayarak tüm yönetim organlarının iş güvenliğine yüksek düzeyde bağlılığı elzemdir. Nitekim Khor 

ve Surienty’de araştırmalarında güvenlik eğitimleri ile güvenlik müdahalelerinin çalışanların güvenlik 

faaliyetlerine katılımını teşvik ettiğini bulgulamışlardır (2017:23). Metal sektörü bünyesinde yer alan 

çelik endüstrisinde bir milyon saat başına düşen kayıp zamanlı iş kazaları sıklık oranlarında %78 

oranında bir azalma görülmektedir. 2006 yılında 4,55 olan oran 2016 yılı sonunda 1,01 seviyesine 

gerilemiştir (Wordsteel Association, 2018). Sektör raporunda ifade edildiği üzere liderlik, çalışma 

ortamının sağlığı ve güvenliği için anahtar enstrüman olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki ne metal 

sektörü içindeki tüm sektörlerde bu tip bir iyileşmeden söz etmek ne de aynı düzeyde pozitif verileri 

Türkiye özelinde zikretmek mümkün değildir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için pozitif 

güvenlik çıktılarının ve sonuçlarının elde edilmesi gereklidir. Uzun zamandır yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre güvenlik ikliminin güvenlik çıktıları ve sonuçları ile ilişkisi artık olgunlaşmış 

düzeydedir (Casey vd, 2017:1). Buna göre metal sektörü dahil, tehlike derecesi yüksek olsun ya da 

olmasın tüm sektörlerde güvenlik iklimi tesisini hedeflemek çalışanları da işyerini de güvenlik 

risklerinden korumaya muktedir bir girişim olarak ön plana çıkmaktadır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu Çalışmada, nitel veri analizi yazılımı desteğiyle Türk Metal Sektöründe çalışanların kendi 

bakış açılarından yaşamış oldukları İSG sorunlarının nedenlerinin ve çözüm önerilerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Araştırma problem cümleleri; “Metal sektöründe İSG sorunları nelerdir?” ve “Metal 

sektöründeki İSG sorunları nasıl iyileştirilebilir?” şeklindedir. 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada, yorumlayıcı fenomenoloji araştırma deseni ile bilgisayar destekli nitel veri analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’nin Denizli kentinde bulunan metal sektörü 

işletmeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Denizli kentinden amaçlı kolayda örnekleme yöntemiyle 

belirlenen yirmiyedi işletmede çalışan 854 kişiye kendilerinin rızasıyla kağıt ortamında demografik 

özellikleri ile birlikte iki açık uçlu soru sorulmuştur. Söz konusu belgeler, kendilerinin rızasıyla kayıt 

altına alınarak nitel veri analizi yazılımına ithal edilmiştir. Fenomenolojik veri analizi sürecinde NVA 

yazılımı desteğiyle dokusal betimleme yöntemi ve tümevarımsal kodlama ile çalışanların sektöre dönük 
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İSG ile ilgili belirttikleri sorunların ve çözüm önerilerinin özüne ulaşmak amacıyla belirlenen temalar 

analiz edilmiştir.  

2.3. Araştırma Modeli ve Soruları 

Çalışanların metal sektörüne ilişkin İSG sorunları ve çözüm önerilerinin analizi kapsamında 

yapılan kodlama çalışmasında Creswell’in Moustakas’tan (2014) fenomenolojik araştırmalara ilişkin 

aktardığı söylemi itibariyle çalışanların İSG sorunlarının neler olduğunun ve nasıl çözülebileceğine 

ilişkin gözlemleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  Bu bağlamda, kodlama çalışmasında kısmen gömülü 

teori ya da kuram oluşturma olarak adlandırılan nitel araştırma deseninden de faydalanılmıştır. 

Böylelikle verileri önceden tanımlamış kategorilere uydurmaktan ziyade, katılımcılarca açığa çıkarılan 

kuramlardan teori üretilmesi hedeflenmektedir. Grounded (Gömülü) teoride, araştırmacı veri toplarken 

veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram 

ve teorilere ulaşabilir, ayrıca veri toplama ile analiz birlikte yürütülür. Bu süreç “sürekli karşılaştırmalı 

analiz” olarak adlandırılmaktadır (Glaser and Strauss, 1967). Çalışmamızda icra edilen söz konusu 

karşılaştırmalı analiz kapsamındaki araştırma soruları aşağıda olduğu gibidir.  

S1: Çalışanlara göre Türk Metal Sektöründe İSG sorunları yaş gruplarına, eğitim 

durumlarına, sektördeki tecrübelerine göre nelerdir?  

S2: Türk Metal Sektöründe İSG sorunları hangi alt başlıklar altında incelenmelidir?  

S3: Çalışanlara göre Türk Metal Sektöründe İSG sorunlarının azaltılmasına ilişkin 

çözüm önerileri yaş gruplarına, eğitim durumlarına, sektördeki tecrübelerine göre 

nelerdir?  

 

2.4. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği 

Çalışmanın güvenirliği kapsamında, uzman görüşü alınmak suretiyle NVA yazılımının desteği ile 

çalışma yazarları tarafından yapılan Lather’in (1991) belirttiği çalışma geçerliliğin 

konseptselleştirilmesi kapsamında üç farklı kodlama çalışmasının karşılaştırılması (QSR:2018) 

yapılmış, birinci ve ikinci seviye temaların ve kodlamaların belirlenmesinde Miles ve Huberman’ın 

(1994) ortaya attığı kodlama uyuşum yüzdesi kavramı ile çalışma kapsamında Tablo-1’de belirtilen 

temalarda ortalama % 83,66 uyum sağlanmıştır. Çalışmanın geçerliliği noktasında Strauss ve Corbin’in 

(1990) çalışmasına parallel olarak katılımcıların açıklamalarının veri setinin diğer kısımlarında da 

yenilendiği, çalışmaya yönelik ön tahminlerin, kodlama çalışması sırasında yerinde olduğunun 

gözlemlenmesi ile çalışmanın bulgularının anlam taşıdığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda güvenirliğin 

kontrol edilmesi amacıyla yapılan analizler arasında da tamamlama ve doğrulama çalışması yapılmıştır. 

Bir analiz sonucu diğer analiz sonucu ile karşılaştırılarak tutarlılık kontrol edilmiştir.   
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3. ÇALIŞMANIN BULGULARI 

Çalışmada Türk metal sektöründe çalışanların sektördeki İSG sorunları ve çözüm önerileri 

hakkındaki görüşleri Tablo-1’de gösterilen temalar ve kategoriler ile incelenmiştir. Bu bağlamda iki ayrı 

tema başlığında Tablo-1’de belirtilen kategorilerde kodlama çalışması yapılmıştır. 

Tablo - 1 İSG Sorunları ve İyileştirme talepleri Tema ve Kodlama Haritası 

Tema Kategoriler 
Kodlama Tablosu 

Kodlar Kodlama Değeri 

İSG Sorunları 

Çalışma Ortamı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşveren Kaynaklı Sorunlar 
 
 
 
 

Çalışan Kaynaklı Sorunlar 
 
 
 
 
 
 
 

Üretim Sistemlerinden 
Kaynaklanan Problemler 

Ücret Problemleri 

Denetim Problemleri 

ISG Eğitim ve Bilinç Eksikliği 

Havalandırma 
Dar Ortam 
Tozlu Ortam 
Sıcak Ortam 
Dağınık Ortam 
Soğuk Ortam 
Sesli Ortam 
Kaygan Zemin 
Stresli Ortam 
Işıklı Ortam 
Kirli Ortam 

İSG Ekipmanı 
Üretim Baskısı ve Aşırı Çalıştırma 
Motivasyon ve Teşvik Eksikliği 
Diyalog Eksikliği 
ISG Uzmanı Eksikliği 

Dikkatsiz Çalışma 
Disiplinsiz Çalışma 
Yorgun Çalışma 
Kalitesiz Çalışma 
Sorumluluk Almadan Çalışma 
Yeni Çalışanlar 
Psikolojik Sorunlar 
Amirlerle Sorunlar 

- 

 

- 

Yasal Yaptırımlar 

- 

4 
3 
3 
2 
2 
2 

11 

6 

6 

4 
3 
2 

Çözüm Önerileri 

İSG Eğitimleri ve 
Bilinçlendirme Faaliyetleri 

Katılımcı İSG ve Diyalog 

İSG Farkındalığı 

Çalışma Ortamının 
İyileştirilmesi 

İSG Ekipmanları  

Denetim   

Ücretler ve 
Yönetim 
Çalışma Saatleri 
Lojistik Tedarik 

İSG Simulasyonları 
 

- 

Ödül - Ceza 

Havalandırma  
Ses Engelleme Sistemleri 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

6 
5 
4 

13 
8 

4 

4 

3 
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Çalışmamız örneklemi içerisinde yer alan çalışanların demografik özellikleri ile Tablo-1’de 

belirtilen kategoriler kapsamında bir analiz çalışması icra edilecektir. Çalışmamız örneklemi içerisinde 

yalnızca 7 adet kadın çalışan yer almaktadır. Kadınların dördü yüksek öğrenimi tamamlayıp ofis 

pozisyonlarında görev yapmaktadır. Diğer kadınlar ise hizmetli vb. rollerde çalışan ve yüksek öğrenim 

görmeyen kimselerdir. Cinsiyete göre sorun ve çözüm önerileri noktasında sadece bir kadın çalışan 

ISG’yi etkileyen faktörlerden çalışma sürelerinin uzunluğunu işaret ederken, aynı çalışan ve diğer tüm 

kadın çalışanlardan İSG konusunda herhangi bir değişiklik talebi bulunmamaktadır.  

Çalışanların yaş gruplarına göre ISG’yi olumsuz etkileyen faktörler ve iyileştirme talepleri Şekil-

1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Çalışanların Yaş Gruplarına göre Olumsuz ISG Faktörleri ve İyileştirme Talepleri 

 
 

 Geneli itibariyle Şekil-1 incelendiğinde İSG’yi olumsuz etkileyen en önemli üç faktörün Çalışma 

ortamı, İşverenden kaynaklı sorunlar ve İşçiden kaynaklı sorunlar olduğu gözlenmektedir.  Örneklemin 

büyük kısmını oluşturan 36-35 yaş aralığına bakıldığında diğer yaş gruplarındaki çalışanların aksine 

çalışma ortamı ile işverenden kaynaklanan olumsuz faktörleri birbirine yakın bir oranda ifade ettikleri 

görülmektedir. Diğer yaş grupları çalışma ortamından kaynaklanan olumsuz faktörlerden sonra 

çalışanlardan kaynaklanan olumsuz faktörlerin bulunduğunu ifade etmektedir. İyileştirme talepleri ile 

ilgili olarak ise tüm yaş gruplarının İSG eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılmasını önerdiği 

görülmektedir. Ancak ikinci sırada 26-35 yaş grubundaki çalışanlar diyalog ve katılımcı ISG yönetimini 

önerirken diğer yaş gruplarındaki çalışanların ise çalışma ortamının iyileştirilmesi konusunda öneriler 

sundukları görülmektedir.  

Çalışanların eğitim durumlarına göre ISG’yi olumsuz etkileyen faktörler ve iyileştirme talepleri 

Şekil-2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Çalışanların Eğitim Durumlarına göre Olumsuz ISG Faktörleri ve İyileştirme Talepleri 

 

 

Örneklemimiz içerisindeki çalışanların büyük kısmını -yaklaşık % 49 oranında- lise mezunu 

çalışanlar oluşturmaktadır. Ayrı ayrı incelendiğinde tüm eğitim düzeyindeki çalışanların çalışma ortamı 

ile ilgili olumsuz faktörleri ifade ettiği görülmektedir. Bununla beraber lise mezunu çalışanlar 

haricindeki diğer çalışanlar ise çalışanlarla ilgili hususları İSG’yi etkileyen ikinci olumsuz faktör olarak 

belirttiği görülmektedir. Tam tersi durum ise işverenden kaynaklanan hususlar, İSG’yi etkileyen 

olumsuz faktörler olarak belirlenmiştir. İyileştirme talepleri kapsamında tüm eğitim düzeyindeki 

çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilk sıraya koyarken yüksek öğrenim gören çalışanlar 

haricindeki çalışanların diyalog ve katılımcı İSG faaliyetlerinin olmasını beklediği görülmektedir. 

Yüksek öğrenimli çalışanlar ise İSG farkındalığının artırılmasının önemini vurgulamaktadır. Oransal 

anlamda ise çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve koruyucu güvenlik ekipmanları ile ilgili iyileştirmeler 

de sırasıyla çalışanlar tarafından talep edilmektedir.  

Çalışanların sektördeki tecrübelerine göre ISG’yi olumsuz etkileyen faktörler ve iyileştirme 

talepleri Şekil-3’de gösterilmektedir. 

Şekil 3. Çalışanların Sektördeki tecrübelerine (Yıl) Olumsuz ISG Faktörleri ve İyileştirme 

Talepleri 
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Şekil-3’de görüldüğü üzere tüm çalışanların çalışma ortamının İSG’yi ilk sırada olumsuz 

etkilediği konusunda bir benzerlik vardır. Ancak çalışanların tecrübelerine göre İSG’yi olumsuz 

etkileyen ikinci ve üçüncü faktörler değişkenlik göstermektedir. Buna göre sektörde 0 ile 10 yıl arasında 

çalışanların işverenden kaynaklı hususları ikinci sıraya koyduğu görülürken, 11 yıl ve üzeri tecrübeye 

sahip çalışanlar ise tam tersi işçi davranışlarını İSG’yi etkileyen ikinci önemli husus olarak 

vurgulamaktadır. Öteyandan sektördeki üretim sistemleri ve cihazların da İSG’yi olumsuz olarak 

etkilediği 21 yıl ve üzeri tecrübesi bulunan çalışanlar haricinde vurgulandığı görülmektedir. İSG’nin 

iyileştirilmesi noktasında çalışanların tecrübelerine göre anlamlı bir farklıklık bulunmamakla beraber 

özellikle sektördeki çalışma süresi arttıkça çalışanların diyalog ve katılımcı İSG iyileştirmeleri 

taleplerinden ziyade İSG farkındalığını artırıcı uygulamaların geliştirilmesi, koruyucu güvenlik 

donanımlarının artırılması ve denetimlerin artırılması gibi konularda iyileştirme yapılması gerekliliğini 

vurguladıkları görülmektedir.  

4.TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırmamızın birinci boyutu metal sektöründe İSG problemlerinin tespitine yöneliktir. Buna 

göre Türkiye’de metal sektöründe çalışalarca müşahade edilen üç temel problem Çalışma ortamı, 

İşverenden kaynaklı sorunlar ve İşçiden kaynaklı sorunlardır. çalışanların tecrübelerine göre İSG’yi 

olumsuz etkileyen ikincil ve üçüncül faktörler değişkenlik göstermektedir. Buna göre sektörde 0 ile 10 

yıl arasında çalışanların işverenden kaynaklı hususları ikinci sıraya koyduğu görülürken, 11 yıl ve üzeri 

tecrübeye sahip çalışanlar ise tam tersi işçi davranışlarını İSG’yi etkileyen ikinci önemli husus olarak 

vurgulamaktadır.   

İkinci boyutta ise İSG’nin iyileştirilmesi konusu ele alınmıştır. İyileştirme talepleri ile ilgili olarak 

ise tüm yaş gruplarının İSG eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılmasını önerdiği 

görülmektedir. Ancak ikinci sırada 26-35 yaş grubundaki çalışanlar diyalog ve katılımcı ISG yönetimini 

önerirken diğer yaş gruplarındaki çalışanların ise çalışma ortamının iyileştirilmesi konusunda öneriler 

sundukları görülmektedir. Yüksek öğrenimli çalışanlar ise İSG farkındalığının artırılmasının önemini 

vurgulamaktadır. Oransal anlamda ise çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve koruyucu güvenlik 

ekipmanları ile ilgili iyileştirmeler de sırasıyla çalışanlar tarafından talep edilmektedir. 

Araştırma bulgularımız, çalışanların yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre 

farklı İSG problemleri ve çözüm önerilerine vurgu yaptığını göstermektedir. Ancak metal sektöründeki 

temel İSG probleminin, çalışma ortamı ile ilgili sorunlar olduğu konusunda, neredeyse tüm çalışanları 

kapsayan bir konsensüs söz konusudur. Buna göre metal sektöründeki çalişma ortamı ile ilgili 

iyileştirmelere çalışma ortamının İSG açısından iyileştirilmesi ile başlanması, temel bir öncelik olarak 

değerlendirilmelidir.  
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ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 

Itır UÇKU 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisini saptamaktır. İşe 

tutkunluk kavramsal olarak Kahn’ın 1990 senesinde yaptığı çalışmada belirtmiş olduğu psikolojik 

koşullar teorisiyle ilişkilendirilmektedir. Örgütsel destek algısı, pek çok açıdan işletmelerin uzun 

dönemde devamlılığının göstergesi olabilmektedir.  Belirttiğimiz tanımlardan yola çıkarak 

Bandırma’da mevcut 11 bankadaki çalışanların örgütsel destek algısı ve işe tutkunluk dereceleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Anket çalışması 110 banka çalışanına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada örgütsel destek algısı ve işe tutkunluk ölçeklerinin Cronbach’s Alpha değerleri alınmıştır. 

Ayrıca korelasyon analizleri ve regresyon analizleri de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.  Bu 

araştırma sonucunda, örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek Algısı, İşe Tutkunluk, Örgütsel Adalet, Banka, Bankacılık 

JEL Kodları: M10, M19, M54  

EFFECTS OF PERCEIVED ORGANİZATIONAL SUPPORT ON JOB ENGAGEMENT: A 

FIELD STUDY ON BANKING SECTOR 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effect of the perception of organizational support on job 

engagement. The passion for work is conceptually associated with the psychological conditions theory 

that Kahn stated in his study in 1990. The perception of organizational support can be an indicator of 

the long-term sustainability of enterprises in many respects. The aim of this study is to examine the 

relationship between the organizational support perception of employees in the 11 banks in Bandırma 

and their degree of job engagement. The survey was conducted by reaching 110 bank employees. In the 

study, Cronbach's Alpha values of the perception of organizational support and work-engagement were 

taken. Correlation analyzes and regression analyzes were also evaluated. As a result of this research, 
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it has been found that the perception of organizational support has a significant effect on work-related 

enthusiasm. 

Keywords: Perceived Organizational Support, Work Engagement, Organizational Justice, Bank, 

Banking 

JEL Codes: M10, M19, M54 

1.GİRİŞ  

Örgütsel destek algısı, kurumların işgörenlerinin mutluluğuna ne kadar önem verdiği ve yaptıkları 

katkılara ne ölçüde kıymet verdiğine dair faaliyetlerinin tamamıdır. Örgütleri tarafından yüksek destek 

göreceklerini uman iş görenler performanslarında artış, işe geç kalma, işten ayrılma, iş yavaşlatma gibi 

davranışlarda düşüş, yüksek iş tatmini, hem kurumlar hem de çalışanlar tarafından yararlı bazı sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır (Üren ve Çorbacıoğlu, 2012: 3). İşletmelerde işe tutkunluğun işgören performansının 

yükseltilmesinde önemli rolü olduğu bilinmektedir. İşe tutkunluğun oluşturulması hangi yollarla 

mümkündür sorusu yeterince yanıtlanabilmiş değildir. Bu çalışma işe tutkunluğun nasıl 

geliştirilebileceği sorusuna cevap bulmada imkân sağlayabilecek katkılardan biri olacaktır. Tüm bu 

bahsedilenlerden yola çıkarak diyebiliriz ki iş görenin tavırlarını desteklemek işe tutkunluk için 

önemlidir. İşe tutkunluk çalışanın iş süresi dâhilinde dinamik olması, işten ayrılmakta zorlanması gibi 

olumlu yanları içeren, iş gören performansını yükselten bir olgudur. Çalışma neticesi olarak örgütsel 

destek algısı olgusunun işe tutkunluk üzerinde pozitif yönlü, anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın kavramsal çerçevesi örgütsel destek algısı ve işe tutkunluk tanımlarından 

oluşmaktadır. 

2.1.Örgütsel Destek Algısı 

Örgütler işgörenlere destek vermeye başladıkça, iş görenlerle karşılıklı bir iletişim başlar. Bu 

iletişimdeki amaç örgütsel destek algısıdır (Üren ve Çorbacıoğlu, 2012: 4). Örgütsel destek algısı iş 

görenlerde bir yükümlülük duygusu oluşturur ve örgütlerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak 

uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlar (Rhoades vd., 2001:826). Bu sorumluluk duygusu 

neticesinde fayda sağlayan davranışlar gösteren işgörenler, gün geçtikçe arzularının oluştuğunu 

farkettikçe daha fazlasını isterler. İş görenlerinin artan arzularını yerine getirebilen örgütler ise karşılık 

olarak işgörenlere daha fazla yarar sağlarlar. Yani çalışanların çabalarında artış meydana getiren önemli 

bir seçenek, faydalı işgücüne karşılık kurumların iş görenlerine sağladığı yararlar ve bu yararlar maddi- 

manevi olabilirler (Üren ve Çorbacıoğlu, 2012: 4). 
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  İş görenler, içinde bulunduğu kurumla, bu kurum içerisinde bulunan çalışma arkadaşları ile ve 

kurum etrafında bulunan ortaklar, müşteriler gibi etkenlerle ilgili çeşitli düşüncelere sahiptir ve bunlarla 

ilgili çeşitli fikirler geliştirmektedir. Bu fikirler meydana gelirken bireylerin algısı önemli bir yere 

sahiptir (Özdevecioğlu, 2004: 101).   

   Örgütsel destek algısı kavramı iş gören ve kurum arası olası ilişkiyi açıklarken sosyal değişim 

algısını kullanmaktadır (Loi vd, 2006: 101-120). Sosyal değişim kuramına göre iş gören ile örgüt 

arasında mevcut, fakat kesin olmayan isteklerle alakalı karşılıklı zaruretleri belirtmektedir (Coyle-

Shapiro ve Conway, 2005: 774-781). Bu tanıma göre göre çalışanlar kurum faaliyetlerinin kendileri 

açısından yararlı olduğuna inançları doğrultusunda aidiyet duygusu ve performans ile geri dönüşüm 

yapmaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 699). Bir örgüt iş görenlerini onaylamaya başladığı an 

onlarla yeni bir pencere açtığını ortaya koymaktadır. Bunun ana amacı belirtilen faktörlerin çalışanların 

örgütü pozitif yönde değerlendirmesine yol açmasıdır (Allen vd., 2003: 99-118).  

    Örgütsel destek algısı, örgütün çalışanın dâhil olmasına değer vermesine yönelik davranışlar 

ve iş görenlere dair unsurların kurumun istekli olarak yaptığı çalışmalara ilişkin duygular şeklinde 

belirtilmektedir. Yüksek örgütsel destek algısı olan işgörenlerin çalıştıkları kurumla iyi iletişime sahip 

oldukları da belirlenmiştir. Güçlü örgütsel destek algısına sahip işgörenler kuruma yarar sağlayan 

davranışlar gösterme düşüncesindedirler  (Turunç, 2010: 211). 

   Kişiler hem kendi çevrelerin hem de çalıştıkları çevrede destek görmek isterler. Örgütsel destek 

algısı, değer görme, onaylanma ihtiyacının giderilmesi açısından mühim unsurlardan biridir. Örgütsel 

destek algısında örgüt, işgörenlerinin örgüte olan desteklerinin farkında olduğunu, onların 

mutluluklarını önemsediğini ve onlarla birlikte yol almaktan hoşnut olduğunu göstererek, kişilerin 

aidiyet duygusu, saygı ve onaylama ihtiyaçlarını giderir (Çakar ve Yıldız, 2009: 75). Örgütsel destek 

algısının nedenleri ücret, terfi, iş zenginleştirme gibi şeklinde belirtilebilir. Öte yandan adalet, işveren 

desteği, kurum içi ödüller, iş şartları gibi unsurlar da örgütsel destek algısını etkilemektedir (Rhoades 

ve Eisenberger, 2002: 699).  

   Algılanan örgütsel destek ne kadar kuvvetli ise, çalışanın da çalıştığı o kuruma daha çok bağlı 

olacağı ve kurum ile güven ilişkisi kuran işgörenin işten ayrılma niyetine düşmeyeceği söylenebilir. 

Ayrıca, örgütsel desteğin diğer önemli bir unsuru da, işgörenlerin örgütten bağımsız olarak 

yöneticileriyle geliştirdikleri sosyal değişim ve karşılıklı etkileşimdir (Fındıklı, 2014: 139). 

    Örgütsel destek algısı, işgörenin çalıştığı kuruma karşı beklenti içinde olduğunu ortaya koyar 

(Aube vd., 2007: 480). Örgüt tarafından desteklendiğini algılayan çalışanlar kendilerini örgüte karşı 

borçlu hissederler ve o kuruma bağlanmaya başlarlar. Örgütsel destek algısı, büyük ölçüde örgütsel 

bağlılığı meydana getiren unsur olarak tanımlanmaktadır  (Kaplan ve Öğüt, 2012: 389). 

Örgütsel destek algısının sonuçları şöyledir: 
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 İş görenlerin fikirlerini önemsemek. 

 İş görenlere iş güvenliği sağlamak. 

 İş yerindeki bireyelr arası ilişkiyi olumlu tutabilmek. 

 İş yerinde kayırmacılık yapmamak. 

 İş görenlere önemsemek ve değer vermek. Eğer iş görenler, çalıştıkları örgütün kendi 

aidiyetlerine karşılık vermediğini hissederlerse, tepki gösterirler (Shaffer’ dan akt. Kaya, 

2012: 4).  

Örgütsel destek algısını etkileyen etmenlere bakarsak: 

 Kişisel Özellikler: Çalışanların kişilik yapısı işyerinin kendilerine karşı davranışını 

yönlendireceği özelliktedir.  

 Örgütsel Adalet: Bu kavram hem çalışanların bireysel ihtiyaçlarını hem de kurumların 

davranışlarını dikkat çekici halde yapabilmeleri için önemlidir ve tekrar adaletsizlik 

oluşmak durumunda kalacaktır (Önderoğlu, 2010: 2-3).  

 İşlemsel/prosedürel Adalet: iş görenlerin elde edeceklerin kazançlara dair söz hakkı 

vermek ile ilgilidir (Tokgöz’den aktaran Tüzün, 2014: 16).  

 Etkileşimsel Adalet: işletme içindeki çalışanlar arası hal ve hareketleri anlatan bir 

tanımdır (Tokgöz, 2011: 367). 

 Yönetici Desteği: Bu kavram yöneticilerin çalışanlarına olan desteğinin ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir (Shore ve Shore’dan aktaran Gürbüz, 2012: 11). 

Çalışanın üstleri ile olan ilişkilerinin iyi olması, işyerinde sadakati sağlayacaktır; böylece 

çalışanlar üstelerinin destek çıktığını ve iş yerinde değerli görüldüklerinin farkına varacaklardır (İşcan 

ve Karabey, 2007: 12).  

Algılanan yönetici desteği, üç boyutta sınıflandırılmıştır (Gürbüz, 2012: 18).  

 Duygusal destek 

 Bilgisel destek 

 Maddi destek: İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve finansal desteklerin tümüdür (Erkoç, 

2015: 12). 

2.2.İşe Tutkunluk 

      Bireysel kendini verme, iş görenlerin kendilerini var güçleri ile çalıştıkları işe vermeleridir. Bireyler 

çalışırken, doğal güçlerini ve mevcut ellerindeki koşullarını değerlendirebilirler ve uygun şekilde 

kullanırlar. Böylece kişisel enerjiler emeklere aktarılır. Yüksek düzeyde iş katılımı olan çalışanlar 

enerjiktir ve çalışmalarına adanmışlardır. Tüm belirtilenlerden yola çıkarak işe tutkunluk için şunu 

söyleyebiliriz, tek başına ya da başkasıyla birlikte olsun kişinin fiziksel olarak kendini işe dâhil etmesini, 

zihinsel olarak uyanık hareketli olmasını yaratıcılığını, değerlerini, inançlarını, diğer bireylerle 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

413 
 

ilişkilerini, fikirlerini, ne hissettiğini başkaları ile duygudaşlık çerçevesinde bağlantı kurmasını ifade 

eden durumları ortaya koymaktadır (Başoda, 2017: 74-75). İşini severek yapıp ona gönülden bağlı olan 

işgörenler gün sonu yorgun hissetseler dahi bu yorgunluğun gün boyu başarı elde ettikleri hususların 

ileride çalıştıkları kuruma fayda sağlayacağını düşünürler. 

İşe tutkunluk kavramına yönelik yaklaşımlar: 

 İsteklerini sağlama hali, 

 Tükenmişliğin karşıtı, 

 Tatmin/bağlılık, 

 Çok boyutlu yaklaşımlardır (Schaufeli, 2013: 77).  

2.2.1. İşe Tutkunluğun Alt Boyutları 

İşe tutkunluğun alt boyutları olarak aşağıdaki kavramlar belirtilebilir:  

Dinçlik: Bu boyutta iş gören kesim kuvvetli enerjiye sahip olmakla beraber çabuk yorulmaz. 

Adanmışlık: İş görenin işine bağlı olması durumudur. 

Yoğunlaşma: İş görenin işine konsantre olmasıdır (Kaplanseren ve Örücü, 2018: 2). 

2.3. Örgütsel Destek Algısı ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişki 

     İki değişken arasında yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlı sayıdadır ve sınırlı çalışma, 

yapılan araştırmanın mühim durumda olduğunu doğrulamaktadır. Yapılacak farklı çalışmalar açısından 

katkısı olabilecek bu çalışmada örgütsel destek algısı işyerlerinin başarısı açısından önemlidir. İki 

değişken ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirirsek; 

    Caesens ve Stinglhamber tarafından 2014 yılında 378 işgören üzerinde yapılan bir çalışmada 

örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmanın amacı örgütsel 

destek algısı ile işe tutkunluk arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda örgütsel destek algısının 

iş tatminini, performansı ve işbaşında olası yaşanabilecek psikolojik baskıları hangi ölçüde 

etkileyebileceği ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, ne kadar çok çalışan çalıştıkları örgüt tarafından 

desteklenirse ve değer gördüğünü hissederse, işe tutkunluk ve özyeterlilik algısı gibi olgular 

yükselecektir şeklinde belirtilmiştir (Caesens ve Stinglhamber, 2014: 167). 

     Murthy 2017 yılındaki çalışmasını 345 çalışan üzerinde ve 9 farklı örgüt arasında uygulamıştır. 

Belirtilen çalışan kesimin yaş aralığını 34 ve 51 olarak tanımlamıştır.  Çalışanlar orta seviyedeki 

pozisyonlarda görev almaktadırlar. Çalışmanın sonucu olarak örgütsel destek algısı ile işe tutkunluk 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu durum işgörenler arasındaki olası iş ilişkisinin arttırılması 

amacıyla örgütsel destek algısının önemini göstermektedir. Çalışmanın sonuçları önceden yapılmış 

örgütsel destek algısı ile işe tutkunluk arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar ile uyumludur. Yönetimin 
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çalışanların refahı için gerekli çabayı göstermeleri, gerekli psikolojik desteği sağlamaları, finansal 

desteği karşılamaları ve çalışanlarına değer verdikleri hissini onlara yansıtmaları gerektiği konusunda 

öğütler vermektedir ( Murthy, 2017: 59) 

Sridevi ve Srinivasan 2012 senesinde yaptıkları çalışmayı 102 petrokimya sanayinde görev yapan 

işgören üzerinde uygulamışlardır. Bu çalışma işe tutkunluğun ve örgütsel destek algısının petrokimya 

endüstrisi çalışanları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak işine kendini adamış 

çalışanların daha iyi performans sergiledikleri görülmüştür. Bir diğer sonuç ise örgütlerin çalışanların 

performansını arttırmak ve işe katılımlarını sağlamak için destekleyici bir ortam sergilemeleri gerektiği 

önemle vurgulanmıştır (Sridevi ve Srinivasan, 2012: 31-32). 

      Meriç, Çiftçi ve Yurtal 2017 senesinde yaptıkları çalışmada, 20 ilk ve ortaokulda görev yapan 

öğretmeni örneklem olarak almışlardır. Araştırmanın örneklemi, küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 

öğretmenlerden meydana gelmektedir.  Araştırma neticesinde, örgütsel destek algısı ile işe adanmışlık 

arasında olumlu ilişki olduğu sonucu bulunmuştur (Meriç, Çiftçi ve Yurtal, 2017: 65-74). 

3.TASARIM VE YÖNTEM 

Çalışmada örgütsel destek algısı ile işe tutkunluk arasındaki ilişkinin analiz edilmesi 

amaçlanmıştır ve araştırmanın temel hipotezleri de şu şekilde belirlenmiştir:  

H1: Örgütsel Destek Algısı ile işe tutkunluk arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: Örgütsel destek algısının işe tutkunluğun bir alt boyutu olan dinçlik üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H2b: Örgütsel destek algısının işe tutkunluğun bir alt boyutu olan adanmışlık üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

H2c: Örgütsel destek algısının işe tutkunluğun bir alt boyutu olan yoğunlaşma üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

      Araştırmada işe tutkunluğu ölçmek için Schaufeli ’nin 314 üniversite öğrencisi ve 619 çalışanı 

üzerinde geliştirilmiş olan ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Ayşe Nilgün Kamanlı tarafından yazılan 2015 

senesine ait doktora tezinde Türkçe’ye çevrilmiştir. Örgütsel destek algısı için kullanılan ölçek ise 

Eisenberger vd. tarafından (1986) senesinde geliştirilmiş ölçektir. 5’li 1)Kesinlikle Katılıyorum- 

5)Kesinlikle Katılmıyorum likert ölçeği kullanılmıştır.  

      Çalışmanın ana kütlesini Bandırma’daki 11 bankanın çalışanları oluşturmaktadır. Anket yöntemi 

kullanılarak, 68’ü kadın ve 42’i erkek olmak üzere 110 iş gören üzerinde, tesadüfi örnekleme yöntemi 

ile birebir uygulamalı bir çalışma şekli izlenmiştir. Demografik özellikler ile ilgili cinsiyet, yaş, kurumda 
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çalışma süresi, eğitim durumunu ölçmek amaçlı sorular belirtilmiştir. Cronbach’s Alpha katsayısı işe 

tutkunluk ve örgütsel destek algısı boyutları için ayrı ayrı ele alınmıştır. Örneklem sayısı 200’ün altında 

olduğu için faktör analizi yapılamamıştır.  

4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada kullanılan işe tutkunluk üzerine yapılan güvenilirlik analizi sonucunda elde edilen 

Cronbach’s Alpha değeri 0,821’dir. Örgütsel destek algısının güvenilirlik analizi sonucu elde edilen 

Cronbach’s Alpha değeri 0,942 şeklindedir.  

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach’s Alpha Değeri N 

İşe Tutkunluk 0,821 14 

Örgütsel Destek Algısı 0,942 8 

 

Elde edilen tüm değerler 0,65’ten büyüktür. Bu durumda ölçeklerin güvenirliği yüksektir. 

Tablo 2. Örneklemin Demografik Özellikleri 

Değişken  Frekans %                                      

Cinsiyet 

 

Kadın 68 61,8 

Erkek 42 38,2 

Yaş 

 

18-24 1 2,7 

25-31 41 28,2 

32-38 41 44,5 

39-45 15 17,3 

46 ve üstü 13 7,3 

Eğitim Durumu 

 

Lise 10 9,1 

Önlisans 8 7,3 

Lisans 88 80,0 

Yükseklisans/Doktora 4 3,6 

Kurumda Çalışma Süresi 

 

1 Yıldan az 8 7,3 

6-10 64 58,2 

11-15 22 20,0 

16-20 6 5,5 

21 ve üstü 10 9,1 
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Tablo 2. demografik özellikleri göstermektedir. Araştırmaya katılan 110 çalışanın %61,8 ‘inin 

kadın (68 kişi) ve %38,2’sinin (42 kişi) erkek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %2,7’si 

18-24, %28,2’si 25-31, %44,5’i 32-38, %17,3’ü 39-45 ve son olarak %7,3’ü 6-46 ve üstü yaş 

aralığındadır. Katılımcıların anketlere verdikleri cevaplar doğrultusunda eğitim durumlarına 

bakıldığında, lise mezunlarının %9,1(10kişi), önlisans mezunlarının %7,3(8kişi), lisans mezunlarının 

%80,0 (88kişi) ve Yükseklisans/doktora mezunlarının %3,6 (4 kişi) olduğu görülmüştür. Kurumda 

çalışma sürelerindeki yüzdeler ise 1 yıldan az %7,3(8 kişi), 6-10 yıl arası %58,2 (64 kişi), 11-15 yıl arası 

%20.0 (22 kişi), 16-20 yıl arası %5,5 (6 kişi) ve 21-üstü %9,1 (10 kişi) olarak belirlenmiştir.  

Tablo 3. Basıklık ve Çarpıklık Değerleri (İşe Tutkunluk) 

 N Aralık Min. Maks. Ortalama 
Std. 

Sapma 
Varyans Skewness Kurtosis 

İşe 

Tutkunluk 
110 2,79 1,57 4,36 3,2260 ,51712 ,267 -,396 ,230 ,686 ,457 

 

Tablo 4. Basıklık ve Çarpıklık Değerleri (Örgütsel Destek Algısı) 

 N Aralık Min. Maks. Ortalama Std. 

Sapma 

Varyans Skewness Kurtosis 

İşe 

Tutkunluk 110 4,00 1,00 5,00 3,8398 ,80265 ,644 -1,320  2,24  

  

Tablo 5. Örgütsel Destek Algısı Ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişki İçin Korelasyon Analizi 

Tablosu 

 İşe Tutkunluk 

Örgütsel Destek 

Algısı 

İşe Tutkunluk Pearson Korelasyon 1  

Sig. (2-tailed)   

N 110  

Örgütsel Destek Algısı Pearson Korelasyon ,302** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 110 110 
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Bu sonuca göre H1 hipotezi kabul olmuştur. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3 ‘te sayısal ifadeler ve p değeri belirtilmiştir. 

Tablo 6. Regresyon İçin Anova Tablosu 

 

Model 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

1 Regresyon 2,371 1 2,371 10,829 ,000b 

Hata 23,645 108 ,219   

Total 26,016 109    

 

Tablo 6’ya göre çıkan anlamlılık seviyesi (p=0,022<0,05), örgütsel destek algısının işe tutkunluğu 

etkilediğini göstermektedir.  

Tablo 7. İşe Tutkunluğu Etkilediği Düşünülen Örgütsel Destek Algısı Faktörlerinin Regresyon 

Katsayıları 

 Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 

      t        p 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 

 

2,519 ,218  11,560 ,000 

Örgütsel Destek Algısı ,184 ,056 ,302 3,291 ,001 

Bağımlı değişken: İşe Tutkunluk  

Tablo 7’den elde edilen değerler doğrultusunda örgütsel destek algısı faktörünün (p=0,000) işe 

tutkunluk üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz (p<0,05).  

Bu sonuçlara göre Hipotez H2 kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Örgütsel Destek Algısının İşe Tutkunluğun Bir Alt Boyutu Olan Dinçlik Kavramına 

Etkisini Gösteren Regresyon Katsayıları 

 Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 

      t        p 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 

 

1,392 ,242  5,751 ,000 

Örgütsel Destek Algısı ,797 ,074 ,692 9,952 ,000 

Bağımlı değişken: Dinçlik 
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Tablo 8’den elde edilen veriler doğrultusunda örgütsel destek algısı faktörünün işe tutkunluğun 

bir alt boyutu olan dinçlik üzerinde (p=0,000) etkisi olduğunu söyleyebiliriz (p<0,05). Bu sonuca göre 

H1a hipotezi kabul olmuştur. 

Tablo 9. Örgütsel Destek Algısının İşe Tutkunluğun Bir Alt Boyutu Olan Adanmışlık 

Kavramına Etkisini Gösteren Regresyon Katsayıları 

 Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 

      t        p 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 

 

-1,326 ,222  -5,987 ,000 

Örgütsel Destek Algısı 1,324 ,068 ,883 19,525 ,000 

Bağımlı değişken: Adanmışlık 

Tablo 9’dan elde edilen veriler doğrultusunda örgütsel destek algısı faktörünün işe tutkunluğun 

bir alt boyutu olan adanmışlık üzerinde (p=0,000) etkisi olduğunu söyleyebiliriz (p<0,05). Bu sonuca 

göre H1b hipotezi kabul olmuştur. 

Tablo 10. Örgütsel Destek Algısının İşe Tutkunluğun Bir Alt Boyutu Olan Yoğunlaşma 

Kavramına Etkisini Gösteren Regresyon Katsayıları 

 Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 

      t        p 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 

 

-,573 ,359  -1,596 ,113 

Örgütsel Destek Algısı ,985 ,110 ,654 8,973 ,000 

Bağımlı değişken: Yoğunlaşma 

Tablo 10’dan elde edilen veriler doğrultusunda örgütsel destek algısı faktörünün işe tutkunluğun 

bir alt boyutu olan yoğunlaşma üzerinde (p=0,000) etkisi olduğunu söyleyebiliriz (p>0,05). Bu sonuca 

göre H1c hipotezi kabul olmuştur.. 

Şekil 1. İşe Tutkunluk ve Alt Boyutları ile Örgütsel Destek Algısı Arasındaki İlişki 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel Destek 

Algısı 

İşe Tutkunluk 

Dinçlik 

Adanmışlık 

Yoğunlaşma 
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5.SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 

1990’lı yıllardan itibaren ön plana çıkan örgütsel destek algısı, örgüt ve işgörenler üzerindeki 

olumlu ve olumsuz etkisi önemli bir konudur. Örgütsel destek algısı, pek çok açıdan kurumların uzun 

dönemde devamlılığının belirleyicisi olabilmektedir (Aykan, 2007: 123). Örgütsel destek algısı, 

örgütlerin işgörenlerinin katkılarına değer verdikleri, ayrıca onların iyiliklerini istemeleri ile ilgili 

tutumlardır. Çalışanların davranışları ile ilgilenen örgütsel destek algısı, çalıştığı kuruma bağlılık, tatmin 

gibi olgularla yakından ilgilidir (Allen vd., 2003: 100) Böylece örgütsel destek algısı yüksek olan 

çalışanların kendilerine çalıştıkları kurum tarafından daha çok değer verildiklerini hissederler. İşlerinde 

daimi oldukları hissini yaşarlar ve kendilerini güvende hissederler. Bu durum da işe tutkunluk seviyesini 

arttırır. Ayrıca örgütsel destek algısının örgüte olduğu gibi bireye de yarar sağladığı görülmektedir 

(Ceylan ve Şenyüz, 2003: 58). 

İşe tutkunluk, iş gören davranışlarını ortaya çıkarmada önemli katkıları olan motivasyonel bir 

etmen olarak gösterilebilir ve sıhhati arttırdığı gibi yaşam standartlarını oldukça yüksek tutar 

(Wrzesniewski, vd., 2002: 185-204). Ayrıca çalışanın çalışma performansı ve farklı aktivitelere 

katılımını olumlu etkiler (Özarallı, 2017: 1262). 

Araştırma, Bandırma ilçesinde bulunan 11 bankanın 110 çalışanı arasında örgütsel destek algısı 

ve işe tutkunluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmış olup, analizlerin neticesinde 

örgütsel destek algısı ile işe tutkunluk arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yine örgütsel destek algısı 

ile işe tutkunluğun alt boyutları dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma arasında da pozitif bir ilişkiye 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlar regresyon analizleri ile belirlenmiştir. Bu durumda H1, H2, H2a, H2b ve H2c 

hipotezleri kabul edilmiştir. Örgütsel destek algısının işe tutkunluğun alt boyutlarından adanmışlık 

üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç ışığında çeşitli fikirlere ulaşabiliriz. 

Çalışanın örgütsel destek algısının yüksek olması halinde işe adanmışlık düzeyinin öncelikle arttırılması 

mümkün olabilecektir. İşe adanmışlık tanımından da anlaşılacağı üzere çalışanın işe olan bağlılığının 

artması ile ilgilidir. İşe bağlılığı yüksek ve işin amaç ve hedefleriyle bireysel amaç ve hedeflerini yüksek 

düzeyde bütünleştirmiş çalışanlarının performansa katkıları da yüksek olacaktır. Bu sayede çalışan 

dikkatini işe yoğunlaştırarak çalışırken geçen zamanı anlamadan daha yüksek mutluluk derecesi ile işini 

yapacaktır. Bu husus çalışanların yaptıkları işteki kalite seviyesini de yükseltecektir. İş yerlerinde 

adanmışlık, iş yükü, kontrol, adalet, değer gibi kavramların yanısıra örgütsel destek algısı ile de 

yükselebilmektedir. İş görenler yöneticilerinden ne kadar destek gördüklerini hissederlerse ve çalışma 

ortamında pozitif bir yönde uyum yakalarlarsa adanmışlık seviyeleri de o oranda artacaktır. Adanmışlık 

seviyesini arttırmak için bazı hususlar mevcuttur. İlk olarak iş görenlerin çalıştıkları işyerine bakış 

açılarını gözlemlemek için geri besleme sağlanabilmelidir. Bir diğeri ise iş görenlerin yeteneklerini 
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belirlemek açısından önemli olabilecek gelişim planları oluşturup, iş eğitimleri, kariyer planlamaları ve 

dolayısıyla sürekli kariyer geliştirme olanakları sunmaktır. 

Yöneticilerin bu sonuç ışığında örgütsel destek algısını yükseltici politikalara önem vermesinin 

işe tutkunluğu ve beraberinde performansı arttıracağı anlaşılmaktadır. Örgütsel destek algısını 

arttırmaya dönük çabaların yöneticilere önerilmesi uygundur. Çalışmanın kısıtları mevcuttur. İlk kısıtı 

örneklem sayısıdır, sayı 110 olarak aktarılmıştır. Bu sayısı ile yapılabilecek analizler güvenilirlik 

konusunda sıkıntı meydana getirebilir. Araştırmamızın sonuçları örneklemimizi oluşturan 110 kişi ile 

ilgilidir. Daha yüksek sayıdaki örneklemler ile bu çalışmaların tekrarlanması halinde örgütsel destek 

algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisi daha fazla genelleştirilebilecektir.   

Diğer kısıt elde edilen verilerin Bandırma İlçesinde mevcut banka çalışanları arasında, sınırlı 

şartlarda yapılmış olmasıdır. Sonuçların daha sağlıklı olabilmesi açısından daha geniş örneklem içeren 

bir çevre ve örgüt dâhilinde yapılmasında yarar vardır. 
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REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ 

 

Doç. Dr. Metehan YILGÖR 

Saime KAHYA 

Kübra TURHAN 

ÖZET 

Kırılgan beşli kavramı, 2013 yılında ilk kez Morgan Stanley tarafından adlandırılmıştır. Bu 

ülkelerin kırılgan yapı olarak değerlendirilmesinin sebepleri arasında fazla miktarda cari açık, yüksek 

enflasyon oranları ve büyüme oranlarının istenilenin altında kalması gibi etkenler bulunmaktır. 

Çalışmada 2018 yılı kırılgan beşli olarak belirlenen Türkiye, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve 

Hindistan ülkelerine ilişkin reel döviz kuru, uluslararası(dış) ticaret ve ticari açıklık değişkenleri 2000-

2018 yılları arasında panel verilerle ele alınmıştır. Panel birim kök testleri ile değişkenlerin 

durağanlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra panel eşbütünleşme ve nedensellik testleri uygulanmıştır. 

Analizler sonucunda değişkenlerin uzun dönemde ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Nedensellik 

sonuçları incelendiğinde ise reel döviz kuru ile uluslararası ticaret arasında çift yönlü, ticari açıklıktan 

reel döviz kuruna tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür. 

 Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Panel Veri Analizi, Kırılgan Beşli Ülkeleri 

Jel Kodu: C33, F14, F31 

THE IMPACT OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATES ON INTERNATIONAL 

TRADE: FRAGILE FIVE COUNTRIES 

ABSTRACT 

For the first time in 2013, Morgan Stanley was named, showing fragile fives in 2013. Among the 

reasons for evaluating these countries as fragile structures, there will be factors such as the open current 

deficit, high inflation rate and growth rates to be below the desired level. Turkey, Brazil, Indonesia, 

South Africa and India based on the central rate countries, the international  trade and trade openness 

variables is discussed in the panel between 2000-2018. Panel product root analysis determines the 
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stability of variables. Then, panel cointegration and causality tests were applied. Analyzes, variables 

have long been governed. When the causality results are examined, it is seen that there is one-way 

causality between trade-off to real exchange rate and bidirectional exchange between reverse and dry 

trade. 

Keywords: Real Exchange Rate, Panel Data Analysis, Fragile Five 

Jel Codes: C33, F14, F31 

1.GİRİŞ 

Kırılgan beşli kavramı, 2013 yılında ilk kez Morgan Stanley tarafından adlandırılmıştır. Kırılgan 

beşli grubunda yer alan ülkeler sırasıyla Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika 

olmuştur. Bu ülkelerin kırılgan yapı olarak değerlendirilmesinin sebepleri arasında fazla miktarda cari 

açık, yüksek enflasyon oranları ve büyüme oranlarının istenilenin altında kalması gibi etkenler 

bulunmaktır. 2013 yılındaki raporun ardından, 2016 yılında kırılgan beşli ülkelerinde değişiklik 

olmuştur. Brezilya ve Hindistan’ın yerini Meksika ve Kolombiya almıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise 

uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından kırılgan beşli Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve 

Katar olarak belirlenmiştir.  

2018 yılında ise kırılgan beşli ülkeleri tekrardan Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve 

Güney Afrika olmuştur. Bu ülkelerin Kırılgan beşli olarak nitelendirilmesinin önemli nedenleri arasında 

meydana gelen cari işlem açıkları, milli tasarrufları karşılayacak yeterli tasarruf oranlarına sahip 

olmamaları ülkelerin kırılgan beşli olarak adlandırılmasına neden olmuştur. İlerleyen yıllarda dış 

finansmanlarında artış beklenen bu ülkelerde Fed’in kolay para politikasından vazgeçmesi halinde bu 

ülkelerin ekonomileri için gerekli olan dış finansman kaynağını bulmakta güçlük yaşayacakları tahmin 

edilmektedir. 

Dünya genelinde yaşanan küreselleşme hareketi ülkelerin birbirinden etkilenmeme olasılığını 

neredeyse ortadan kaldırmıştır. Uygulanan politikalar ile bu ülkeler bu süreçten daha az ya da daha fazla 

etkilenebilmektedir. Sermaye hareketlerinin uluslararası bir boyut kazanması, yaşanan teknolojik 

gelişmeler ve faiz oranlarının, enflasyon oranlarının, cari açık dengesinin daha değişken bir hale gelmesi 

döviz kurunda yaşanan değişkenliği artırmıştır. Dolayısıyla yaşanan bu değişkenlik nedeniyle, ihracata 

dayalı sanayileşme ile dış dünyaya bir bütünlük içerisinde olmayı amaçlayan ülkelerde döviz kuru ile 

ilgili politika ve stratejiler önem arz etmektedir. Reel döviz kurunda meydana gelen farklı değerlenmeler 

(aşırı veya düşük) farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olduğundan ithalat ve ihracatı 

etkilemektedir. Ekonomik açıdan bazı problemler yaşayan bu ülkeler için döviz kurlarının dış ticaret 

üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü eğer döviz kurları ile dış 

ticaret arasında uzun dönemde istikrarlı bir ilişki yoksa uygulanan politikalar ile bu ülkelerin rekabet 

gücü artırılıp bu problemler çözülemez. Reel döviz kurları ile uluslarası ticaret ilişkisi, gelişmekte olan 
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ekonomilerde olduğu gibi kırılgan beşli ülkeler açısından da oldukça önemli bir konudur (Barak ve 

Naimooğlu, 2018: 83). 

Çalışmada 2018 yılı kırılgan beşli ülkeleri (Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney 

Afrika) ele alınmıştır. Bu ülkelere ait 2000-2018 yılları arasında reel döviz kuru, dış ticaret ve ticari 

açıklık değişkenleri ele alınarak panel veri analizi yapılmıştır. Verilerin güncelliği dolayısıyla 

çalışmanın literatüre katkı sağlaması amaçlamıştır. Giriş bölümünün ardından döviz kuru ve uluslararası 

ticaretin ilişkilendirilmesi ele alınmış olup üçüncü bölümde literatüre yer verilmiştir. Çalışmanın 

dördüncü bölümünde ise veri seti tanımlanıp, analiz sonuçları yorumlanmıştır. Son olarak beşinci 

bölümde ise bulgu ve öneriler yer almaktadır. 

2. KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ 

Kırılgan ekonomi tanımlamasında yüksek enflasyon, cari açık sorunu, hedeflenen büyümeye 

ulaşılamaması, dış borç problemi gibi etmenler yer almaktadır. Kırılganlığa neden olan bir diğer faktör 

ise ticari açıklık olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle ülkeler dış iktisadi olaylara karşı daha duyarlı hale 

gelmektedir. Mal ve hizmet ihracatındaki yelpazenin dar olması, ihracattaki riskleri fazlalaştırarak ticari 

açıklıktan kaynaklanan kırılganlığı arttırmaktadır. Bunun yanı sıra mal ve hizmet ithalatına bağlılık; 

ülkenin genişliği, kaynakların bolluğu, ithal malların ikamelerinin bulunup bulunmaması, elde 

edilebilirliği ve fiyatları ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir.  

İthalat ve ihracatın belirlenmesinde rol oynayan bir diğer etken ise reel döviz kurudur. Döviz 

kurunda meydana gelen artış ve azalışlar bir ülkenin dış alım ve dış satım rakamlarını etkilemektedir. 

Dış ticaretin büyümeyi doğrudan etkilemesi nedeniyle reel döviz kurunun da dolaylı bir etkisi 

bulunmaktadır. “İhracat ve ithalatı belirleyen önemli bir faktör ise reel döviz kurudur. Reel döviz 

kurundaki değişmeler, ihracat ve ithalatı etkileyerek dolaylı yoldan milli geliri de etkilemektedir. Reel 

kurda meydana gelen değişmelerin ihracatı olumlu etkilemesinin milli gelir ve dolayısıyla ekonomik 

büyüme üzerinde olumlu etkisi olacağı açıkken, kurdaki hareketin ithalatı olumlu etkilemesi durumunda 

da milli gelirin olumsuz etkileneceği açıktır (Çelik vd. 2017:881).” Bu nedenle döviz kurunda yaşanan 

ani değişmeler ülkelerin büyüme oranları ve ekonomik etkinlikleri için büyük önem arz etmektedirler. 
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Johansen Eş 
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Hata düzeltme 

modeli 

 

Döviz Kuru 

Ve 

Dış Ticaret 

 

13 gelişmekte 

olan Latin 
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Her bir ülke için kısa ve uzun 

dönemde kurdaki oynaklığın 

ihracatı negatif etkilediği 
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modeli 

 

 

 

Döviz Kuru 

Ve 

İhracat 
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Serbest döviz kuru rejimlerinin 

sabit kur rejimlerinden daha fazla 

ticaret üzerinde etkisi olduğu 
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S
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Eş bütünleşme, 

Hata düzeltme 

modeli 

Reel İhracat, Reel 

Dış Gelir, 

Karşılaştırılmalı 

İhracat Fiyatları, 

Reel Efektif Döviz 

Kuru, Döviz Kuru 

 

 

    Türkiye 

(1984- 2000) 

 

Türkiye’de döviz kuru 

belirsizliğinin uzun ve kısa 

dönemli ilişki incelendiğinde 

ihracatı negatif etkilemektedir. 

K
ar

ag
ö

z 
v

e 

 D
o

ğ
an

  

(2
0

0
5

) 

 

Regresyon 

analizi 

 

İhracat, İthalat, 

Reel Efektif Döviz 

Kuru 

 

17 ülke 

(1995-2004) 

Uzun dönemde reel döviz 

kurundan dış ticarete karşı 

nedensellik ilişkisi yoktur. 

P
ek

er
 

(2
0

0
7

) 

 

Eş bütünleşme, 

Hata düzeltme 

modeli 

Dış Ticaret 

Dengesi, Reel 

Ulusal Gelir, Reel 

Gelir, Reel Efektif 

Döviz Kuru 

 

Türkiye 

 (1992-2006) 

Uzun dönemde Türkiye’de döviz 

kurundaki değişim ticaret 

dengesini negatif etkilemiştir. 

H
ay

ak
aw

a,
 

 K
ım

u
ra

  

(2
0

0
8

) 

 

Sıralı EKK, 

Simülasyon 

Analizi 

GSYİH,  

TEFE, Uzaklık, 

Dil, Bitişiklik, 

Döviz Kuru 

 

60 Doğu Asya 

Ülkesi  

(1992-2005) 

Döviz kuru oynaklığı uluslararası 

ticarete oldukça duyarlıdır. 
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0

0
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GARCH model, 

Eş Bütünleşme, 

Hata düzeltme, 

Varyans 

ayrıştırması 

Reel İhracat, Reel 

Dış Gelir, Göreli 

Fiyatlar, Reel 

Döviz Kuru 

Oynaklığı 

 

Türkiye 

(1995-2008) 

 

 

Kur oynaklığı ihracatı negatif 

etkilemiştir. 
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rd

en
, 

S
ağ

la
m
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0

0
9

) 

 

ARDL, 

GARCH 

 

Döviz Kuru Ve 

Tüketim Malları 

İthalatı 

 

Türkiye 

(1989-2008) 

Uzun dönemde anlamlı ve negatif 

ilişki bulunmuştur. 

S
ar

ı 

(2
0

1
0
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ARCH, 

Regresyon 

Analizi 

İthalat, Yurtiçi 

Fiyat Endeksi, 

Döviz Kuru, 

Döviz Kuru 

Oynaklığı 

 

Türkiye 

(1982-2006) 

Döviz kurunu hareketlendiren her 

değişim dış ticaret sektörünü 

direkt olarak etkilemiştir. 

A
u

b
o

in
 v

e 
R

u
ta

 

(2
0

1
1

) 

 

Ekonomik 

literatür 

 incelenmesi 

 

Döviz Kuru 

Ve 

Ticaret Akışı 

 

ABD Euro 

Bölgesi ve Çin 

Euro Bölgesi 

Döviz değer düşüklüğü bazı 

zamanlarda ihracat üzerinde 

olumlu etkiye sahipken ticaret 

akışı üzerinde az da olsa negatif 

etkiye sahiptir. 

K
ız

ıl
d

er
e,

 K
ab

ad
ay

ı,
 

 E
m

se
n

  

(2
0

1
3

) 

 

 

Panel veri 

analizi, 

Panel ARDL 

modeli 

 

Reel Döviz 

Kurları 

Oynaklığı, 

İthalat, İhracat, 

Milli Gelir, 

İhracattan 

Arındırılmış Milli 

Gelir, Dış Gelir, 

Politik Kalite 

  

 

18 Gelişmekte 

olan ülke 

(1994-2010) 

 

Döviz kuru kısa dönemde ihracatı 

olumsuz etkilerken uzun dönemle 

olumlu etki göstermiştir. İthalat 

için herhangi bir etkiye 

rastlanamamıştır. 

A
v

şa
r,

 T
ü

rk
ca

n
 

(2
0

1
3

) 

GARCH, 

Panel 

Eşbütünleşme 

Analizi, 

Dols ve Fmols 

Reel Döviz Kuru, 

Ürün Grupları İçin 

İhracat Miktarı, 

GSYİH 

 

5 ülke 

(1996-2008) 

 

Döviz kuru değişimi  ürün 

grupları ihracatında olumlu etki 

göstermektedir. 
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Nedensellik,  

Eşbütünleşme, 

Hata Düzeltme 

 

Dış Ticaret 

Hacmi, 

Reel Efektif Döviz 

Kuru 

 

Türkiye 

(1997-2014) 

Reel döviz kurundan ticaret 

hacmine tek yönlü nedensellik 

bulunmuştur. Uzun dönemde 

döviz kuru dış ticaret hacmini 

negatif etkilemiştir. 
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b
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m
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0
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ARIMA, 

GARCH, 

ARDL Analizi, 

Nedensellik 

Analizi 

 

 

GSYİH,  

Reel ve Nominal 

Döviz Kuru, 

İthalat ve İhracat 

Hacmi 

 

 

Meksika, 

Endonezya, 

Nijerya ve 

Türkiye 

(1995-2012) 

Uzun dönemde Türkiye hariç 

diğer ülkelerde döviz kuru ve dış 

ticaret arasında ilişkiye 

rastlanılmamıştır. Türkiye’de dış 

ticaret ve döviz kuru arasında bir 

nedensellik bulunamamış iken 

diğer ülkelerde tek yönlü 

nedensellik mevcuttur. 

Ç
el

ik
, 

 

B
ar

ak
, 
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el

ik
  

(2
0

1
7

) 

 

Panel 

Veri 

Analizi 

Döviz Kuru, 

GSYİH,  

Fiziki Sermaye 

Harcaması, 

Tüketim 

Harcaması 

 

Doğu Avrupa, 

Orta Asya  

12 geçiş ülkesi 

(1995-2014) 

Döviz kurundaki değişim 

ekonomik büyümeyi pozitif 

yönde etkilemiştir. Büyümenin 

asıl kaynağının özel tüketim 

harcamaları olduğuna varılmıştır. 

E
rs

u
n

g
u

r,
 D

o
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, 
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sl
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 (
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0

1
7
) 

Nedensellik, 

Eşbütünleşme, 

Var Model, 

Vektör Hata 

Düzeltme 

Modeli  
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döviz kuru ile dış ticaret arasında 

nedensellik saptanmamıştır. 
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4. EKONOMETRİK MODELLEME  

4.1. Veriler ve Değişkenler 

Çalışmanın bu bölümünde kırılgan beşli olarak adlandırılan Türkiye, Breziya, Endonezya, 

Hindistan ve Güney Afrika ülkelerinde uluslararası ticaret ile döviz kuru arasındaki ilişkinin var olup 

olmadığı incelenmiştir. Çalışmada reel döviz kuru, dış ticaret hacmi ve ticari açıklık değişkenlerine 

ilişkin veriler kullanılmıştır. Kullanılan veriler 2000 – 2018 yılları arasındaki yıllık verilerdir. Tüm 

değişkenler Dünya Bankası’ndan (https://databank.worldbank.org/) alınmıştır. Tüm değişkenler 

logaritmik formda analize dahil edilirken reel döviz kuru ve dış ticaret hacmi doğrudan elde edilmiştir. 

Ticari açıklık değişkeni ise ithalat ve ihracat toplamının GSYİH’ ya oranlanmasıyla hesaplanmıştır. 

Analizde RER; reel döviz kuru, TO; ticari açıklık, TRADE; uluslararası ticaret olarak adlandırılmıştır. 

4.2. Ampirik Bulgular 

4.2.1. Panel Birim Kök Testleri 

Çalışmada Levin, Lin & Chu (LLC), Im, Peseran & Shın (IPS) ve Phillips Perron (PP) birim kök 

testleriyle durağanlıkları incelenmiştir. Tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmadıkları görülmüş ve 

fark işlemi uygulanmıştır. Tüm seriler 1. Dereceden farklarda durağan hale gelmiştir. 

Tablo 2. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Levin Lin Chu  &Testi  Im, Peseran & Shin Testi PP Testi Karar 

RER 0.1279 0.1311 0.1963 - 

TO 0.2572 0.1846 0.2154 - 

TRADE 0.7872 0.0667 0.4793 - 

RER (d) 0.0000* 0.0000* 0.0000* I(1) 

TO (d) 0.0003* 0.0006* 0.0000* I(1) 

TRADE (d) 0.0000* 0.0000* 0.0000* I(1) 

Not: Parantez içindeki ifadeler birim kök testlerine ait olasılık değeridir. (d) değişkenlerin birinci farklarının alındığını gösterir.    

*  , %1 anlamlılığı ifade eder.   

 

4.2.2. Eşbütünleşme Testleri 

“Durağan olmayan serilerde yapılan analizlerde sahte regresyon problemi olabilir. Durağan ol-

mayan serilerde yapılan analizlerde sahte regresyon olabilir. Serileri durağan yaptıktan sonra I(1), I(2) 

sadece serinin geçmiş dönemde maruz kaldığı şokların etkisini yok etmekle kalmayıp aynı zamanda 

serinin karakteristik özelliklerini de yok etmekte ve seriler arasında gerçek uzun dönem ilişkisini ortaya 

https://databank.worldbank.org/
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koymak güçleşir. Eş bütünleşme analizleri bu ihtiyaca cevap verir. Serilerin durağan olmasalar bile bu 

serilerin durağan bir kombinasyonu var olabileceği ve doğrusal bir birleşim varsa eşbütünleşme 

yaklaşımı öne sürülmektedir (Gujurati, 1999).” 

Serilerin tamamı I(1)’ de durağan oldukları için Pedroni, Kao, Johansen Fisher panel 

eşbütünleşme testleri ile uzun dönem ilişkileri incelenmiştir. 

Tablo 3. Pedroni Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

   Not: Yokluk hipotezi; “eşbütünleşme yoktur.” Şeklindedir. * , %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Barlett Yöntemi 

    kullanılmış olup Bandwidth genişliği Newey- West olarak alınmıştır. 

 

Pedroni eşbütünleşme testi incelendiğinde; homojenliği ifade eden grup içi istatistiklerin tamamı 

ile heterojen olan gruplar arası istatistiklerden ise iki olasılık değeri ile serilerin eşbütünleşik olduğu 

görülmüştür. Anlamlı olan bu istatistiklere göre değişkenler arasında en az bir adet eşbütünleşme 

vektörünün olduğu söylenebilir. Pedroni eşbütünleşme testi sonuçlarına göre seriler eşbütünleşiktir. 

Tablo 4. Kao Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

  Not: *, %1 anlamlılık seviyesini temsil etmektedir. Barlett Yöntemi kullanılmış olup Bandwidth genişliği Newey- West   

  olarak alınmıştır. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Kao eşbütünleşme testi ile de incelenmiş sonuçları 

verilen Kao eş-bütünleşme testine göre olasılığının %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı olduğu 

görülmüştür. “Değişkenler eşbütünleşik değildir” şeklinde olan yokluk hipotezinin red kararı ile 

değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu sonucuna varılmıştır. 

İstatistikler  

İstatistik 

 

Olasılık 

Ağırlıklı 

İstatistik Olasılık 

Panel v-Statistic  2.788597  0.0026  0.956385  0.1694 

Panel rho-Statistic -1.856279  0.0317 -2.501696  0.0062* 

Panel PP-Statistic -3.730893  0.0001 -4.647433  0.0000* 

Panel ADF-Statistic -4.044126  0.0000 -3.729273  0.0001* 

Group rho-Statistic -1.899615  0.0287* - - 

Group PP-Statistic -6.190295  0.0000* - - 

Group ADF-Statistic -5.296937  0.0000* - - 

 t istatistği Olasılık 

ADF -4.871062 0.0000* 

Artıkların Varyansı 502.5123 

Otokorelayon Tutarlı(Hac) Varyans 240.8618 
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Tablo 5. Johansen Fisher Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

   Not: *, %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir.  

 

Johansen-Fisher eşbütünleşme testi yapılmadan önce uygun gecikme uzunluğu 1 olarak 

bulunmuştur. Test sonucuna göre iz ve öz değer istatistiklerine göre %1 anlamlılık seviyesinde boş 

hipotezin reddedileceği görülmektedir. Alternatif hipotezin kabul edileceğinde seriler eşbütünleşiktir. 

Sonuç olarak bu üç eşbütünleşme testi birlikte değerlendirildiğinde reel döviz kuru, dış ticaret ve 

ticari açıklık arasında güçlü, tutarlı ve etkin bir eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu görülmektedir. 

Serilerin uzun dönemde ilişkilerinin mevcut olduğu kabul edilmiştir. 

4.3.3. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla kullanılır. Tabloda 

nedensellik sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 6. Nedensellik Test Sonuçları 

 

Hipotezler  

İz İstatistiği 

 

Olasılık 

Maksimum Öz 

değer İstatistiği 

 

Olasılık 

R=0 81.07 0.0000* 44.52 0.0000* 

R=<1 51.30 0.0000* 36.47 0.0001* 

R=<2 38.65 0.0000* 38.65 0.0000* 

Bağımsız Değişken  F İstatistiği Olasılık  

RER 19.6358 3.E-05* 

TO 0.78128   
0.3793 

Bağımlı Değişken: RER 

Bağımsız Değişken  F İstatistiği Olasılık  

TRADE 5.25713 0.0244* 

TO 4.15171 
0.0448* 

Bağımlı Değişken: TO 

Bağımsız Değişken  F İstatistiği Olasılık  

TRADE 
0.18519 0.6681 

RER 
1.41382 0.2379 

Not:  *, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Nedensellik sonuçları değerlendirildiğinde kırılgan beşli ülkelerinde reel döviz kuru ile 

uluslararası ticaret arasında çift yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna varılmıştır. Bunların yanında 

ticari açıklıktan reel döviz kuruna tek yönlü bir nedensellik ilişki olduğu saptanırken uluslararası ticaret 

ve ticari açıklık arasında herhangi bir nedensellik bulunamamıştır. 

5. SONUÇ 

Dünya’da 1980’li yıllarda başlayan globalleşme eğilimi, birbirleriyle ilişkili ve uluslararası 

ticarete karşı hassas iktisadi birimler oluşmasına yol açmıştır. Ülkelerin ticari ilişkilerinin fazlalaşması, 

döviz kurlarının önemini de arttırmıştır. Kurlardaki değişimler, uluslararası ticaretin ve kur 

politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 2018 yılında yayınlanan rapora göre yeni 

kırılgan beşli Türkiye, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya olarak belirlenmiştir. Cari 

denge, enflasyon, bütçe açığı ve büyüme bu ülkelerin kırılgan beşli ülkeleri olarak isimlendirilmesinde 

etkilidir. 

Çalışmada kırılgan beşli ülkelerinde dış ticaret, reel döviz kuru ve ticari açıklık arasındaki ilişki 

2000-2018 yılları arasında panel verilerle incelenmiştir. Panel eşbütünleşme testi sonuçlarına göre 

değişkenler uzun dönemde birbirleriyle ilişki içerisindedirler. Nedensellik testi sonuçları incelendiğinde 

ise kırılgan beşli ülkelerinde reel döviz kuru ile uluslararası ticaret arasında çift yönlü ve ticari açıklıktan 

reel döviz kuruna da tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucu elde edilmiştir. Uluslararası ticaret ve 

ticari açıklık arasında herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. 

Döviz kurları seviyesi ve değişiklikleri ile ihracat ve ithalatın gelişmesi arasında teorik olarak 

yakın bir ilişki bulunmaktadır. Döviz kurları dış ticaret üzerinde en çok etkili olan beş unsur içerisinde 

yer almaktadır. Döviz kurlarında ki artışın ithalatı yavaşlatma etkisi ihracatı arttırma etkisinden daha 

yüksektir. Döviz kuru artışları ihracatta tek başına etkili olmamaktadır. Bu nedenle ihracatçılara sürekli 

artan döviz kurları değil istikrarlı kur ve iş ortamı gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde yatırımlarda artan risklerin düşürülmesi için uluslararası portföy çeşitlendirmesi 

önemli bir araç iken, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sermaye piyasalarındaki 

serbestleşme adımları ile ortaya çıkan finansal küreselleşme, finansal piyasaların arasındaki etkileşimi 

artırarak birbirlerinden kısa sürede etkilenmelerine neden olmuştur. Bulaşma etkisi, ülkelerin 

kararlılıklarını zayıflattığından dolayı, uluslararası portföy yatırımlarında dikkate alınması gereken 

önemli bir faktör olmuştur. Uluslararası finansal piyasaların bulaşıcılık etkisinin incelenmesi, 

yatırımcılara portföy çeşitlendirmesiyle sağlanacak kar ve arbitraj imkanları hakkında bilgi verirken; 

ülkeler açısından krizlerin bulaşıcılığı hakkında yorum yapılmasına da olanak sağlar. Bu çalışmada, 

2000-2019 yılları arasında NYSE’nin (The New York Stok Exchange) BİST’e (Borsa İstanbul) olan 

bulaşma etkisinin varlığı ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi yaklaşımı (Autoregressive 

Distributed Lag-ARDL) ile incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Piyasalar, Finansal Bulaşma, Finansal Kriz, Eşbütünleşme, 

ARDL Sınır Testi 

JEL Kodları: C32, G01, G15 

THE EFFECT OF CONTAGION IN INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS 

ABSTRACT 

While international portfolio diversification is an important tool for reducing the increasing 

risks in investments today, financial globalization, which has emerged with the developments in 

information communication technologies and liberalization steps in capital markets, has increased the 

interaction between financial markets and affected them in a short time. The contagion effect has been 

an important factor to be considered in international portfolio investments, as it weakens the stability 

of countries. Investigation of the contagion effects of international financial markets provides investors 

with information about profit and arbitrage opportunities to be provided by portfolio diversification; it 
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also makes it possible for countries to comment on the contagiousness of crises. In this study, the 

presence and lag of the contamination effect on the BIST (Borsa Istanbul) of NYSE (The New York Stock 

Exchange) between 2000-2019 was investigated with the Autoregressive Distributed Lag- ARDL 

approach. 

Keywords: International Financial Markets, Financial Contagion, Financial Crisis, Cointegration, 

ARDL Boundary Test 

JEL Classifications: C32, G01, G15 

1. GİRİŞ 

 Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle finansal piyasalar arası iletişim artmış ve piyasalar 

bütünleşmiştir. Bütünleşmenin doğal bir sonucu olarak bir ülkede başlayan kriz diğer ülkelere daha hızlı 

ve şiddetli bir şekilde yayılmaktadır. Finansal piyasadaki marjinal hareketlerin diğer finansal piyasalara 

tesir etmesi bulaşma etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumun en önemli örneklerinden olan Küresel 

kriz, ekonomik temellerdeki farklılıkları gözetmeksizin herhangi bir piyasa hareketliliğinin diğer 

piyasalara yansıdığını göstermektedir (Ahlgren ve Antell, 2010: 155). 2007 yılında ABD’de başlayan 

bu kriz, birçok ülkeye ait borsaları doğrudan etkilemiş ve sert düşüşlerin yaşanmasına sebep olmuştur. 

Örneğin, hisse senedi piyasaları açısından ABD %40, Birleşik krallık %49, Rusya ise %52 oranında 

değer kaybetmiştir. 

 Finansal piyasalardaki küreselleşmenin ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile bütünleşen 

finansal piyasalarda riskler artmış, çeşitlenmiş ve bulaşıcı hale gelmiştir. Dolayısıyla ülkelerin 

kararlılıkları zayıflamıştır. Bütün bu artan riskler ile birlikte menkul kıymet çeşitliğindeki artışla 

uluslararası portföy çeşitlendirmesinin önemi artmıştır. Uluslararası finansal piyasaların bulaşıcılık 

etkisinin incelenmesi, yatırımcılar açısından portföy çeşitlendirmesinden sağlanabilecek kar ve arbitraj 

imkanı hakkında bilgi vermektedir. Ülkeler açısından incelendiğinde finansal krizlerin bulaşıcılığı 

hakkında yorum yapılmasını sağlamaktadır (Ayaydın, 2014: 44). Türkiye’nin 2007 küresel krizinden 

çok fazla etkilenmemesinin sebebinin, %66 paya sahip olan yabancı yatırımcılar olduğu göz önüne 

alınırsa ülkeler açısından uluslararası portföy seçenek listesinde yer almak ülke ve yatırımcılar açısından 

oldukça kazançlıdır. 

Çalışmada uluslararası finansal piyasaların bulaşma etkisinin mevcudiyetinin incelenmesi adına 

literatürde diğer bütün ülkelere tesiri olan ABD’nin Türkiye’ye bulaşma etkisinin varlığının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda NYSE ve BİST’e ait Ocak 2000-Mayıs 2019 aylık endeks 

verileri ile ülkelere ait faiz oranları kullanılarak, gecikmesi dağıtılmış otoregresif (autoregressive 

distributed lag) sınır testi yaklaşımı bir diğer ifadeyle ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmiş ve 

sonuçlar yatırımcılar ve ülkeler perspektifinden yorumlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR 

 Kıraç (2015), ABD kaynaklı küresel krizin bulaşma etkisini Dünya Bankası’nın kişi başı gelir 

sıralamasına göre seçtiği 11 farklı ülkeden oluşan grup için ülkelerin borsa endeks verileri ile Dinamik 

Koşullu Korelasyon (DCC) GARCH modeli kullanarak yaptığı çalışmasında Bulaşma 

etkisinin özellikle üst gelir grubu ülkelerde diğer ülkelere oranla daha çok görüldüğü sonucuna varmıştır. 

 Budak Yalçındağ (2017), Türkiye'nin hisse senedi ve tahvil piyasalarında finansal bulaşma 

etkisinin varlığını araştırmayı amaçlayarak 2005-2015 yıllarında Türkiye, ABD ve PIIGS ülkelerine 

tahvil ve hisse senedi günlük endeks verilerine Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC) uygulamıştır. 

ABD’nin hisse senedi piyasasından Türkiye’ye bulaşma etkisinin varlığını gözlemlemiştir. 

 Tiryaki ve Ekinci (2015), ABD’de başlayan 2008 küresel krizinin Türkiye’yi etkileyip 

etkilemediği, varlık getirilerini değişken alarak Multivariate GARCH Analizi ile incelemişler ve 15 

Eylül 2008’de Lehman Brothers’ın çökmesiyle finansal krizin hızla Türkiye piyasalarına bulaştığı 

sonucuna varmışlardır. 

Ayaydın (2014), 24 gelişmiş, 21 gelişen ülkenin getirilerine korelasyon analizi uygulayarak 

finansal bulaşma etkisinin varlığını incelemiş ve sürü psikolojisi nedeniyle finansal bulaşmanın mevcut 

olduğu sonucunu elde etmiştir. 

Bölükbaşı ve Yıldırtan (2013) çalışmalarında 2003-2012 yıllar arasında ABD ile BRIC ve G7 

ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemdeki denge ilişkisini Engle Granger ve 

Johansen Eşbütünleşme Analizi ile incelemiş ve ayrışma hipotezini destekleyen sonuçlar elde 

etmişlerdir. 

 Boztosun ve Çelik (2011), 2002- 2009 döneminde İMKB100 ile Avrupa ülkelerinin borsaları 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Johansen-Jeselius Eşbütünleşme Testi ile incelemişler ve Türkiye ile 

Fransa, Avusturya, İsviçre ve İspanya hariç diğer bütün Avrupa ülkelerinde eşbütünleşme ilişkisinin var 

olduğu sonucuna varmışlardır. 

 Mollah vd. (2011) çalışmalarında 2006-2010 dönemine ait günlük endeks verileriyle DCC-

GARCH ve VEC Analizlerini yaparak küresel krizin bulaşıcılığını incelemişlerdir. Elde ettikleri ampirik 

sonuçlar küresel kriz sırasında finansal piyasalarda bulaşma etkisinin varlığını  

göstermektedir. 

Azad (2009) çalışmasında Çin, Japonya ve Güney Kore pazarları arasında bulaşma etkisinin 

mevcudiyetini cointegrasyon metodu ile incelemiştir. Japon ve Güney Kore hisse senedi piyasaları 

arasında bulaşma etkisinin mevcut olduğu ve dolayısıyla bu iki piyasada kısa vadeli portföy 

çeşitlendirmesinin yararsız olduğu sonucuna varmıştır. 
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Gray (2009) çalışmasında ABD ve Batı Avrupa'da Ağustos 2007'de başlayan bankacılık 

krizinin, AB-8 para birimlerine mali bulaşıcılık olarak görülebilecek şekilde yayılıp yayılmadığını 

Granger nedensellik testi incelemiştir. Bu ülkeler arasındaki bağların bankacılık krizinden sonra daha 

da güçlendiği, euro ile olan bağların ise sabit kaldığını gözlemlemiştir. 

 Demir (2002) çalışmasında gelişen piyasalarda bulaşma etkisini VAR Analizi ile incelemiştir. 

Rusya ve Türkiye borsalarının birbirinden etkilendiği ve birinde meydana gelen krizin diğerinde tepki 

verdiği sonucuna varmıştır. Ayrıca meydana gelen bu tepkilerin Rus piyasasında çabuk, şiddetli, kısa 

süreli iken Türkiye’de geç, düşük şiddetli, uzun süreli olduğunu gözlemlemiştir.  

 Yapılan literatür çalışması sonucunda finansal piyasalardaki bulaşma etkisinin genellikle 

korelasyon ve eşbütünleşme testi ile incelendiği gözlemlenmiştir. 

3. MODEL VE BULGULAR 

Çalışmada NYSE ve BİST menkul kıymet borsaları arasındaki bulaşma etkisi 01.2000-05.2019 

aylık verileri ile ARDL sınır testi yaklaşımı modeli kullanılarak incelenmiştir. Literatürdeki 

çalışmalarda kullanılan eşbütünleşme testlerinin yerine ARDL yönteminin kullanılmasının temel 

nedenleri kısıtsız hata düzeltme modeli kullandığından, klasik eş bütünleşme testlerine kıyasla 

istatistiksel açıdan daha güvenilir sonuçlar verebilmesi ve hata düzeltme modeli ile değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönem bilgilerini içermesidir (Akel ve Gazel, 2014: 21; Uçak vd., 2018: 206). 

ARDL Sınır testi değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya 

koymaktadır. Sınır testi uygulanıp test istatistiği üst kritik sınırı geçtiğinde kısa ve uzun dönem 

katsayıları tahmin edebilmektedir.  

Finansal bulaşıcılığa hem dış mekanizmaların hem de iç piyasaların etkisini incelemek adına, 

araştırma modelinde borsa endekslerinin yanı sıra, 2008 küresel krizinin başlangıç nedeni olan, ülkelerin 

faiz oranları da bağımsız değişken olarak dikkate alınmıştır. Çalışmada TRP: BİST aylık kapanış 

endeksi, USAP: NYSE aylık kapanış endeksi, ITR: Türkiye’nin faiz oranı, IUSA: ABD’nin faiz oranı 

ilişkisinin durağan durum dengesini incelemek adına (1) doğrusal tahmin denklemi oluşturulmuştur. 𝛼0 

sabit terim, 𝜖𝑡 hata terim olmak üzere tahmin denklemi 

TRP𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ITR𝑡 + 𝛼2IUSA𝑡 + 𝛼3USAP𝑡 + 𝜖𝑡                                             (1) 

biçimindedir. (1) denklemi ile verilen model için eşbütünleşme ilişkisinin varlığının araştırılması 

amacıyla öncelikle sınır testi yapılmıştır. 

 Sınır testi uygulanırken iki asimptotik sınır değeri kullanılmaktadır. H0: “Değişkenler arasında 

eşbütünleşme yoktur” olmak üzere, elde edilen F istatistiğinin değeri, üst sınırdan büyük ise H0 (hipotezi 

reddedilir; alt sınırından küçük ise H0 kabul edilir; alt sınır ve üst sınır aralığında ise herhangi bir yorum 

yapılamaz (Alper ve Alper, 2017:148). Anlık veriler ışığında hareket eden borsalar arasında uzun 
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dönemli ilişkinin olmayacağı öngörüsü sonucu F değerinin alt sınır değerinin altında kalması 

beklenmektedir. 

Kısa dönem ilişkiyi tespit etmek ve uzun dönemdeki dengeden uzaklaşma sonucu kısa dönemde 

düzeltme mekanizmasını ECM ile gösterilebilir. Buna göre (2) denklemi ile hata düzeltme modeli 

verilmiştir. 

𝛥TRP𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑗𝛥TRP𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛽2𝑗𝛥ITR𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽3𝑗𝛥IUSA𝑡−𝑗

𝑚

𝑗=0

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥USAP𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=0

+ 𝜃𝜖𝑡−1

+ 𝑒𝑡                                                                                                                                               (2) 

Burada 𝛥, değişkenlerdeki değişmeyi göstermekte olup uzun dönemdeki bir sapmanın gecikmeli 

değerini içerek onun katsayısı kısa dönemde uzun dönemdeki hatanın düzeltilmesini sağlamaktadır. 

ARDL modeli için uzun dönem denklemin gecikmeli olarak hata düzeltme modeline dahil 

edilmesi ile elde edilir. Böylece (1) denklemi birinci gecikmesi yeniden düzenlenerek (2) denklemine 

eklenir ve bu işlem sonucunda kısa ve uzun dönemli ilişkileri gösteren (3) denklemi üretilir. 

𝛥TRP𝑡 = 𝜓 + 𝜂0TRP𝑡−1 + 𝜂1ITR𝑡−1 + 𝜂2IUSA𝑡−1 + 𝜂3USAP𝑡−1 + ∑ 𝛽1𝑗𝛥TRP𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛽2𝑗𝛥ITR𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽3𝑗𝛥IUSA𝑡−𝑗

𝑚

𝑗=0

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥USAP𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=0

+ 𝑒𝑡                              (3) 

Model tahmini için kullanılan en uygun gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriteri yardımıyla ve 

maksimum 12 gecikme kullanılarak ARDL(1,0,0,0) olarak belirlenmiştir. ARDL modelinin tahmin 

sonucu özet olarak Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Sınır Testi Sonuçları 

Pesaran I(0) & I(1)  3,23 & 4,35 

F-Statistic  2,141 

Tahmin edilen modele göre yapılan F istatistiği 2,141 olarak hesaplanmıştır. Sınır değerleri 3,23 

ve 4,35 olarak elde edildiğinden hesaplanan F istatistiği alt sınırın da altında olduğundan   

“H0: Değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur” hipotezi kabul edilir. Böylece uzun dönemde ABD ve 

Türkiye arasında bulaşma etkisinin varlığından bahsedilemez.  
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Model tahmininin geçerliliğini sınama için yapılan Jarque-Bera testi, Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Testi ve Heteroskedasticity Breusch-Pagan-Godfrey testi tahmin sonuçlarında 

istatistiksel olarak bir sorunun bulunmadığını göstermektedir. Ayrıca CUSUM ve CUSUMQ 

sonuçlarına göre model kararlıdır.  

Tablo 2. ARDL (1,0,0,0) Modelinin Tahmin Sonuçları 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

USP(-1) -0,012 -1,192 0,234 

ITR(-1) -0,665 -2,058 0,040 

IUS(-1) 3,134 1,567 0,118 

D(USP) 0,331 7,261 0,000 

D(ITR) -3,576 -2,128 0,034 

D(IUS) 26,436 2,084 0,038 

C 49,173 1,088 0,277 

 

 Tablo 2 incelendiğinde bağımlı değişken olan BİST, uzun vadede, Türkiye’nin faiz oranı ve 

NYSE ile zıt, ABD’nin faiz oranı ile aynı yönde; kısa vadede ise yine Türkiye’nin faiz oranı ile ters, 

ABD’nin faiz oranı ve NYSE ile aynı yönde hareket ettiği görülmektedir.  

4. SONUÇ 

Bulaşma, bir finansal piyasadaki olumlu veya olumsuz herhangi bir şok etkisinin başka finansal 

piyasalara yayılması olarak tanımlanmaktadır. Krizin bulaşıcılığına dair en iyi örneklerinden biri 

2007’de meydana gelen ABD merkezli küresel ekonomik krizdir. 2007 yılında ABD’de başlayan bu 

kriz, dünyanın birçok ülkesindeki borsalarında sert düşüşlere neden olarak doğrudan etkilemiştir. 

Uluslararası finansal piyasaların bulaşma etkisinin incelenmesi, yatırımcılara portföy 

çeşitliliğiyle minimize edilen risk sonucu sağlanan karın yanı sıra arbitraj yaparak ekstra kazanç elde 

etme imkanının olup olmadığı hakkında bilgi verirken, aynı zamanda ülkeler açısından finansal krizlerin 

yayılışı hakkında yorum yapılmasını sağlamaktadır. 

Çalışmada uluslararası finansal piyasaların bulaşma etkisinin mevcudiyetinin incelenmesi adına 

literatürde diğer bütün ülkelere tesiri olan ABD’nin Türkiye’ye bulaşma etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda NYSE ve BİST’e ait Ocak 2000-Mayıs 2019 aylık endeks 
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verileri ile ülkelere ait faiz oranları kullanılarak, gecikmesi dağıtılmış otoregresif (Autoregressive 

Distributed Lag-ARDL)  sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. 

Tahmin sonuçlarına bakıldığında katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. BİST ve NYSE 

arasında uzun dönemde negatif, kısa dönemde ise pozitif bir ilişki bulunmuştur.  Bu nedenle ABD’de 

meydana gelebilecek olası bir kriz Türkiye’yi kısa vadede etkilerken dahi uzun vadede etkisini çok 

sürdürmeyecektir. BİST’in hem kısa hem de uzun vadede Türkiye’deki faiz oranlarından negatif, 

Amerika’nın faiz oranlarından ise pozitif yönde etkilendiği görülmüştür. Bütün bu sonuçlar ışığında 

uluslararası portföye sahip olan yatırımcıların uzun dönemde NYSE ve BİST’e yatırım yapmaları riski 

azaltarak karları dengelemektedir. Kısa vadede NYSE ve BİST’e yatırım yapan yatırımcıların arbitraj 

imkanı görülmemektedir.      
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BİST SİGORTA ŞİRKETLERİNİN 2002–2018 YILLARI ARASINDAKİ RİSK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 Dr. Ersin GÜMÜŞ* 

ÖZET 

Risk beklentilerden sapma olarak tanımlanmaktadır. Finansal açıdan risk ise, beklenen getiriden 

sapma olarak ifade edilir. Toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan risklerin birleşiminden 

oluşmaktadır. Sistematik riskler, piyasaların genel yapısına bağlı olarak tüm şirketleri etkileyen riskler; 

sistematik olmayan riskler ise belirli bir sektöre, şirkete özgü sebeplerden kaynaklanan riskler olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışmada BİST Sigorta Endeksinde yer alan sigorta şirketlerine ait toplam riskler 

üçer aylık ve yıllık dönemlerde hesaplanmış, CAPM modeli kullanılarak şirketlere ait üçer aylık ve yıllık 

dönemlerde beta katsayıları tahmin edilmiştir. Beta katsayıları aracılığıyla şirketlere ait sistematik ve 

sistematik olamayan riskler ayrıştırılarak, bu risklerin 2002 – 2018 yılları arasında üçer aylık ve yıllık 

dönemlerdeki düzeyleri ortaya konmuş ve bu risklerin nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Çalışmanın giriş 

bölümünde çalışmanın amacı belirtilmiş ve risk kavramına ait genel bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde 

literatüre yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışmanın veri seti, yöntemi ve çalışmaya ilişkin bulgular 

aktarılmış, son bölümde ise elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Sistematik Risk, Sistematik Olmayan Risk, CAPM, Risk Ayrıştırma  

JEL Kodları: G10, G22, G32 

 

RESEARCH OF THE RISK LEVELS OF BIST INSURANCE FIRMS BETWEEN THE 

YEARS OF 2002–2018 

ABSTRACT 

Risk is described as deviation from expectations. Financial risk is also explained as deviation 

from expected returns. Total risk consists of the combination of non-systematic risk and systematic risk. 

The systematic risk is described as risks that affect all firms depending on general structure of the 

markets, and the non-systematic risk is described as risks, originated from causes inherent in firms and 

sectors. In this study, total risks of insurance firms which are traded in BIST Insurance index were 

figured out in trimesters and one-year periods; also beta coefficients of the firms were estimated by 

using CAPM model in trimesters and one-year periods. Systematic risks and non-systematic risks of 
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insurance firms were decomposed by using beta coefficients. Total risk, systematic risk and non-

systematic risk levels of the firms, between the years of 2002 – 2018, were stated; and also how these 

risks differed during the periods was researched. In the first part of this study; the goal of the study were 

designated and fundamental information about risk concept were emphasized. In the second part, 

literature was presented; in the third part, data sets and the analysis methods were explained; the 

findings of the study were stated. In the last part, the results of the study were interpreted. 

Keywords: Insurance, Systematic Risk, Non-systematic Risk, CAPM, Risk Decomposition 

JEL Classfications: G10, G22, G32 

1.GİRİŞ 

Çalışmanın amacı; BİST Sigorta Endeksi’nde yer alan şirketlerin risk düzeylerinin 2002 – 2018 

yılları arasında incelenmesidir. Şirketlere ait toplam risk, sistematik risk ve sistematik olmayan riskler, 

2002 – 2018 yılları arasında CAPM modeli kullanılarak 3’er aylık ve yıllık dönemler bazında 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda BİST Sigorta Şirketlerine ait risklerin düzeyleri ve bu risklerin 

dönemler bazında değişimleri incelenmiştir. Bu bölümde sigortacılık ve risklere ilişkin genel tanımlara 

ve bilgilere yer verilecektir. 

Ticari hayatın çeşitli ihtiyaçlarını ve devamlılığını sağlamak amacıyla ortaya çıkan sigortacılık, 

daha sonraları insanca yaşam standartları oluşturulma süreçlerinde uygulama alanı bulmuş, meydana 

gelen hasarları tazmin etmek amacıyla oluşturulan fonlarıyla bireylerin tasarruflarını yönetmiş ve bir 

risk yöneticisi olarak finansal sistemlerin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Ülkelerin ekonomi 

otoriteleri ise, bu fonlardan yararlanmanın yöntemlerini ortaya koymuş ve bu sisteme hukuki bir çerçeve 

kazandırmıştır (Uralcan, 2012: 127).  

Sigorta tanımı; risk yönetimi türü, bir sözleşme ve bir finansal kurum olmak üzere 3 farklı şekilde 

değerlendirilmektedir. Risk yönetimi türü olarak; risklere bağlı gerçekleşebilecek hasarların telafi 

edilebilmesi amacıyla, belirli ödeneklere bağlı fonlar oluşturarak, hasar durumunda bu fonlardan 

zararların telafi edilmesini amaçlayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir. Sözleşme olarak sigorta; 

sigortacının bir prim karşılığında, sigorta edilenin menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin, rizikonun 

meydana gelmesi halinde, bunu tazmin etmeyi veya bu durumlar karşısında bir para ödemeyi kabul ettiği 

sözleşmeler olarak tanımlanır. Kurum olarak sigorta ise, kanunlarla düzenlenen kurallar doğrultusunda, 

sözleşmelere bağlı olarak elde ettiği primlerle oluşturduğu fonları yatırımlara aktaran, bu fonları 

yöneten, bu şekilde ekonomiye kaynak yaratan ve sözleşmelere bağlı risklerin oluşması durumunda bu 

riskleri tazmin ve telafi etmeyi kabul eden finansal kurumlar olarak tanımlanabilir. 

Sigortanın ekonomik, girişim ve risk yönetimi açılarından işlevleri vardır (Kayalı, 2007:103). 

Sigortanın ekonomik işlevleri; önemli bir tasarruf kaynağı olması, kişi ve kurumların sosyo-ekonomik 

kayıplarını önlemesi, uluslararası ticareti geliştirmesi, vergi kaynağı olması iken, girişim ve risk 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

444 
 

yönetimi yönünden işlevleri ise; bir dayanışma organizasyonu olması, güven sağlaması, yatırım 

kararlarında olumlu etki yaratması, risk karşısında atıl tutulan sermaye miktarını en aza indirgemesi, 

fiyatların daha gerçekçi düzeyde oluşmasını sağlamasıdır (Kayalı, 2007:103).  

Risk, genel anlamda beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır. Finansal bir kavram olarak 

risk, bir getirinin geleceğin alternatif durumlarına bağlı olması ve bu durumlardan en az birisinin negatif 

ya da pozitif getiri ile sonuçlanması durumudur (Usta, 2008: 253). Bu bağlamda bir yatırımcının karşı 

karşıya kaldığı toplam risk belirsizliğe bağlı olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Toplam riskin 

bileşenleri sistematik risk ve sistematik olmayan risklerdir. Sistematik riskler, tüm ekonomiyi 

ilgilendiren ve işletme yönetiminin müdahale edemeyeceği risklerdir. Sistematik olmayan riskler ise, 

her işletmenin kendi özellikleri nedeniyle karşılaştıkları risklerdir. İşletme yönetimi bu tür risklere 

müdahale edebilmektedir (Sayılgan, 2003:340).  

Sistematik risk türleri genel olarak enflasyon riski, kur riski, faiz oranı riski, pazar (piyasa) riski 

ve politik riskten oluşmaktadır (Kırlı, 2006:122). Sistematik olmayan risk kaynakları ise finansal risk, 

endüstri riski, faaliyet riski ve yönetim riski şeklindedir.  

Şekil 1. Risk Kaynakları 

 

    

Riskin genel kabul görmüş ölçütü olarak varyans veya standart sapma kullanılmaktadır. 

Sistematik riskin ölçülmesi konusunda ise “Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)” 

kullanılmaktadır. CAPM, ilk defa Sharpe (1964) tarafından ortaya konulmuştur. Model daha sonra 

Lintner (1965) ve Mossin (1966) tarafından geliştirilmiştir. Hisse senedinden istenen verim oranı, 

sistematik riskin ölçüsü olan beta’nın bir fonksiyonu olarak doğrusal bir şekilde artmaktadır (Copeland, 

Koller ve  Murrin, 1996). Beta katsayısı, bir menkul kıymetin getirisinin pazar portföyü getirisi ile olan 

ilişkisini göstermektedir. Birçok çalışmada beta katsayısı sistematik riski gösteren değişken olarak 
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kullanılmıştır. Bununla birlikte, şirketler için standart sapmalar alınarak hesaplanan toplam risklerden, 

bu şirketler için hesaplanan beta katsayıları kullanılarak sistematik riskler ayrıştırılabilmektedir. 

Şirketlere ait hesaplanan beta katsayıları pazar portföyü için hesaplanan standart sapmalar ile 

çarpıldığında, şirketlere ait sistematik riskler elde edilmekte, elde edilen sistematik risk değerleri şirket 

standart sapmalarından çıkarılarak da sistematik olmayan riskler hesaplanabilmektedir. Çalışmada da 

bu metot kullanılarak, BİST Sigorta Endeksi’ndeki şirketlere ait risk ayrıştırmaları yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR 

Menkul kıymet getirilerinin toplam riskinin bileşenlerine ayrılması konusunu ilk olarak Profesör 

William Sharpe literatüre kazandırmıştır. Sharpe (1963), portföy teorisi literatürüne yeni bir bakış açısı 

kazandırdığı çalışmasında, bir varlığın toplam riskini sistematik risk ve sistematik olmayan risk şeklinde 

bileşenlerine ayırmıştır (Sharpe, 1963). 

Evans ve Archer tarafından 1958 ve 1967 yılları arasındaki 6 aylık verileri kullanarak yapılan 

çalışmada, Standard and Poor’s Endeksinden seçilen rastgele 60 portföy kullanılmıştır. Bu portföyler 

1’den 40’a kadar farklı sayıda hisse senedi içermektedirler. Standart sapma, sistematik risk ve sistematik 

olmayan riskin ayrıştırması ile bulunan sonuçta, rastgele ayrıştırma yapılan 10 hisse senedinde bile 

büyük ölçüde riski ayrıştırmak mümkün olabilmiştir (Evans ve Archer, 1968) 

Chen ve Martin, portföyün varyansı hakkında yaptıkları çalışmada, portföy varyansını (1) 

sistematik risk, (2) betanın değişkenliğinden etkilenmeyecek sistematik olmayan risk, (3) bulunulan 

pazarın etkisi, ve (4) betanın istikrarsızlığının etkisi olarak 4 ana temel değişkene ayırmışlardır (Chen 

ve Martin, 1980). 

Van Zijl, çalışmasında risk ayrıştırmasının varyans yerine standart sapma ile yapılması gerektiğini 

ifade etmiş ve yaptığı analizde beta katsayısının sıfırdan küçük olduğunda varyans ayrıştırmasının yanlış 

olduğunu ve bununda çeşitlendirilemeyen riskin yanlış tahmin edilmesi sonucunu doğurduğunu 

bulmuştur (Van Zijl, 1987). 

Mausser ve Rosen, çalışmalarında portföylerin riske maruz değerini (VAR) ayrıştırmışlar ve bu 

şekilde riskin kaynaklarının belirlenmesinin yatırımcılara portföylerinin risk yönetimini daha etkili 

yapmalarını sağlayacağı sonucuna ulaşmışlardır (Mausser ve Rosen, 1998). 

Doğukanlı, Acaravcı ve Kandır (2002), İMKB Mali Sektör şirketlerinin sistematik ve sistematik 

olmayan risklerini incelemişlerdir. 1996 yılının Ocak ayı ile 2001 yılının Aralık ayı arasındaki 72 aylık 

dönemin araştırma kapsamına alındığı çalışmada, mali sektörde faaliyet gösteren 32 şirketin hisse 

senetlerinin riskleri, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrıştırılmıştır. Sonuç olarak 

mali sektör içerisindeki alt sektörlere ait varyans, sistematik risk ve sistematik olmayan risk yapıları 

incelendiğinde, tüm alt sektörlerde sistematik olmayan riskin, sistematik riske göre daha fazla ağırlığa 

sahip olduğu görülmüştür (Doğukanlı, Acaravcı ve Kandır, 2002). 
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Sarıtaş ve Kaya’nın yaptığı çalışmada, İMKB’de sektör bazında 2001-2010 yılları arasında 24 

farklı sektörün aylık kapanış fiyatları kullanarak endekslerin riskleri ölçülmüş, risk ayrıştırılması 

yapılmış ve sistematik risk ve sistematik olmayan riskler hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada endekslerin 

büyük bir kısmında riskin %90’nın üzerinde sistematik riskten kaynaklandığı saptanmıştır. Ancak 

savunma, finansal kiralama, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve sigorta endekslerinde sistematik olmayan 

risk yaklaşık %40 olarak bulunmuştur. Çalışmada hiçbir endeksin negatif beta katsayısına sahip 

olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, İMKB’de endeksler bazındaki riskin büyük bölümünün 

çeşitlendirmeyle kaçınılamayan sistematik risk unsurunun oluşturduğu ortaya çıkmıştır (Sarıtaş ve 

Kaya, 2012). 

3. ÇALIŞMANIN VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

3.1. Çalışmanın Veri Seti 

Çalışmada BİST Sigorta Endeksi’nde yer alan ve 2002 yılından beri işlem gören Ak Sigorta, 

Anadolu Hayat ve Emeklilik, Anadolu Sigorta, Güneş Sigorta ve Ray Sigorta şirketleri ile pazar 

porföyünü temsil eden Ulusal 100 Endeksi’ne ait 2002 – 2018 yılları arasındaki günlük kapanış verileri 

kullanılmıştır. Kapanış verileri Bloomberg Data Terminali’nden temin edilmiştir. Günlük kapanış 

verileri günlük getiri serilerine dönüştürülmüştür. Günlük getiri serileri oluşturulurken aşağıdaki 

dönemsel getiri formülü kullanılmıştır: 

                                𝑅𝑡 =  
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
        (1) 

𝑅𝑡 : Dönemsel getiri 

𝑃𝑡 : Menkul kıymetin t dönemindeki fiyatı 

𝑃𝑡−1 : Menkul kıymetin t-1 dönemdeki fiyatı 

 

Getiri serilerinin elde edilmesinden sonra, 5 sigorta şirketi ile Ulusal 100 Endeksi’ne ait 3’er aylık 

ve yıllık dönemlerde standart sapmalar hesaplanmıştır. Böylece 3’er aylık ve yıllık dönemler bazında 

çalışmada kullanılacak olan toplam risk serileri de oluşturulmuştur. Günlük getiri serilerinin ve standart 

sapmaların hesaplanmasında Microsoft Excel programı kullanılmıştır. Hesaplanan standart sapmalara 

ilişkin formül aşağıdaki gibidir: 

 

                          𝜎𝑖 = √ 
∑ (𝑅𝑖  −�̅�𝑖

 
)2𝑁

𝑖=1

𝑁
                             (2) 
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𝜎𝑖 : i menkul kıymetinin standart sapması 

𝑅𝑖   : i menkul kıymetinin getirisi 

�̅�𝑖 : Menkul kıymetin N dönemdeki getirilerinin aritmetik ortalaması 

𝑁 : Dönem (getiri) sayısı 

3.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada BİST Sigorta şirketlerine ait beta katsayılarının hesaplanmasında CAPM modeli 

kullanılmıştır.  CAPM modeli aracılığıyla şirketlere ait beta katsayıları günlük getiri serileri üzerinden 

3 aylık ve yıllık dönemler bazında hesaplanmıştır. Beta katsayılarının hesaplanmasında Microsoft Excel 

programı kullanılmıştır. CAPM modelinin ekonometrik şekli aşağıdaki gibidir: 

                      𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑝(𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 휀𝑖                   (3) 

𝑅𝑖𝑡   : i menkul kıymetinin getirisi 

𝑅𝑝𝑡 : Pazar portföyünün getirisi 

𝑅𝑓𝑡 : Risksiz faiz oranı  

𝛽𝑖𝑝 : Menkul kıymetin beta katsayısı 

Ayrıca herhangi bir hisse senedinin betası pazar portföyünün diğer bir deyişle ilgili endeksin 

geçmiş verileriyle karşılaştırılarak hesaplanabilmektedir. İlgili menkul kıymetin geçmiş getirileri ile 

pazarın getirisi karşılaştırılarak bulunan beta katsayısını regresyon denklemi olarak şu şekilde de 

gösterebiliriz (Reilly ve Brown, 2012: 221). 

                             𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑝𝑡) + 휀𝑖𝑡                                                   (4) 

Piyasa endeksi getirileri üzerinden sigorta şirketlerine ait beta katsayılarının 3’er aylık ve yıllık 

dönemler için hesaplanmasının ardından, beta katsayıları kullanılarak sektörlere ait risk ayrıştırmalarına 

gidilmiştir. Risklerin ayrıştırılmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

                                𝑆𝑂𝑅𝐴 =  𝜎𝐴 − 𝛽𝐴. 𝜎𝑃                (5) 

𝑆𝑂𝑅𝐴 : A hisse senedinin sistematik olmayan riski 

𝜎𝐴 : A hisse senedinin toplam riski (A hisse senedinin standart sapması) 

𝛽𝐴 : A hisse senedinin beta katsayısı 

𝜎𝑃 : Piyasa portföyünün toplam riski (Piyasa portföyünün standart sapması) 

𝛽𝐴. 𝜎𝑃 : A hisse senedinin sistematik riski 
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Risk ayrıştırma işlemleri sonucunda; BİST Sigorta Endeksi’ndeki Ak Sigorta, Anadolu Hayat ve 

Emeklilik, Anadolu Sigorta, Güneş Sigorta ve Ray Sigorta şirketlerine ait, 2002 – 2018 yılları arasındaki 

3’er aylık ve yıllık dönemler bazında toplam risk, sistematik risk ve sistematik olmayan risk değerleri 

elde edilmiştir. 

3.3. Bulgular 

Çalışmada CAPM modeli ve risk ayrıştırma metodu kullanılarak elde edilen risk serileri grafikler 

aracılığıyla görsel olarak incelenmiştir.  

Grafik 1. Ak Sigorta Risk Grafiği – 3 Aylık 

 

 

Ak Sigorta’ya ait 3 aylık risk grafiğini incelediğimizde, Ak Sigorta için sistematik olmayan riskin, 

toplam risk içindeki payının daha yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Toplam riskin en yüksek olduğu 

dönemler 2008 yılı sonu ve 2010 yılı ilk çeyrek olarak gözlemlenmektedir. 2008 yılı sonunda sistematik 

riskteki artışın toplam riski yükselttiği görülmektedir. 2010 yılı ilk çeyrekte ise sistematik olmayan 

riskteki yükseliş toplam riski artırmıştır.  
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Grafik 2. Ak Sigorta Risk Grafiği – Yıllık 

 

Ak Sigorta’ya ait yıllık risk grafiğini incelediğimizde, sistematik olmayan riskin toplam risk 

içindeki payının daha yüksek olduğunu tekrar görmekteyiz. Yıllık grafiğe göre toplam riskin en yüksek 

olduğu dönem 2008 yılı sonu olarak görülmektedir. Aynı dönemde hem sistematik riskte, hem de 

sistematik olmayan riskte bir artış görülmektedir. Yıllık risk grafiğinde, toplam riskin en yüksek olduğu 

diğer iki dönem 2006 ve 2010 yılı sonlarıdır. Bu iki dönemde de toplam riski sistematik olmayan risk 

arttırmıştır.  

Grafik 3. Anadolu Hayat ve Emeklilik Risk Grafiği – 3 Aylık 

 

Anadolu Hayat ve Emeklilik’ e ait 3 aylık risk grafiğini incelediğimizde, Anadolu Hayat ve 

Emeklilik şirketinde sistematik olmayan riskin, toplam risk içindeki payının yüksek seyrettiğini 

görmekteyiz. Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler 2002 ve 2008 yılı sonları olarak görülmektedir. 

Her iki dönemde de hem sistematik hem de sistematik olmayan riskte artışlar olmuştur. Bu artışlarda 
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sistematik olmayan riskin yüksek seyretmesinin yanında, sistematik riskteki yükselişlerin etkisi 

görülmektedir. 2013 yılı birinci çeyrek ile 2018 yılı üçüncü çeyrekte sistematik olmayan riskteki 

artışlarla beraber toplam riskteki yükselişler izlenmektedir. 

Grafik 4. Anadolu Hayat ve Emeklilik Risk Grafiği – Yıllık 

 

Anadolu Hayat ve Emeklilik’ e ait yıllık risk grafiğini incelediğimizde, sistematik olmayan riskin 

toplam risk içindeki payının yüksek olduğunu tekrar görmekteyiz. Toplam riskin en yüksek olduğu 

dönemler 2002 ve 2008 yıllı sonları olarak tekrar görülmektedir. 2008 yılı sonunda benzer şekilde hem 

sistematik hem de sistematik olmayan risk artmıştır. Toplam riskin yükseldiği diğer iki dönem 2006 ve 

2013 yılı sonlarıdır. Bu yükselişlerde sistematik olmayan riskteki artışlar etkilidir. 2018 yılında da 

sistematik olmayan riskteki artışla beraber toplam riskte yükseliş eğilimi görülmektedir. 

Grafik 5. Anadolu Sigorta Risk Grafiği – 3 Aylık 

 

Anadolu Sigorta’ ya ait 3 aylık risk grafiğini incelediğimizde, sistematik olmayan riskin yüksek 

olduğunu, ancak sistematik riskin de toplam risk içindeki payının yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. 
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Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler 2002 ve 2008 yılı sonlarıdır. Bu dönemlerde sistematik 

olmayan riskteki seyrin yanında, sistematik riskteki yükselişlerin toplam riskteki artışı kuvvetlendirdiği 

görülmektedir.  

Grafik 6. Anadolu Sigorta Risk Grafiği – Yıllık 

 

Anadolu Sigorta’ ya ait yıllık risk grafiğinde de sistematik riskin belirli dönemlerde toplam 

riskteki payının yüksek seyrettiği izlenmektedir. Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler, 2002, 2006 

ve 2008 yılı sonları olarak görülmektedir. 2002 yılı sonunda sistematik risk yüksekken, 2006 yılı 

sonunda sistematik olmayan risk yüksek düzeydedir. Ancak 2006 yılı sonundaki toplam riskteki artışta; 

sistematik olmayan riskte azalış eğilimi başlamasına rağmen, sistematik riskteki yükseliş eğilimi etkili 

olmuştur. 2008 yılı sonunda ise hem sistematik hem de sistematik olmayan riskin artışı toplam riski 

yükseltmiştir.  

Grafik 7. Güneş Sigorta Risk Grafiği – 3 Aylık 
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Güneş Sigorta’ ya ait 3 aylık risk grafiğini incelediğimizde, sistematik olmayan riskin toplam risk 

içinde oldukça yüksek düzeyde olduğunu görmekteyiz. Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler 2002 

ve 2008 yılı sonlarıdır. Her iki dönemde de sistematik olmayan risk düzeyleri oldukça yüksektir. 

Bununla birlikte, bu dönemlerde sistematik riskteki artışlar toplam riskteki yükselişi kuvvetlendirmiştir. 

2010 yılı sonundan 2011 yılı ikinci çeyreğe, 2014 yılı üçüncü çeyrekten 2015 yılı birinci çeyreğe ve 

2018 yılı ikinci çeyrekten 2018 yılı sonuna, toplam riskteki artışlarda sistematik olmayan riskteki 

yükselişler oldukça etkili olmuştur.  

Grafik 8. Güneş Sigorta Risk Grafiği – Yıllık 

 

Güneş Sigorta’ ya ait yıllık risk grafiğinde de sistematik olmayan riskin toplam risk içinde 

oldukça yüksek düzeyde olduğunu görmekteyiz. Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler yıllık risk 

grafiğinde de 2002 ve 2008 yılı sonlarıdır. Her iki dönemde de sistematik olmayan risk yüksektir. 2011 

ve 2015 yılı sonlarındaki toplam risk artışlarında da sistematik olmayan riskteki yükselişlerin etkisi 

görülmektedir. 2018 yılındaki süreçte de sistematik olmayan riskteki yükseliş toplam riski artırmaktadır. 
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Grafik 9. Ray Sigorta Risk Grafiği – 3 Aylık 

 

Ray Sigorta’ ya ait 3 aylık risk grafiğini incelediğimizde, sistematik olmayan riskin toplam risk 

içinde çok yüksek düzeyde olduğunu görmekteyiz. Toplam riskin en yüksek olduğu dönemler 2007 yılı 

ve 2008 yılı sonlarıdır. 2007 yılı sonunda toplam riskteki artış tamamen sistematik olmayan riskten; 

2008 yılı sonunda toplam riskteki artış ise çok yüksek oranda sistematik olmayan riskteki yükselişle 

birlikte sistematik riskteki de artıştan kaynaklanmıştır. Toplam riskteki diğer yükselişlerde de sistematik 

olmayan riskteki artışlar etkili olmuştur. 

Grafik 10. Ray Sigorta Risk Grafiği – Yıllık 

 

Ray Sigorta’ ya ait yıllık risk grafiğinde de sistematik olmayan riskin toplam risk içinde çok 

yüksek düzeyde olduğunu görmekteyiz. Yıllık risk grafiğinde, toplam riskin en yüksek olduğu dönem 

2008 yılı sonu olmakla birlikte; sistematik olmayan riskin azalırken sistematik riskin yükseldiği 
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izlenmektedir. 2013 yılından 2018 yılına kadar da sistematik olmayan riskin toplam riskteki etkisi çok 

yüksek gözlemlenmektedir. 

4. SONUÇ 

Çalışma sonucunda, BİST Sigorta Endeksi’ndeki şirketlerde 2002 – 2018 yılları arasında hem 3 

aylık hem de yıllık dönemlerde, sistematik olmayan risklerin toplam risk içindeki paylarının yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Tüm şirketlerde, özellikle 2008 yılı sonunda toplam risk düzeylerinin artış 

göstererek yüksek değerlere çıktığı, bu artışlarda sistematik risklerdeki yükselişlerin de etkili olduğu 

görülmüştür. Bu süreç, 2008 dünya krizinin ülkemizdeki sistematik riskleri de etkilediği ve bu şekilde 

toplam riskleri artırdığı şeklinde yorumlanabilir. Sigortacılık sektörünün yapısı düşünüldüğünde, 2008 

krizinin sadece sistematik riskleri değil, sistematik olmayan riskleri de etkilediği söylenebilir. Ayrıca 

çalışmada 3’er aylık hesaplanan risk değerlerinin yıllık olarak hesaplanan risk değerlerine göre daha 

duyarlı olduğu görülmüştür.  
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TCMB RESMİ REZERVLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TODA-YAMAMOTO 

NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Türker TEKER 

Dr.Öğr.  Üyesi Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR  

ÖZET 

Ulusal paranın değerinin korunması ve ülke ekonomisine duyulan güvenin sürdürülmesi 

noktasında önemli bir fonksiyona sahip olan uluslararası rezervlerin saklanması ve yönetilmesi görevi 

merkez bankalarına aittir. Uluslararası rezervler konvertibl döviz varlıkları, uluslararası standartta 

altın, özel çekme hakları ve IMF Rezerv Pozisyonundan oluşmaktadır. Bu rezervler birçok 

makroekonomik faktörden ve politikadan etkilenmekte ve dönemsel olarak artış ya da azalış 

göstermektedir.  Bu bağlamda, çalışmanın amacı Türkiye’nin TCMB nezdinde saklanan uluslararası 

rezervlerinin düzeyindeki değişimlerin nedenlerini belirlemektir.  Bu amaçla Amerikan Doları, ihracat 

rakamları ve gösterge faizin uluslararası rezervler ile ilişkisi Toda-Yamamoto Nedensellik testi 

aracılığıyla araştırılmıştır. Veri seti Eylül 2005 ile Aralık 2018 arası dönemi kapsamakta ve aylık 

verilerden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Amerikan Dolarından Uluslararası 

Rezervlere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rezerv, Merkez Bankası, Dolar, Toda-Yamamoto, Nedensellik 

JEL Kodları: F0, F3, E0. 

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE OFFICIAL RESERVES OF THE 

CENTRAL BANK OF TURKEY REPUBLİC BY TODA-YAMAMOTO CAUSALITY 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

Duty of holding and managing international reserves is undertaken by Central Banks. These 

reserves has substantial functions involving protection of the value of national currency and 

maintenance of economic confidence and stability. International reserves consist of convertible foreign 

exchange assets, gold at the international standard, special withdrawal rights and the IMF Reserve 

Position. These reserves are affected by many macroeconomic factors and policies and show an increase 

or decrease cyclically. In this context, the aim of this study is determining the causes of changes in the 

level of international reserves holding by Central Bank in Turkey. Applying Toda-Yamamoto Causality 
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Test, relations of international reserves with US Dollar, export data and benchmark interest rate are 

investigated. The data set covers the period between September 2005 and December 2018 and consists 

of monthly observations. Results suggest that there is a one-way causality relationship from the US 

Dollar to the International Reserves. 

Keywords:  International Reserves, Central Bank, Toda-Yamamoto, Causality 

JEL Codes: F0,F3,E0. 

 

1.GİRİŞ  

Türkiye’deki altın ve döviz rezervlerini saklama ve yönetme görevi Türkiye Cumhuriyet, Merkez 

Bankasına aittir. Uluslararası rezerv adı verilen varlıklar, konvertibıl döviz varlıkları, uluslararası 

standartta altın, özel çekme hakları ve IMF Rezerv Pozisyonundan oluşmaktadır (TCMB). Merkez 

Bankası, bu rezervleri belli amaçlar doğrultusunda saklamaktadır. Bu amaçlar;  

 “Para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları desteklemek 

 Hazinenin yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek için gerekli olan dövizi hazır 

bulundurmak 

 Ülkemizin ekonomisini yurt içi veya yurt dışında oluşabilecek ani finansal değişimlere karşı 

dayanıklı hâle getirmek 

 Uluslararası piyasalarda ülke ekonomisine duyulan güveni artırmak” olarak ifade edilmektedir. 

(TCMB) 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi istatistiklerini Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

(EVDS) aracılığıyla yayınlamaktadır. Uluslararası rezervlere ilişkin en eski veri 1981 yılından başlamak 

kaydıyla bugüne kadarki tüm rezerv verisine EVDS aracılığıyla ulaşılabilmektedir.  
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Tablo 1. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Rezervler 1981-2019 

 

Kaynak: TCMB Elektronik Veri Denetim Sistemi 

Tablo 1.’de Türkiye Cumhuriyeti Resmi Rezervlerinin yıllar içindeki seyri görülmektedir. Uzun 

yıllar 20 Milyar Dolar’ın altında seyreden resmi rezervler, 2014 yılına gelinceye kadar uzun yıllar 

boyunca artış eğilimi göstermiş ve 130 milyar dolar seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçmiştir. 2019 

yılı itibariyle resmi rezervler 90 milyar dolar seviyelerindedir.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde uluslararası rezervleri etkileyen faktörleri 

nedensellik bağlamında belirleyebilmektir. Çalışmada nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto (1995) 

yöntemiyle analiz edilmektedir. Çalışma 2005:09-2018:12 dönemini kapsamaktadır. 

Çalışmanın 2.bölümünde literatür taramasına, 3.bölümde Veri Seti ve Metodolojiye, 4.bölümde 

ekonometrik analiz sonuçları ve elde edilen bulgulara yer verilecektir.  

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Poyraz ve Didin (2008), çalışmalarında altın fiyatları ile Merkez bankası rezervleri arasındaki 

ilişkiyi altın fiyatlarının bağımlı değişken olarak belirlendiği bir analizle 1996-2005 yılları arasındaki 

veriler üzerinden incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular, %1,5,10 anlamlılık seviyelerinde 

resmi rezervler ile altın fiyatları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Ancak %29 

anlamlılık düzeyinde altın fiyatlarının Merkez Bankası resmi rezervlerinden etkilendiğini 

belirlemişlerdir. 

Yüksel ve Özsarı (2017), çalışmalarında 1988-2015 yılları arasındaki üçer aylık verileri 

kullanarak Merkez Bankası resmi rezervlerine etki eden faktörleri belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmanın bulguları, Cari işlemler dengesi İle rezervler arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu, ABD 

Doları faiz oranı 5.02 değerinden az olduğu durumda, TCMB rezervlerini pozitif yönde etkilerken, bu 
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faiz yükseldiğinde rezervleri negatif etkilediğini, TL faizi ile resmi rezervler arasında ise negatif yönlü 

bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kasman ve Ayhan (2008),  1982 Ocak ve 2005 Kasım arasındaki aylık veriler ile yapmış oldukları 

çalışma sonunda döviz kurlarından, Merkez Bankası resmi rezervlerine doğru nedensellik ilişkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Cinel ve Yamak (2014), 2000-2013 yılları arasındaki üçer aylık verilerden yararlandığı 

çalışmasında Merkez Bankası resmi rezervlerini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 

döviz kurlarında görülen oynaklığın, Türkiye’de döviz rezervlerini etkileyen önemli değişkenlerden biri 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada Döviz kurundaki oynaklık ile resmi rezervler arasında pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Geniş para arzının da aynı şekilde döviz rezervleri üzerinde pozitif 

bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca  kısa vadeli borç stok oranı da merkez bankası rezervleri 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

Kelly (1970), 46 ülkeyi ele alarak 1953-1965 yılları arasındaki verileri kullanarak yaptığı 

çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerin döviz rezerv belirleyicilerinin ortalama ithalat eğilimi, kişi 

başına düşen gelir ve özellikle ihracattaki standart sapma düzeyi olduğunu tespit etmiştir. (Aktaran: 

Cinel ve Yamak (2014))  

İnsel ve Sungur (2003), yaptıkları çalışma sonucunda kısa vadeli sermaye hareketlerinin resmi 

rezervleri artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Sermaye çıkışı ise resmi rezervleri azaltmaktadır. Toplam 

sermaye girişinin artış göstermesi de resmi rezervlerde artışa neden olmaktadır.  

Karfakis (1997), Yunanistan ekonomisini ele aldığı çalışmasında resmi rezervleri etkileyen 

faktörlere odaklanmıştır. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, Yunanistan ekonomisinde 

ortalama ithalat eğilimi ve Avrupa bankalarına yatırılan doların faiz oranının resmi rezervler üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Memiş vd. (2014), Merkez Bankası Rezervleri Ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki 

İlişki: 1989-2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama adını verdikleri çalışmada, döviz kurları ile resmi 

rezervler arasında kısa dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca 

uzun dönemde de toplam hasıla ve kur arasında ilişki tespit edilmiştir.  

3.VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası tarafından saklanan ve yönetilen 

uluslararası rezervleri etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bağımlı değişken olarak TCMB 

uluslararası rezervlerinin belirlendiği çalışmada bağımsız değişkenler, USD (Amerikan Doları), Türkiye 

Cumhuriyeti ihracat rakamları, Gösterge Faiz (Türkiye 2 yıllık tahvil fiyatları) olarak belirlenmiştir.  
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Uluslararası rezerv, USD ve ihracata ilişkin ait veriler TCMB Elektronik Veri Denetim 

Sisteminden, gösterge faiz verileri ise investing.com’dan temin edilmiştir. Çalışmada 2005 Eylül ayı ile 

2018 Aralık ayı arası aylık verilerden yararlanılmıştır. Her değişken için toplam 160 gözlem analize 

dahil edilmiştir.  

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Kısaltma Açıklama 

Rezerv Resmi Rezervler 

Usd Amerikan Doları 

Ihrct İhracat Rakamları 

Faiz Gösterge Faiz 

 

Toda  ve  Yamamoto  (1995),  değişkenlerin  durağan olmadığı durumda da 

düzey değerlerinin yer aldığı VAR modelinin tahmin edilebileceğini ve dönüştürülmüş Wald  (mwald)

  testinin  uygulanabileceğini  göstermişlerdir. Bu yöntemde düzeyde durağan olup olmadıklarına 

bakılmadan düzeydeki değişkenlere maksimum bütünleşme derecesi kadar ilave gecikme eklenerek 

[k+(dmax)]. Dereceden VAR modeli tahmin edilmekte ve MWALD hipotez testi uygulanmaktadır. 

(Akkaş ve Sayılgan 2015, s.575)  

4.EKONOMETRİK ANALİZ  

Bu bölümde elde edilmiş seriler, ekonometrik analize tabi tutulacaktır.  

4.1. Birim Kök Testleri 

Bu bölümde ADF birim kök testi sonuçlarına yer verilmektedir. Önceki bölümde de söylendiği 

gibi, serilerin maksimum durağanlık seviyesi gecikme sayısına ilave edilerek analize devam edilecektir. 

Serilerin düzeyde durağan olması ya da olmaması, analizin sürdürülebilirliği açısından bir önem arz 

etmemekte olup, yalnızca en yüksek durağanlaşma seviyesinin tespiti amacıyla birim kök testi 

yapılmaktadır.  

Tablo 3. ADF Birim Kök Testi Sonuç Tablosu 

 Düzey  1.Fark  

 Olasılık T İstatistiği Olasılık T İstatistiği 

Rezerv 0.1889 -2.252391 0.0000   -11.59504 

Usd 0.9999  2.143335 0.0000 -5.592640 
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Ihrct 0.4532   -1.652979 0.0000 -11.11415 

Faiz 0.5984   -1.364623 0.0000 -10.56674 

 

Birim Kök Testlerine bakıldığında tüm serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları, ancak 

1.farklarında durağan oldukları görülmektedir. Toda-Yamamoto yöntemine göre serilerin 

durağanlaştıkları seviyenin aynı olması bir zorunluluk değildir. Ancak maksimum bütünleşme seviyesi 

(dmax), analiz öncesi gecikme sayısına ilave edileceğinden serilerin durağanlaştığı en yüksek seviyenin 

belirlenmesi amacıyla birim kök testi yapılmıştır. Sonuç olarak en yüksek durağanlaşma seviyesi 1 

olarak belirlenmiştir.  

4.2. Gecikme Uzunluğu Testi  

Bu bölümde, analize dahil edilecek serilerin uygun gecikme sayıları belirlenecektir. 

Tablo 4. Gecikme Uzunluğu Bilgi Kriterleri 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -4711.539 NA   1.04e+22  62.04657  62.12615  62.07890 

1 -3877.335  1613.526  2.19e+17  51.28073  51.67861*  51.44236 

2 -3849.967  51.49587  1.89e+17  51.13114  51.84732  51.42208* 

3 -3824.491  46.59378  1.67e+17  51.00646  52.04095  51.42671 

4 -3807.097  30.89785  1.64e+17  50.98812  52.34090  51.53766 

5 -3783.337  40.95497*  1.49e+17*  50.88601*  52.55710  51.56486 

6 -3775.766  12.65133  1.67e+17  50.99692  52.98631  51.80508 

7 -3771.298  7.231426  1.96e+17  51.14865  53.45635  52.08612 

8 -3756.955  22.45742  2.02e+17  51.17046  53.79646  52.23723 

 

Gecikme uzunluğu bilgi kriterleri tablosunun verdiği sonuçlara göre kriterlerden AIC, FPE ve LR 

uygun gecikme uzunluğu olarak 5’i işaret etmektedir.  Öte yandan HQ 2, SC ise 1 gecikme uzunluğunun 

uygun olduğunu işaret etmektedir. 3 bilgi kriterinin ortak olarak işaret ettiği 5 gecikme uzunluğu, 

nedensellik analizi için uygun gecikme (k) olarak belirlenmiştir.  

Bulunan gecikme uzunluğunda otokorelasyon problemi olup olmadığının tespiti amacıyla LM 

otokorelasyon testi yapılmıştır. 
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Tablo 5. LM Otokorelasyon Test Sonuçları 

Lags LM-Stat Prob 

1  45.18845  0.0001 

2  57.72861  0.0000 

3  23.30026  0.1059 

4  25.65825  0.0590 

5  19.30113  0.2534 

6  13.09454  0.6658 

7  15.84967  0.4635 

8  14.74621  0.5433 

 

Yapılan LM Otokorelasyon testi sonuçlarına göre uygun gecikme olarak belirlenen 5.gecikmede 

otokorelasyon olmadığı ortaya konmuştur. 

4.3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

Bu bölümde Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına yer verilecektir. Var modeli 

kurulurken birim kök testleri sonucunda 1 olarak belirlenen dmax, 5 olarak belirlenen gecikme uzunluğu 

(k) ‘ya eklenecektir.  

Tablo 6. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuç Tablosu 

Dependent Variable:Rezerv   

Excluded Chi-sq df Prob. Boş Hipotez Sonuç 

USD  11.84753 5  0.0369 USD,Rezervin 

sebebi değildir. 

RED 

IHRCT  7.314713 5  0.1983 Ihrct Rezervin 

sebebi değildir. 

KABUL 

FAIZ  3.191154 5  0.6705 Faiz Rezervin 

sebebi değildir. 

KABUL 

All  27.38867 15  0.0257   

 

Yapılan Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre Usd değişkeni bağımlı değişken olan 

Rezervin sebebi olarak belirlenmiştir. Bu durum döviz kurlarından uluslararası rezervlere doğru 

nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tahmin Denklemi:  

REZERV = C(1)*USD + C(2)*IHRCT + C(3)*FAIZ + C(4) 

Substituted Coefficients: 

REZERV = 2272.12058599*USD + 0.00605314103137*IHRCT - 2069.83047466*FAIZ + 

49362.8233391 

Modelin tahmin denklemine göre Rezerv değişkeni ile Usd değişkeninin işareti aynı yönlüdür. 

Bu durum aralarındaki nedensellik ilişkisinin pozitif olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 7. İkili Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

Gecikme 

Uzunluğu 

Ki-Kare Test   

İstatistiği 

Boş Hipotez Sonuç 

Rezerv Usd 5 

 

 15.67177 

 

 

 0.0078 USD,Rezervin 

sebebi değildir. 

RED 

Usd Rezerv 5 

 

 

 11.15070 0.0485 Rezerv Usd’nin 

sebebi değildir. 

RED 

Rezerv Ihrct            4 

 

 

 2.190668     0.7007 Ihrct Rezervin 

sebebi değildir. 

KABUL 

      Ihrct Rezerv 4 

 

 

 3.650904 0.4553 Rezerv Ihrct’nin 

sebebi değildir. 

KABUL 

Rezerv Faiz 5 

 

  

 7.704302 0,1733 Faiz Rezervin 

sebebi değildir. 

KABUL 

Faiz Rezerv 5 

 

 

 

 7.179310 0.2076 Rezerv Faizin 

sebebi değildir. 

KABUL 
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Yapılan ikili Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre Rezerv değişkeni ile Usd 

değişkeni arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcut iken, diğer değişkenler ile rezerv değişkeni 

arasında herhangi bir nedensellik tespit edilmemiştir. Bu sonuç, grup halinde yapılmış olan Toda-

Yamamoto nedensellik analizi sonuçlarını doğrulamaktadır.  
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TÜRKİYE’DEKİ BÖLGELERİN ELEKTRİK TÜKETİM ETKİNLİKLERİNİN VERİ 

ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cuma ÇİÇEK 

Dr. Öğr. Üyesi Hale KIRER SILVA LECUNA 

ÖZET 

Elektrik kavramı, 1600’lü yıllarda İngiliz bilim adamı William Gilbert tarafından ilk kez 

incelenmiştir. Elektrik, kuralları geliştirmeden önce entelektüel bir merak olarak fizik dünyasında 

varlığını sürdürmekteydi. Zaman içerisinde kümülatif olarak ilerleyen çalışmalar ve deneyler 

sonucunda elde edilen verimin yüksek olması nedeniyle, günümüzde dünya ülkelerinin önemli bir enerji 

kaynağı olarak yaşamın her alanında boy göstermektedir. Son on yıl içerisinde elektriğin verimli 

kullanılması için ülkeler birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki illerin elektrik 

tüketiminin etkinlik değerlerinin belirlenmesi ve etkin olmayan iller için gerçekleştirilmesi gereken 

projelerin belirlenmesidir. Söz konusu bu çalışmada 2018 yılı içerisinde Türkiye’deki 7 Bölge’nin 

elektrik tüketimi etkinliğinin karşılaştırması girdiye yönelik CCR, BCC Veri Zarflama Analizi - VZA  

(Data Envelopment Analist – DEA) modelleri kullanılarak yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, girdi 

değişkenleri olarak aydınlatma, mesken, sanayi, ticarethane; çıktı değişkeni ise tüketici sayısı değerleri 

kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Akdeniz bölgesinde elektrik tüketiminin, diğer bölgelere 

kıyasla daha verimli olduğu doğrultusunda bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Elektrik Tüketimi, Verimlilik 

JEL Kodları: C61, D61, Q40 

A DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF REGIONAL ENERGY CONSUMPTION 

EFFICIENCY IN TURKEY 

ABSTRACT 

The concept of electricity was first analyzed by British scientist William Gilbert in the 1600s. 

Electricity was an intellectual curiosity in the world of physics before its established rules. As a result 

of the high efficiency due to the increasing studies and experiments over time, today it is seen as an 

important energy source of the countries in every area of the life. In the last decade, countries have been 

working hard to make efficient the use of electricity. Within this framework, the aim of this study is to 

determine the efficiency scores of the electricity consumption in Turkey and to make recommendotions 
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to inefficient cities. In the recent study, input oriented CCR and BCC Data Development Analysis 

Models are employed to compare the efficiencies of the seven regions in Turkey. In this context, lighting, 

dwelling, industry, commerce are used as inputs, while the number of consumers are taken as output. 

According to the findings of the analysis, energy consumption in Mediterranean Region is found more 

efficient when it is compared with other regions. 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Electricity Consumption, Efficiency. 

Jel Code: C61, D61, Q40 

1. GİRİŞ 

Yenilenebilir Enerji, her geçen gün önemi daha da artan bir sektör haline gelmektedir. 

Yenilenemez Enerji kaynaklarının gün geçtikçe azaldığı bu günlerde, yenilenebilir enerjiye olan 

bağımlılıkta artmaktadır. Yenilenebilir enerjiye olan talebin artması, enerjiyi hem daha önemli kılmakta 

hem de enerji fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. 1973’lerde meydana gelen petrol krizleri 

göstermiştir ki; ülkelerin tek bir enerji kaynağına yönelmesi ve bu enerji kaynağının da yenilenemez bir 

enerji kaynağı olması dışa bağımlılığı attırmakta uluslararası arenadaki ekonomik gücünü 

zayıflatmaktadır. Dışa bağımlı olunmakta ülkenin büyümesini olumsuz etkilemektedir. 1973’lerdeki bu 

gibi krizler ülkelerin enerji politikalarının değişmesine neden olmuştur. Ülkeler yeni enerji politikalarını 

belirlerlerken önceliği kendi kaynaklarıyla üretebilecekleri yenilenebilir enerji kaynaklarına 

vermişlerdir.  

Günümüz ülkelerine bakıldığında; enerjiyi ucuza ve verimli kullanan ülkeler büyüme hedeflerine 

çok hızlı ulaşırken, enerjiyi dışarıdan ikame eden ülkeler büyüme hedeflerine uluşmakta çok daha 

zorlanmaktadır. Bunun nedeni ise ülke ekonomisinin büyük bir bölümünün enerji kaynaklarına 

ayrılmasıdır. Ekonomik kalkınmanın önde gelen koşullarından biri olan enerjinin ucuz yollu tedarik 

edilmesi ülke politikalarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Ucuz ve temiz enerji kaynakları üretmek 

ve bu enerji kaynaklarını kullanmak ülke ekonomisinin avantajlarındandır. Böylece ülkeler, 

uygulayacakları politikalar ile ülkenin kalkınması sağlamaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan elektriğin Türkiye’deki 7 bölge 

içerisinde ne kadar etkin kullanılıp kullanılmadığı incelemek ve etkinliği arttırmak için gerekli politika 

önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada, dört farklı girdi (aydınlatma, mesken, sanayi, ticarethane) ve bir  

çıktı ( tüketici sayısı) kullanılarak her bölgenin elektrik tüketiminde ne kadar verimli olduğu 

saptanmaktadır. 

Bu çerçevede çalışmanın ikinci bölümde literatür taraması sonuçları verilmekte, üçüncü bölümde 

ise veri zarflama analizinin tanımı yapılmaktadır. Dördüncü bölümde elektrik enerjisinin tanımı ve 

önemi incelenmektedir, çalışmanın analiz kısmında ise öncelikle veriler tanıtılıp, uygun modele karar 
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verildikten sonra, analizin sonuçlarına değinilmiştir. Son bölümünde ise sonuçların değerlendirilmesi ve 

öneri kısmı ile sonlandırılmıştır.  

2.LİTERATÜR TARMASI 

Literatürde Veri Zarflama Analizi ile yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların 

en fazla bankacılık (Yildirim ve Philippatos, 2007; Brovicka, 2007; Behdioğlu ve Özcan, 2009; Andries, 

2011; Kırer, 2013; Paradi ve Zhu, 2013; Bozdağ vd., 2016; Diallo, 2018; Ersoy, 2016; Behdioğlu ve 

Özcan, 2009 ), sigorta (Horasan, 2013; Özbek, 2007; Yurtseven, 2007; Akdoğan, 2001), sağlık (Öztürk, 

2017; Aydın, 2019; Güç, 2019; Taşdemir, 2018; Yılmaz, 2018; Yeşilaydın, 2015; Aksoy, 2014; Güler, 

2014; Akdal, 2013; Sevimli, 2013; Şener, 2013; Yıldız, 2012;), tarım (Özok, 2006; Ulu, Engindeniz ve 

Özden, 2016), ulaşım (Masoumi ve Öcalır  2018; Çipil, 2015; Demirci ve Tarhan, 2017;) ve eğitim 

(Kıranoğlu, 2005; Yat, 2016; Gülsevin, 2016; Karaemir, 2013; Balkan, 20019, Güzhan, 2007; Akyol, 

2005) alanlarında olduğu görülmektedir.  

Elektrik kullanımının genellikle büyüme ile olan ilişkisi üzerinde yapılan birçok çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmaların çoğunluğu Granger Nedensellik testi kullanılarak yapılmıştır. Wolde-Rufael 

(2006), 17 Afrika ülkesi için yaptığı çalışmada, ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi arasındaki 

ilişkiyi ARDL ve Toda–Yamamoto Granger Nedensellik Testi kullanarak test etmiştir. Çıkan 

sonuçlarda, 9 ülkede eşbütünleşme ilişkisi ve 12 ülkede nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bunlardan 

6 ülke için çift yönlü nedensellik ilişkisi, 3 ülke için ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru 

nedensellik ilişkisi ve 3 ülke için elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi 

vardır. Chen vd. (2007) ise yaptıkları çalışmada, 10 asya ülkesinin verilerini kullanmışlardır. Tespit 

edilen sonuçlarda, Malezya dışındaki ülkelerde eşbütünleşme tespit edilmiştir. Nedensellik analizleri 

neticesinde ise, ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi Çin, 

Endonezya, Kore, Tayvan ve Tayland’da tespit edilmiş, Hong-Kong’da elektrik tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuş ve ekonomik büyümeden elektrik tüketimine 

doğru nedensellik ilişkisi Hindistan, Singapur, Filipinler ve Malezya ülkeleri için elde edilmiştir. 

Narayan ve Smyth 2009 yılında 1974 ile 2002 yıllarını kapsayan çalışmalarında, 6 ortadoğu ülkesini ele 

almışlardır. Kişi başına reel GSYİH, kişi başına elektrik tüketimi ve ihracat verileri için panel eş-

bütünleşme Testi, panel FMOLS ve panel Granger nedensellik testi kullanılarak yapılan çalışma 

sonucunda eşbütünleşmenin varlığı ve nedenselliğin enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gövdeli, 2018). 

Özellikle son yıllarda finans sektörünün yanı sıra enerji ve çevre üzerine yapılan çalışmaların 

sayısı da artmıştır. Bu çalışmaların öncüsü Fare vd. (1983, 1985, 1990) temel olarak elektrik üretim 

fabrikaları üzerine analiz yapmıştır. Weman-Jones (1991) İngiltere elektrik dağıtım sektörünün teknik 

etkinliğini analiz etmiştir.  Bagdadioglu vd. (1996) elektrik dağılımı etkinliğini Türkiye için 

uygulamışlardır ve çalışmalarının sonucunda özel elektrik dağıtım firmalarının hem teknik hem de ölçek 
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etkinliği skorlarının daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Sarıca ve Or (2007) Türkiye’deki enerji 

üretimi fabrikalarının performansını karşılaştırmış ve kömür tesislerinin, doğaz gaz tesislerinden 

etkinliğinin daha düşük olduğu sonucuna varmışlardır. Yadav vd. (2010) Hindistan’da 29 elektrik 

dağıtım bölgesinin göreceli performansını analiz etmiş ve sonucunda birçok hizmetlerin etkin 

kullanılmadığını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Rempel vd. (2017)  ise Brezilya elektrik dağıtım 

firmalarının etkinliğini incelemişlerdir. Doğan ve Tuğcu (2015) çalışmalarında enerji üretimi etkinliğini 

G-20 ülkeleri için araştırmış ve Çin ve Rusya’nın enerji etkinliği sıralamasında en üstlerde bulunduğunu 

tespit etmişlerdir. Enerji üretiminin etkinliği üzerine bu çalışmanın yanı sıra birçok çalışma daha 

bulunmaktadır (Thakur vd. 2006; Vninsky, 2006; Abbott 2006; Nakano ve Managi, 2008).  

3.VERİ ZARFLAMA ANALİZİ 

3.1.Veri Zarflama Analizi Tanımı  

Veri zarflama analizi (VZA), matematiksel temelli ve parametrik olmayan bir etkinlik ölçüm 

yöntemidir. Farrell’ın (1957), çalışmalarında tek girdili ve tek çıktılı etkinlik ölçüm yöntemi olarak 

önerilmiştir. Farrell’ın önerdiği bu yöntem bir kısım yazarlar tarafından kabul görmüştür. Farrell’ın 

çalışmalarının devamı olarak Boles (1966), ve Afrait (1972) üretim sınırının belirlenmesi için 

matematiksel programlama temelli bazı önerilerde bulunmuşlarıdır. Fakat bu öneriler fazla dikkat 

çekmemiştir. 1978 yıllarına gelindiğinde ise Farrell’ın önerdiği etkinlik ölçüm teorisinden hareketle 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından veri zarflama analizi geliştirilmiştir. Veri zarflama analizi için 

geliştirilen ilk yöntem ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında CCR modeli olarak adlandırılmıştır. 

Daha sonra CCR modeline konvekslik kısıtını ekleyen BCC modeli, ölçeğe göre değişken getiri 

varsayımı altında geliştirilmiştir. Veri zarflama analizi için geliştirilen bu model Banker, Charnes ve 

Cooper tarafından ortaya atılmıştır. Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından ortaya konulan yöntem ölçek 

etkinliği ve teknik etkinlik ölçümünü gerçekleştirirken, Banker, Charnes ve Cooper tarafından ortaya 

atılan yöntem ise sadece teknik etkinlik ölçümünü gerçekleştirmektedir (Coelli, 1996). Girdiye ve 

çıktıya yönelik olarak geliştirilen bu iki yöntem, veri zarflama analizinin sonuçları değerlendirme ve 

yorumlama kabiliyetini attırmıştır. Bunun yanı sıra uygulama hacmini de genişletmiştir. Veri zarflama 

analizi, gözlem kümeleri içerisinde en az girdi ile en çok çıktıyı üreten ve etkinlik sınırını oluşturan 

karar verme birimlerini belirlemektedir. Karar verme birimleri, belirli girdileri belirli çıktılara 

dönüştürmekten sorumlu olan işletme, işletme içi departman ve ya ekonomik kuruluşlar olarak 

tanımlanabilmektedir. Veri zarflama analizi, etkinlik sınırını referans kabul ederek, karar verme 

birimlerinin etkinlik düzeylerini bu sınıra göre radyal olarak ölçmektedir. Ayrıca çoklu girdi ve çoklu 

çıktı değişkenlerini doğrusal programlama modelleri ile kullanarak gözlem kümeleri için tek bir etkinlik 

skoru elde etmektedir. Söz konusu olan girdi ve çıktılar karar verme birimlerinin bulunduğu sektöre 

göre farklı üretim araçlarından meydana gelmektedir. Karar verme birimlerinin kaynakları ne kadar 

etkin kullandığını ölçümleyen veri zarflama analizi, en iyi performansın etkinlik skorunu ‘1’ olarak 
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değerlendirmektedir. Diğer karar verme birimlerinin etkinlik skorları 0 ila 1 arasında farklılık 

göstermektedir. Dolayısıyla sınır altında kalan gözlemler, 1’den küçük negatif olmayan değerler 

almaktadır (Cooper, 2001). 

3.2. Veri Zarflama Analizi Modelleri 

3.2.1. Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) Modeli   

CCR modeli girdiye yönelik ve çıktıya yönelik olarak kullanılabilen ve ölçeğe göre sabit getiri 

söz konusu olduğu durumlarda toplam etkinliğin hesaplanmasına yarayan bir veri zarflama analizi 

modelidir. Karar verme birimlerinin girdi miktarlarında olabilecek fazlalıkları belirlemede kullanılan 

denklemler aşağıda verilmiştir. 

Amaç fonksiyonu: 

𝐸𝑛𝑘𝜃𝑘 =  휀 ∑ 𝑆𝑖
−

𝑚

𝑖=1

−  휀 ∑ 𝑆𝑟
+

𝑠

𝑟=1

 

Kısıtlar: 

𝑆𝑖
− = 𝜃𝑘𝑋𝑖𝑘 − ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 

𝑆𝑟
+ = ∑ 𝛾𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗𝑘 − 𝛾𝑟𝑘 

𝜆𝑗𝑘 , 𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟

+ ≥ 0 

Parametreler:  

Enk: En küçükleme  

ur: k. karar verme birimi tarafından r. çıktıya verilen ağırlık  

vi: k. karar verme birimi tarafından i. girdiye verilen ağırlık  

Yrk: k. karar verme birimi tarafından üretilen r. çıktı  

Xik: k. karar verme birimi tarafından kullanılan i. girdi  

Yrj: j. karar verme birimi tarafından üretilen r. çıktı   

Xij: j. karar verme birimi tarafından kullanılan i. girdi  

n: karar verme birimi sayısı  

 Veri zarflama analizi tekniğinde herhangi bir karar verme biriminin göreli etkin olabilmesi için 

aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.  



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

471 
 

 𝜃 = 1 

 Si- = 0 ve Sr+ = 0   

Burada 𝜃 etkinlik skorunu ifade ederken 𝜆𝑗 ise girdiye yönelik modeller için j. karar verme 

biriminin aldığı yoğunluk değerini göstermekte ve aynı zamanda etkin olmayan karar verme biriminin 

etkin olabilmek için referans alması gereken veya taklit etmesi gereken karar verme birimini ifade 

etmektedir. ε değeri 10-6 gibi pozitif çok küçük bir değer olarak ifade edilmektedir. Ayrıca dual forma 

çevrilen modelde 𝑆𝑖
− girdi miktarı için aylak değişkeni belirtirken 𝑆𝑟

+ çıktı miktarı için aylak değişkeni 

belirmektedir. Diğer bir deyişle 𝑆𝑖
− fazla miktarda kullanılan girdileri ifade ederken 𝑆𝑟

+ ise eksik olan 

çıktıları ifade etmektedir (Koçak, 2016). 

3.2.2. Banker, Charnes ve Cooper (BCC) Modeli     

BCC modeli, Banker, Charnes ve Cooper tarafından (1984) tarafından geliştirilmiş ve ölçeğe göre 

değişken getiri varsayımı altında teknik etkinliği ölçmektedir. 

Ölçeğe göre sabit getiri durumunda etkinlik karşılaştırması, ortaya performansın daha düşük 

olduğu bir durum çıkarmaktadır. Çünkü karar biriminin 1 etkinlik değerine ulaşabilmesi için hem teknik 

etkinliğe, hem de ölçek etkinliğine sahip olması gerekmektedir. Ölçeğe göre değişen getiri durumunda 

ise, ölçek etkinliği olmayan bir birim eğer teknik etkinliğe sahipse en iyi gözlem‖ olarak etkin sınırın 

üzerinde yer alabilir. Sonuç olarak, aynı karar birimi için teknik etkinlik ölçüsünün, ölçeğe göre sabit 

getiri durumda, ölçeğe göre değişken duruma kıyasla daha düşük olduğu söylenebilir (Dursun, 2013) 

∑ 𝜆𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

= 1 

4. ELEKTİRİK ENERJİSİ 

Elektriğin temelleri tarihte statik elektrik ile başlamaktadır. Elektrik kelimesi ise eski Yunancada 

kehribarın karşılığı olan “Elektrica” kelimesinden gelmektedir. 1752 yılında, Benjamin Franklin elektrik 

üzerine yoğun deneyler gerçekleştirmesi ile yıldırımın elektriksel bir olgu olduğunu ve artı eksi 

yüklerden oluştuğunu keşfetmiştir. Bununla birlikte Edison 4 Eylül 1882’de modern ampulü icat ederek 

elektriğin günlük hayatta kullanımını başlatmış olmuştur. 

Elektrik çeşitli teknolojilerin yardımı ile enerjinin nihai bir formuna dönüştürülmektedir. 

Elektriğin kullanılabilirlik ve esnekliğinin yanı sıra diğer avantajları da vardır. Örneğin, sürekli olarak 

arz edilebilmektedir ve elektrik hatları veya şebekeler yardımıyla uzun mesafelere taşınabilmektedir. 

Buna ek olarak, elektrik üretimi sürecinde sera gazı yaymamakta, temiz ve verimli olarak elde 

edilmektedir. Bu nedenle, elektrik geniş bir uygulama alanına sahiptir ve bütün ülkelerin ekonomik ve 

sosyal gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Bayraç N. , ENERJİ KULLANIMININ KÜRESEL 

ISINMAYA ETKİSİ VE ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR, 2010). Dolayısı ile tarih sayfasına ilk olarak 
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M.Ö ortaya çıkan elektrik dünden bugüne üzerinde en çok araştırma yapılan bir yenilenebilir enerji 

kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde bu kadar çalışma yapılmasının en önemli nedeni ise 

ucuz üretilip birçok alanda kullanılıyor olmasıdır. Son yıllarda elektrik alanında birçok yeni çalışmaya 

imza atan Elon Musk elektriği en verimli bir şekilde kullanan devletlerin bu yüzyılda çok büyük ilerleme 

kaydedeceklerini ifade etmiştir. 

5. ANALİZ 

5.1.Veri Seti ve VZA Modelinin Seçilmesi 

Bu çalışmada, etkinlik analizi için Türkiye’deki bölgelerin 2018 yılına ait toplam aydınlatma, 

mesken, sanayi, ticarethane ve tüketici sayısı kullanılmıştır. Çalışma için gerekli veriler T.C. Enerji 

Düzenleme Kurulundan alınmıştır. Yapılan karşılaştırmanın uygulama bölümünde Veri Zarflama 

Analizi – VZA  (Data Envelopment Analist – DEA) modellerinden olan Charne, Cooper ve Rhodes’un 

(1978) geliştirdiği girdiye yönelik CCR modeli ve Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilen 

girdiye yönelik BCC modeli uygulanmıştır. Modellerin çözümünde DEA Solver yazılımı kullanılarak 7 

bölgeye ile ait etkinlik değerleri ölçülüştür. Bu amaç doğrultusunda, girdi değişkenleri olarak 

aydınlatma, mesken, sanayi, ticarethane; çıktı değişkeni ise tüketici sayısı değerleri kullanılmıştır. Bu 

şekilde etkin olan ve olmayan bölgeler tespit edilmiştir. 

Karar verme birimleri veri zarflama ile karşılaştırılacak olan, aynı girdiler ile aynı çıktıları elde 

edecek birimleri ifade etmektir ve KVB kısaltması ile gösterilmektedir.  

Bu çalışmada bölgelerin hem teknik, hem toplam ve hem de ölçek etkinliklerini belirlemek 

amacıyla CCR ve BCC modellerinin her ikisi de kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç, bölgelerdeki 

elektrik tüketimini minimize etmek olduğu için girdiye yönelik modeller kullanılmıştır. Çalıma da CCR 

ve BCC modellerinin sonuçlarında farklılıklar çıkmaktadır. Ölçeğe göre sabit getiri durumunda etkinlik 

karşılaştırması, ortaya performansın daha düşük olduğu bir durum çıkarmaktadır. Çünkü karar biriminin 

1 etkinlik değerine ulaşabilmesi için hem teknik etkinliğe, hem de ölçek etkinliğine sahip olması 

gerekmektedir. Ölçeğe göre değişen getiri durumunda ise, ölçek etkinliği olmayan bir birim eğer teknik 

etkinliğe sahipse en iyi gözlem‖ olarak etkin sınırın üzerinde yer alabilir. 

5.2. BULGULAR  

Bu bölümde Türkiye’deki 7 bölgesinin elektrik verimliliği analiz sonuçları yer almaktadır. 
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5.2.1. Akdeniz Bölgesi  

Tablo 1. Akdeniz Bölgesi Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

 

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı ADANA 107.779 1.706.348 3.148.643 1.603.166 6.565.937 1.078.172 

ANTALYA 172.512 2.392.590 1.133.113 4.402.605 8.100.820 1.696.062 

BURDUR 25.251 150.371 513.151 177.843 866.616 180.035 

HATAY 87.371 1.161.012 2.187.331 928.919 4.364.634 756.423 

ISPARTA 40.572 269.702 438.418 380.085 1.128.778 287.613 

KAHRAMANMARAŞ 63.848 543.425 2.606.979 752.339 3.966.592 482.488 

MERSİN 104.166 1.374.745 1.356.856 1.442.798 4.278.565 1.010.529 

OSMANİYE 28.471 301.379 3.442.658 246.676 4.019.185 234.457 

 

Tablo 2’de Akdeniz Bölgesi uygulama sonucu, tablo 3’de de potansiyel iyileştirme için belirlenen 

hedef değerler ve son olarak tablo 4’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 2. Akdeniz Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

KVK (İller) 
CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

BCC ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

ADANA 100% Etkin 100% Etkin 

ANTALYA 100% Etkin 100% Etkin 

BURDUR 100% Etkin 100% Etkin 

HATAY 100% Etkin 100% Etkin 

ISPARTA 100% Etkin 100% Etkin 

KAHRAMANMARAŞ 94% Etkin Değil 100% Etkin 

MERSİN 100% Etkin 100% Etkin 

OSMANİYE 100% Etkin 100% Etkin 

 

Sonuçlar incelendiğinde Kahramanmaraş ilinin CCR modelinde etkin değilken BCC modelinde 

etkin olduğu görülür. Buda BCC modelinin daha iyimser bir model olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 3. Akdeniz Bölgesi için Hedef Değerleri 

 

 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

KAHRAMANMARAŞ 63.848 543.425 2.606.979 752.339 
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Tablo 4. Akdeniz Bölgesi için Potansiyel İyileştirme Değerleri 

 

 

İLLER 

CCRMODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRMR MİKTARLARI (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 
KAHRAMANMARAŞ 3.817 32.490 1.541.614 185.301 

 

CCR modeline ait potansiyel iyileştirmelerin değerlendirmesini açıklayacak olursak 

Kahramanmaraş ilinin etkin olabilmesi için aydınlatmadaki elektrik tüketimini 3.817 MWh, mesken 

elektrik tüketimini 32.490 MWh, sanayi elektrik tüketimini 1.541.614 MWh ve son olarak ticarethane 

elektrik tüketimini 185.301 MWh azaltması gerekmektedir. 

5.2.2. Doğu Anadolu Bölgesi 

Tablo 5. Doğu Anadolu Bölgesi için Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı 
AĞRI 20.629 188.868 53.043 156.452 418.992 173.743 

ARDAHAN 9.634 42.751 2.069 70.012 124.467 57.214 
BİNGÖL 12.470 117.778 63.113 111.723 305.084 129.060 

BİTLİS 28.200 131.277 28.070 131.472 319.020 113.481 
ELAZIĞ 36.183 283.253 397.422 419.152 1.136.010 335.059 

ERZİNCAN 20.013 117.713 168.956 151.458 458.140 155.019 

ERZURUM 49.198 362.683 66.655 399.120 877.656 367.296 
HAKKÂRİ 14.604 109.124 3.293 117.364 244.386 73.682 

IĞDIR 14.183 80.294 6.049 90.916 191.441 76.460 
KARS 14.509 106.767 55.356 141.493 318.125 122.859 

MALATYA 53.481 412.152 642.440 450.944 1.559.016 433.766 

MUŞ 23.324 144.374 113.015 121.644 402.356 131.227 
TUNCELİ 10.091 43.192 9.426 59.373 122.081 59.213 

VAN 71.423 410.002 98.413 382.370 962.208 365.979 

 

Tablo 6’de Doğu Anadolu Bölgesi uygulama sonucu, tablo 7’de de potansiyel iyileştirme için 

belirlenen hedef değerler ve son olarak tablo 8’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 6. Doğu Anadolu Bölgesi için Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

                                  

KVK (İller) 

CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 

                

ETKİNLİK 

BCC 

ETKİNLİK 

DEĞERİ 

               

ETKİNLİK 

AĞRI 100% Etkin 100% Etkin 

ARDAHAN 100% Etkin 100% Etkin 
BİNGÖL 100% Etkin 100% Etkin 

BİTLİS 84% Etkin Değil 86% Etkin Değil 

ELAZIĞ 100% Etkin 100% Etkin 
ERZİNCAN 100% Etkin 100% Etkin 

ERZURUM 100% Etkin 100% Etkin 
HAKKÂRİ 85% Etkin Değil 100% Etkin 

IĞDIR 97% Etkin Değil 100% Etkin 

KARS 99% Etkin Değil 100% Etkin 
MALATYA 89% Etkin Değil 100% Etkin 

MUŞ 93% Etkin Değil 94% Etkin Değil 
TUNCELİ 100% Etkin 100% Etkin 

VAN 90% Etkin Değil 100% Etkin 

 

Sonuçlar incelendiğinde Akdeniz Bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de bazı 

illerde CCR modeli etkin değil iken aynı il için BCC modeli etkindir. Bu durum diğer bölgeler içinde 

aynı şekilde geçerlidir. 

Tablo 7. Doğu Anadolu Bölgesi için Hedef Değerler 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BİTLİS 28.200 131.277 28.070 131.472 28.200 131.277 28.070 131.472 

HAKKÂRİ 14.604 109.124 3.293 117.364 BCC modeline göre etkin 

IĞDIR 14.183 80.294 6.049 90.916 BCC modeline göre etkin 

KARS 14.509 106.767 55.356 141.493 BCC modeline göre etkin 

MALATYA 53.481 412.152 642.440 450.944 BCC modeline göre etkin 

MUŞ 23.324 144.374 113.015 121.644 23.324 144.374 113.015 121.644 

VAN 71.423 410.002 98.413 382.370 BCC modeline göre etkin 
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Tablo 8. Doğu Anadolu Bölgesi Potansiyel İyileştirmeler Değerleri 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI  

(MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI 

(MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BİTLİS 10.779 35.235 4.585 21.477 12.053 26.210 3.915 18.334 

HAKKÂRİ 2.227 53.860 502 27.319 BCC modeline göre etkin 

IĞDIR 1.257 23.608 193 2.904 BCC modeline göre etkin 

KARS 177 1.305 677 23.496 BCC modeline göre etkin 

MALATYA 5.728 44.146 312.237 48.302 BCC modeline göre etkin 

MUŞ 10.645 24.618 48.842 8.045 10.458 23.149 50.389 7.752 

VAN 19.903 67.984 9.486 36.858 BCC modeline göre etkin 

 

Akdeniz Bölgesinde olduğu gibi burada da potansiyel iyileştirme miktarları illerin aydınlatma, 

mesken, sanayi ve ticarethane elektrik tüketimlerini (MWh) azaltmaları gereken değerler verilmiştir. Bu 

durum diğer bölgeler içinde aynı şekilde geçerlidir. 

5.2.3. Ege Bölgesi 

Tablo 9. Ege Bölgesi için Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

                                   

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı 

AFYONKARAHİSAR 59.946 374.827 714.358 499.577 1.648.708 433.623 

AYDIN 80.509 930.138 628.096 964.224 2.602.968 696.803 

DENİZLİ 79.521 672.113 1.929.623 775.055 3.456.312 581.526 

İZMİR 230.094 4.209.803 7.370.267 4.261.980 16.072.145 2.482.702 

KÜTAHYA 46.172 306.074 950.101 310.148 1.612.495 395.114 

MANİSA 80.672 937.316 2.204.596 1.107.959 4.330.544 829.863 

MUĞLA 81.856 1.010.289 734.822 1.753.546 3.580.513 624.041 

UŞAK 29.140 213.726 1.145.496 230.896 1.619.257 228.184 
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Tablo 10’de Ege Bölgesi uygulama sonucu, Tablo 11’de de potansiyel iyileştirme için belirlenen 

hedef değerler ve son olarak tablo 12’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 10. Ege Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

               

KVK (İller) 

CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 

              

ETKİNLİK 

BCC ETKİNLİK 

DEĞERİ 

              

ETKİNLİK 

AFYONKARAHİSAR 100% Etkin 100% Etkin 

AYDIN 100% Etkin 100% Etkin 

DENİZLİ 80% Etkin Değil 86% Etkin Değil 

İZMİR 100% Etkin 100% Etkin 

KÜTAHYA 100% Etkin 100% Etkin 

MANİSA 100% Etkin 100% Etkin 

MUĞLA 87% Etkin Değil 91% Etkin Değil 

UŞAK 89% Etkin Değil 100% Etkin 

 

Tablo 11. Ege Bölgesi Hedef Değerleri 

İLLER CCR MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

DENİZLİ 79.521 672.113 1.929.623 775.055 79.521 672.113 1.929.623 775.055 

MUĞLA 81.856 1.010.289 734.822 1.753.546 81.856 1.010.289 734.822 1.753.546 

UŞAK 29.140 213.726 1.145.496 230.896 BCC modeline göre etkin 
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Tablo 12. Ege Bölgesi Potansiyel İyileştirme Değerleri 

                 

İLLER  

CCR MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI 

(MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI 

(MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

DENİZLİ 16.238 137.245 471.350 187.739 18.556 95.377 441.621 122.825 

MUĞLA 10.607 163.823 95.214 877.593 7.697 232.901 69.100 925.284 

UŞAK 3.216 23.585 587.299 31.036 BCC modeline göre etkin 

 

5.2.4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Tablo 13. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

                     

İLLER  

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma  Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı 

ADIYAMAN 29.391 268.092 466.067 272.442 1.035.992 230.878 

BATMAN 23.750 293.672 277.456 264.605 859.482 183.254 

DİYARBAKIR 49.477 754.346 645.278 809.859 2.258.960 538.679 

GAZİANTEP 79.116 1.180.909 4.936.336 1.156.707 7.353.068 731.023 

KİLİS 10.060 101.241 42.580 95.749 249.630 67.200 

MARDİN 16.851 370.780 376.345 382.375 1.146.352 282.108 

SİİRT 19.790 133.925 166.535 118.080 438.331 95.863 

ŞANLIURFA 58.974 982.324 680.781 991.049 2.713.128 619.300 

ŞIRNAK 17.653 194.960 21.500 320.546 554.659 119.737 

 

Tablo 14’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygulama sonucu, tablo 15’de de potansiyel iyileştirme 

için belirlenen hedef değerler ve son olarak tablo 16’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

479 
 

Tablo14. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

KVB(İller) 
CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

BCC ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

ADIYAMAN 100% Etkin 100% Etkin 

BATMAN 91% Etkin Değil 92% Etkin Değil 

DİYARBAKIR 97% Etkin Değil 100% Etkin 

GAZİANTEP 81% Etkin Değil 100% Etkin 

KİLİS 100% Etkin 100% Etkin 

MARDİN 100% Etkin 100% Etkin 

SİİRT 100% Etkin 100% Etkin 

ŞANLIURFA 95% Etkin Değil 100% Etkin 

ŞIRNAK 100% Etkin 100% Etkin 

 

Tablo 15. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hedef Değerleri 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                                               

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BATMAN 23.750 293.672 277.456 264.605 23.750 293.672 277.456 264.605 

DİYARBAKIR 49.477 754.346 645.278 809.859 BCC modeline göre etkin 

GAZİANTEP 79.116 1.180.909 4.936.336 1.156.707 BCC modeline göre etkin 

ŞANLIURFA 58.974 982.324 680.781 991.049 BCC modeline göre etkin 

 

Tablo 16. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Potansiyel İyileştirme Değerleri 

                     

İLLER  

CCR MODELİ                                                                                                                               

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI 

(MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARLARI 

(MWh) 

Aydınlatma  Mesken  Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BATMAN 2.229 52.160 26.042 24.836 7.371 54.074 22.928 21.866 

DİYARBAKIR 7.932 21.328 18.245 22.898 BCC modeline göre etkin 

GAZİANTEP 14.979 266.504 3.753.708 219.000 BCC modeline göre etkin 

ŞANLIURFA 3.012 119.120 34.772 50.620 BCC modeline göre etkin 
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5.2.5. İç Anadolu Bölgesi 

Tablo 17. İç Anadolu Bölgesi Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

 

Tablo 17’de İç Anadolu Bölgesi uygulama sonucu, tablo 18’de de potansiyel iyileştirme için 

belirlenen hedef değerler ve son olarak tablo 19’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 17. İç Anadolu Bölgesi Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Veriler 

    

KVB(İller) 

 

CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 

 

ETKİNLİK 

BCC 

ETKİNLİK 

DEĞERİ 

 

ETKİNLİK 
AKSARAY 94% Etkin Değil 94% Etkin Değil 

ANKARA 100% Etkin 100% Etkin 

ÇANKIRI 100% Etkin 100% Etkin 

ESKİŞEHİR 100% Etkin 100% Etkin 

KARAMAN 100% Etkin 100% Etkin 

KAYSERİ 82% Etkin Değil 100% Etkin 

KIRIKKALE 88% Etkin Değil 93% Etkin Değil 

KIRŞEHİR 100% Etkin 100% Etkin 

KONYA 87% Etkin Değil 100% Etkin 

NEVŞEHİR 86% Etkin Değil 89% Etkin Değil 

NİĞDE 93% Etkin Değil 94% Etkin Değil 

SİVAS 98% Etkin Değil 100% Etkin 

YOZGAT 100% Etkin 100% Etkin 

KIRKLARELİ 80% Etkin Değil 81% Etkin Değil 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı AKSARAY 28.059 212.032 270.210 271.816 216.363 216.363 

ANKARA 257.946 3.951.312 4.228.946 5.708.929 2.936.282 2.936.282 

ÇANKIRI 23.082 108.419 260.450 101.692 131.796 131.796 

ESKİŞEHİR 49.113 552.501 1.572.456 636.164 592.433 592.433 

KARAMAN 17.351 132.295 263.616 174.422 154.335 154.335 

KAYSERİ 110.896 776.305 1.807.276 792.786 718.404 718.404 

KIRIKKALE 22.709 162.983 212.291 168.595 158.574 158.574 

KIRŞEHİR 22.145 133.350 88.427 137.889 148.946 148.946 

KONYA 151.807 1.240.866 2.039.729 1.572.631 1.173.152 1.173.152 

NEVŞEHİR 34.225 179.947 157.348 230.474 191.343 191.343 

NİĞDE 32.850 181.839 502.663 210.567 210.153 210.153 

SİVAS 54.464 326.845 572.079 337.637 383.896 383.896 

YOZGAT 37.140 210.476 164.676 223.778 261.739 261.739 

KIRKLARELİ 29.634 236.474 1.698.768 346.075 2.310.952 218.989 
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Tablo 18. İç Anadolu Bölgesi Hedef Değerleri 

 

 

Tablo 19. İç Anadolu Bölgesi Potansiyel İyileştirme Değerleri 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                                               

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

AKSARAY 1.810 13.676 17.428 39.544 1.589 12.011 15.306 23.133 

KAYSERİ 19.506 175.636 993.197 139.444 BCC modeline göre etkin 

KIRIKKALE 2.808 28.600 26.250 20.847 1.518 23.537 14.186 11.266 

KONYA 19.828 162.075 266.418 315.211 BCC modeline göre etkin 

NEVŞEHİR 7.074 26.080 36.963 66.882 6.034 19.289 16.867 63.249 

NİĞDE 3.030 12.846 370.443 30.893 2.043 11.310 298.148 30.508 

SİVAS 947 16.055 297.728 5.872 BCC modeline göre etkin 

KIRKLARELİ 5.845 46.638 1.298.111 100.168 5.760 45.964 1.306.201 113.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                                               

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma  Mesken  Sanayi  Ticarethane  Aydınlatma  Mesken  Sanayi  Ticarethane  

AKSARAY 28.059 212.032 270.210 271.816 28.059 212.032 270.210 271.816 

KAYSERİ 110.896 776.305 1.807.276 792.786 BCC modeline göre etkin 

KIRIKKALE 22.709 162.983 212.291 168.595 22.709 162.983 212.291 168.595 

KONYA 151.807 1.240.866 2.039.729 1.572.631 BCC modeline göre etkin 

NEVŞEHİR 34.225 179.947 157.348 230.474 34.225 179.947 157.348 230.474 

NİĞDE 32.850 181.839 502.663 210.567 32.850 181.839 502.663 210.567 

SİVAS 54.464 326.845 572.079 337.637 BCC modeline göre etkin 

KIRKLARELİ 29.634 236.474 1.698.768 346.075 29.634 236.474 1.698.768 346.075 
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5.2.6. Karadeniz Bölgesi 

Tablo 20. Karadeniz Bölgesi Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

 

 

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı ARTVİN 30.956 121.036 126.856 115.786 394.633 123.597 

BARTIN 25.123 126.426 199.381 108.021 458.951 136.872 

BOLU 28.152 180.743 383.163 349.562 941.620 178.950 

ÇORUM 41.604 294.893 238.138 267.126 841.761 350.844 

DÜZCE 29.673 226.872 532.869 245.907 1.035.322 194.442 

GİRESUN 57.955 296.862 75.492 226.901 657.210 322.627 

GÜMÜŞHANE 19.098 67.781 227.154 69.190 383.223 93.032 

KARABÜK 25.207 142.882 241.733 154.910 564.732 162.804 

KASTAMONU 46.873 224.802 441.400 212.236 925.311 283.883 

ORDU 72.949 464.784 374.926 350.200 1.262.859 529.106 

RİZE 47.300 242.079 235.265 223.059 747.703 248.687 

SAMSUN 102.495 846.888 1.447.995 770.045 3.167.423 814.878 

SİNOP 24.826 151.656 87.351 101.844 365.677 168.899 

TOKAT 44.295 314.953 216.060 264.868 840.176 333.731 

TRABZON 89.219 626.750 219.559 557.629 1.493.157 571.841 

ZONGULDAK 74.607 385.573 415.912 311.652 1.187.744 388.986 

AMASYA 30.901 201.159 157.436 186.719 576.215 209.818 

BAYBURT 10.495 40.589 4.958 42.688 98.731 50.158 

Tablo 21’de Karadeniz Bölgesi uygulama sonucu, Tablo 22’de de potansiyel iyileştirme için 

belirlenen hedef değerler ve son olarak Tablo 22’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 21. Karadeniz Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

KVB(İller) CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 

ETKİNLİK BCC ETKİNLİK 

DEĞERİ 

ETKİNLİK 

ARTVİN 85% Etkin Değil 100% Etkin 

BARTIN 89% Etkin Değil 90% Etkin Değil 
BOLU 82% Etkin Değil 91% Etkin Değil 

ÇORUM 100% Etkin 100% Etkin 

DÜZCE 78% Etkin Değil 92% Etkin Değil 
GİRESUN 100% Etkin 100% Etkin 

GÜMÜŞHANE 100% Etkin 100% Etkin 
KARABÜK 92% Etkin Değil 98% Etkin Değil 

KASTAMONU 100% Etkin 100% Etkin 
ORDU 100% Etkin 100% Etkin 

RİZE 86% Etkin Değil 86% Etkin Değil 

SAMSUN 94% Etkin Değil 100% Etkin 
SİNOP 100% Etkin 100% Etkin 

TOKAT 96% Etkin Değil 96% Etkin Değil 
TRABZON 100% Etkin 100% Etkin 

ZONGULDAK 85% Etkin Değil 86% Etkin Değil 

AMASYA 87% Etkin Değil 87% Etkin Değil 
BAYBURT 100% Etkin 100% Etkin 
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Tablo 22. Karadeniz Bölgesi Hedef Değerleri 

 

 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                                               

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma  Mesken  Sanayi  Ticarethane  Aydınlatma  Mesken  Sanayi  Ticarethane  

ARTVİN 30.956 121.036 126.856 115.786 BCC modeline göre etkin 

BARTIN 25.123 126.426 199.381 108.021 25.123 126.426 199.381 108.021 

BOLU 28.152 180.743 383.163 349.562 28.152 180.743 383.163 349.562 

DÜZCE 29.673 226.872 532.869 245.907 29.673 226.872 532.869 245.907 

KARABÜK 25.207 142.882 241.733 154.910 25.207 142.882 241.733 154.910 

RİZE 47.300 242.079 235.265 223.059 47.300 242.079 235.265 223.059 

SAMSUN 102.495 846.888 1.447.995 770.045 BCC modeline göre etkin 

TOKAT 44.295 314.953 216.060 264.868 44.295 314.953 216.060 264.868 

ZONGULDAK 74.607 385.573 415.912 311.652 74.607 385.573 415.912 311.652 

AMASYA 30.901 201.159 157.436 186.719 30.901 201.159 157.436 186.719 

 

Tablo 23. Karadeniz Bölgesi Potansiyel İyileştirme Değerleri 

 

 

İLLER 

CCR MODELİ                                                                                                                               

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARI (MWh) 

BCC MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARI  (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

ARTVİN 15.147 18.637 19.534 21.916 BCC modeline göre etkin 

BARTIN 3.029 14.434 22.763 12.333 2.570 12.934 29.874 15.821 

BOLU 5.094 32.705 224.327 213.687 2.400 21.175 287.481 238.587 

DÜZCE 6.616 63.439 400.890 97.863 2.492 55.107 424.349 120.859 

KARABÜK 1.963 11.126 51.149 31.757 566 3.207 99.142 47.815 

RİZE 16.219 35.106 34.118 34.038 14.808 33.478 32.536 39.921 

SAMSUN 5.865 161.963 894.890 149.613 BCC modeline göre etkin 

TOKAT 1.979 29.584 9.651 11.831 1.924 26.553 9.387 11.508 

ZONGULDAK 17.431 55.946 60.348 45.220 18.635 53.586 57.802 43.312 

AMASYA 3.963 25.795 20.188 25.289 3.888 25.538 28.662 24.858 
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5.2.7. Marmara Bölgesi 

Tablo 24. Marmara Bölgesi Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Değerler 

                        

İLLER 

GİRDİLER                                                                                                      

Tüketici bazında tüketimler (MWh) 

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

ÇIKTILAR        

(Adet) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Tüketici 

Sayısı 
BALIKESİR 103.156 932.345 1.246.350 1.002.346 3.284.196 954.718 

BİLECİK 20.383 118.122 1.602.975 138.479 1.879.958 137.156 
BURSA 134.891 1.959.863 7.279.275 2.364.948 11.738.977 1.634.104 

ÇANAKKALE 44.183 370.430 2.046.043 501.731 2.962.387 392.490 

EDİRNE 31.217 267.153 319.197 347.121 964.688 263.700 
İSTANBUL 513.804 11.684.879 10.264.978 17.982.523 40.446.184 7.883.441 

KOCAELİ 90.936 1.222.315 7.320.667 1.625.651 10.259.569 925.638 
SAKARYA 63.963 665.821 2.224.727 786.462 3.740.974 532.704 

TEKİRDAĞ 77.491 579.583 5.177.473 802.301 6.636.847 606.576 

YALOVA 18.013 205.145 186.486 216.186 625.831 208.566 

Tablo 25’de Marmara Bölgesi uygulama sonucu, tablo 26’de de potansiyel iyileştirme için 

belirlenen hedef değerler ve son olarak tablo 27’de potansiyel iyileştirme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 25. Marmara Bölgesi Uygulama Sonuçlarına Ait Değerler 

KVB(İller) 
CCR ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

BCC ETKİNLİK 

DEĞERİ 
ETKİNLİK 

BALIKESİR 100% Etkin 100% Etkin 

BİLECİK 100% Etkin 100% Etkin 

BURSA 97% Etkin Değil 100% Etkin 

ÇANAKKALE 99% Etkin Değil 100% Etkin 

EDİRNE 97% Etkin Değil 97% Etkin Değil 

İSTANBUL 100% Etkin 100% Etkin 

KOCAELİ 83% Etkin Değil 87% Etkin Değil 

SAKARYA 78% Etkin Değil 82% Etkin Değil 

TEKİRDAĞ 96% Etkin Değil 100% Etkin 

YALOVA 100% Etkin 100% Etkin 
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Tablo 26. Marmara Bölgesi Hedef Değerleri 

 

 

Tablo 27. Marmara Bölgesi Potansiyel İyileştirme Değerleri 

 

 

İLLER 

 

CCR MODELİ                                                                                                                                

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARI(MWh) 

 

BCC MODELİ                                                                                                      

POTANSİYEL İYİLEŞTİRME MİKTARI (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BURSA 3.994 111.726 5.621.116 70.019 BCC modeline göre etkin 

ÇANAKKALE 407 3.410 18.833 98.920 BCC modeline göre etkin 

EDİRNE 4.614 9.020 10.777 71.428 6.608 8.778 10.489 72.915 

KOCAELİ 15.431 207.411 6.407.563 405.491 11.544 155.164 3.852.785 365.150 

SAKARYA 14.315 149.011 1.117.250 235.868 11.762 122.434 1.268.016 189.219 

TEKİRDAĞ 3.421 25.585 875.368 182.930 BCC modeline göre etkin 

 

6.SONUÇ 

Etkinlik ölçme tekniklerinden biri olan Veri Zarflama Analizi ile yapılan bu çalışmada elektrik 

tüketiminin 7 bölge bazında etkinlik değerleri belirlenmiş ve potansiyel iyileştirme konusunda 

tespitlerde bulunulmuştur. Potansiyel iyileştirmeler bölgelerin bulunduğu jeopolitik konum dikkate 

alınarak incelendiğinde, elektrik verimliliği konusunda daha etkin bir yöntem izlenmesine olanak 

                            

 

 

İLLER 

 

CCR MODELİ                                                                                                                               

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

 

BCC MODELİ                                                                                                      

HEDEF DEĞERLER (MWh) 

Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane Aydınlatma Mesken Sanayi Ticarethane 

BURSA 134.891 1.959.863 7.279.275 2.364.948 BCC modeline göre etkin 

ÇANAKKALE 44.183 370.430 2.046.043 501.731 BCC modeline göre etkin 

EDİRNE 31.217 267.153 319.197 347.121 31.217 267.153 319.197 347.121 

KOCAELİ 90.936 1.222.315 7.320.667 1.625.651 90.936 1.222.315 7.320.667 1.625.651 

SAKARYA 63.963 665.821 2.224.727 786.462 63.963 665.821 2.224.727 786.462 

TEKİRDAĞ 77.491 579.583 5.177.473 802.301 BCC modeline göre etkin 
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sağlayacaktır. CCR ve BBC modelleri aynı anda kullanılarak her iki model için karşılaştırma yapma 

imkânı sağlanmıştır. 

Grafik 1. CCR Modeli Bölgesel Etkinlik Grafiği 

 

 

Yapılan analizler sonucunda CCR modelinde etkin çıkan toplam il sayısı 42’dir. Bununla birlikte 

etkin olmayan toplam il sayısı 39’dur. Bölgelerin il etkinlik sayılarına baktığımızda etkin ve etkin 

olmayan il sayılarının en fazla olduğu bölge Karadeniz bölgesidir. Akdeniz Bölgesi ise bünyesinde 8 

şehir bulundurması ve sadece 1 ilinin elektrik tüketiminde (Kahramanmaraş)  etkin olmadığı göz önünde 

tutulursa en etkin bölge Akdeniz Bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Grafik 2. BCC Modeli Bölgesel Etkinlik Grafiği 

 

Yapılan analizler sonucunda BCC modelinde etkin çıkan toplam il sayısı 60’dır. Bununla birlikte 

etkin olmayan toplam il sayısı 21’dir. Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 12 etkin il bulunmaktadır ve 
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BCC modelinde elektrik tüketiminde en fazla etkin ili olan bölgede bu bölgedir. Bununla birlikte 

Karadeniz Bölgesinde toplam elektrik tüketiminde 8 etkin olmayan il mevcuttur ve BCC modelinde en 

fazla etin olmayan ili olan bölge de bu bölgedir. Akdeniz Bölgesine baktığımızda ise BCC modelinde 

etkin olmayan ili bulunmamaktadır.  

Her iki modelde de (CCR ve BCC modelleri) 7 bölge içerisinde illerin etkin ve etkin değil şekliyle 

kıyasladığımızda elektrik tüketiminde en etkin bölge Akdeniz Bölgesidir. Elektrik tüketiminde en fazla 

potansiyel iyileştirme yapılması gereken bölgemiz ise Karadeniz Bölgesidir. Bu iller Artvin, Bartın, 

Bolu, Düzce, Karabük, Rize, Samsun, Tokat, Zonguldak, Amasya’dır. 

Bu çalışmada her bölge için kendi içinde bir etkinlik analizi yapıldığından dolayı bir ilin elektrik 

tüketimi Türkiye genelinde kıyasladığımızda etkin değil iken kendi bölgesinde oldukça etkin olarak 

görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirler bu duruma uygun illerdir. Türkiye’deki büyük 

şehirlere baktığımızda ise (Bursa, Kocaeli, Tekirdağ vb.)  elektrik tüketim verimliliğinin tam manasıyla 

sağlanmadığını görmekteyiz. 

Türkiye’de mevcut olan 7 bölgeyi ve 81 ili kapsayan bu çalışmada söz konusu illerin tüketici 

bazındaki (aydınlatma, mesken, sanayi ve ticarethane) 2018 yılı elektrik tüketim miktarları ile tüketici 

sayılarını kullanarak yapılan bu çalışmada bölgelerin birbirine göre etkinlikleri belirlenmiştir. 

Çalışmada çıktı değişkenlerini (tüketici sayısı) sabit tutarak girdi değişkenlerinde (aydınlatma, 

mesken, sanayi ve ticarethane) meydana gelecek değişkenler tespit edilmiştir. Buradaki amaç girdileri 

minimize ederek etkin ve etkin olmayan bölgeleri belirlenmiş ve giderlerde azaltılması gereken 

miktarlar tespit edilmiştir. Veri zarflama analizi modellerinden olan girdiye yönelik CCR modeli ve 

girdiye yönelik BBC modelleri kullanılmıştır. 

CCR yapılan analiz sonuçlarına göre Türkiye’deki 81 ilden 42’si etkin çıkarken 39 tanesi ekin 

çıkmamaktadır. En düşük etkinlik değerine sahip il 78% etkinlik değeri ile Düzce ( Karadeniz Bölgesi) 

ili olmuştur. Ortalama etkinlik değeri ise 89%’dir. 

BCC yapılan analiz sonuçlarına göre Türkiye’deki 81 ilden 60 ı etkin çıkarken 21 tanesi etkin 

çıkmamıştır. 

En düşük etkinlik değerine sahip il 81% etkinlik değeri ile Kırklareli (Marmara Bölgesi) ili 

olmuştur. Ortalama etkinlik değeri ise 95%’dir.  

CCR ve BCC modellerine ilişkin etkin ve etkin olmayan bölgeler, potansiyel iyileştirme 

miktarları bulgular kısmında yer almaktadır. Elde edilen sonuçlardan da anlaşılacağı üzere BCC modeli 

CCR modeline göre daha iyimser bir tablo çizmektedir. CCR modelinde etkin çıkan tüm iller BCC 

modelinde de etkin çıkmıştır. Literatür incelendiğinde de bu durumun beklenen bir sonuç olduğu 

görülmektedir. 
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Bu çalışma, elektriğin etkin kullanımı konusunda etkin olmayan bölgeler ve bu bölgelere ait 

potansiyel iyileştirmelerin belirlenmesi ile elektriğin etkin kullanımına yönelik alınacak olan kararlarda 

hangi bölgelere ve bu bölgedeki hangi ile ve tüketici türüne öncelik verileceği hususunda karar vericilere 

fayda sağlayacaktır. Bu yönüyle bu çalışma, elektrik tüketim etkinliğinin artırılması faaliyetlerine 

önemli bir girdi teşkil etmektedir. 
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SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE HİSTERİ ETKİSİNİN SINANMASI: YENİ TESTLERDEN YENİ 

BULGULAR 

Prof. Dr. Burak GÜRIŞ 

Doç.Dr. Levent ÇINKO 

ÖZET 

 Ülkelerin ekonomik görünümlerini yakından ilgilendiren konulardan biri olan işgücü 

piyasasında oluşan işsizlik oranları günümüzün en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesidir. Ülke 

ekonomilerinin performans göstergesi anlamında da oranların yüksekliği veya düşüklüğü bu nedenle 

önem arz etmektedir. Örnekleme alınan tüm ülkelerin hepsinde var olan bir doğal işsizlik oranı 

mevcuttur. Bu ülkelerde zaman zaman geçici şoklar şeklinde işsizlik oranlarında değişimler 

oluşmaktadır. Histeri denilen bu etki, geçici şokların kalıcı etkilere sahip olduğu bir durumu 

tanımlamaktadır. Histeri hipotezine göre, döngüsel arz şokları ekonomilerde yapısal değişikliklere yol 

açar ve uzun vadede işsizlik üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptirler. Bu değişikliklerde doğal işsizlik 

oranları üzerinde olumsuz bir tablo oluşmasına neden olacaktır. İşsizlik olgusu hem gelişmiş hemde 

gelişmiş ülkeler açısından önemli bir ekonomik sorun olarak gündemdedir. Ülke halklarının ekonomik 

ve sosyal anlamda etkilenmesine yol açan bu sorun için siyasi iktidarlar mutlak çözümler üretmek 

zorundadırlar. Bu nedenle, işsizlik sorununu çözebilmek adına ekonominin dinamikleri içerisinde 

sürekliliği olan istihdam politikaları geliştirmek gerekmektedir. Bu nedenlede geçici şokların işsizliğe 

olan etkisini belirlemek bu aşamada çok önemlidir.  

  Literatürde yapılan çalışmalar genel olarak doğrusal birim kök testleri çerçevesinde histeri 

etkisini sınamaktadır. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, seçilmiş 23 ülke için 

histeri etkisinin varlığı literatüre yeni katılan doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak analiz 

edilmiş ve yeni bulgular elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik oranı, İşsizlik Histerisi, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri 

JEL Kodları: C22, E24, E66. 
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TESTING HISTORY EFFECT IN SELECTED COUNTRIES: NEW FINDINGS FROM NEW 

TESTS 

ABSTRACT 

 Unemployment rates in the labor market, which is one of the issues that are closely related to 

the economic outlook of countries, is one of the most important economic problems of today. Therefore, 

high or low rates are also important in terms of performance indicators of national economies. All 

countries sampled have a natural unemployment rate. In these countries, unemployment rates change 

from time to time in the form of temporary shocks. This effect, called hysteria, describes a situation in 

which transient shocks have permanent effects. According to the hysteria hypothesis, cyclical supply 

shocks lead to structural changes in economies and have a long-term impact on unemployment. These 

changes will create a negative picture on natural unemployment rates. The phenomenon of 

unemployment is on the agenda as an important economic problem for both developed and developed 

countries. Political powers must produce absolute solutions to this problem which causes the economic 

and social impact of the people of the country. Therefore, in order to solve the unemployment problem, 

it is necessary to develop employment policies that are continuous within the dynamics of the economy. 

Therefore, it is very important to determine the impact of temporary shocks on unemployment at this 

stage. 

 Studies in the literature generally test the effect of hysteria within the framework of linear unit 

root tests. In this study, unlike the studies in the literature, the presence of hysteria effect for 23 selected 

countries was analyzed using new nonlinear unit root tests and new findings were obtained. 

Key Words: Unemployment rate, Unemployment Hysteresis, Nonlinear Unit Root Tests  

JEL Cods: C22, E24, E66. 

1.GİRİŞ 

 1980’lerin başlarından itibaren Avrupa ülkelerinin çoğunda işssizlik oranları rakamlarında ciddi 

artışlar görülmeye başlanmıştır. Bu gelişen ani durum karşısında buna bağlı olarak doğal işsizlik 

oranlarında da artışlar görülmeye başlanmıştır. Bu durum aslında o dönem itibariyle yapılan değişik 

suretteki ekonometrik çalışmaların bulguları ile tutarlık göstermektedir. Bu dönemde aniden yükselen 

işsizlik oranlarının yükselme nedeni olarak da değişik görüşler ortaya atılmıştır. (Snowdon vd,1994) 

Ekonomik piyasaların  bakış açısına göre, işsizlik oranlarındaki bu yükselme trendi, emek piyasasındaki 

esneklik düzeyiyle alakalıdır. Emek piyasasında bilinmektedir ki, esnekliği azaltan bazı ekonomik 

faktörler mevcuttur. Bunlara kısaca bakarsak, güçlü yapıdaki sendika örgütlenmeleri, yüksek düzeydeki 

işsizlik tazminatı ödemeleri, asgari ücret yasaları, ekonomilere sürekli müdahale etme olgusu, ve yüksek 

vergi oranlarının bulunmasıdır. 
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 İşsizlik oranlarının fiili düzeyi ile denge oranlarındaki gözlenen aynı zamandaki yükselişler 

zaman içerisinde Yeni Keynesyen görüşe sahip iktisadi düşünürleri yeni çalışmalar yapmaları 

konusunda bir arayışa sürüklemiştir. Bu çalışmaların sonucunda piyasada oluşan toplam talebin işsizlik 

doğal oranları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı yönünde çalışmalar bu dönem itibariyle literatürde 

çokça karşımıza çıkmaktadır.  

 Bu çalışmaların kapsamına baktığımız zaman doğal oran hipotezi diye bir kavramla 

karşılaşmaktayızdır. Bu hipoteze göre ekonomide mutlaka kısa ve uzun dönem ayrımı yapılmalıdır. Bu 

nedenle de oluşan bu hipotez çerçevesinde piyasada oluşan toplam talepin etkileri sadece kısa dönemde 

sınırlı tutulmaktadır. Buradan hareketle piyasalardaki toplam talepteki dalgalanmalar hasıla ve istihdam 

değişkenlerini sadece, kısa dönemde etkilemektedir. Uzun dönemde ise Klasik iktisatçıların dediği gibi 

söz konusu değişkenler eski düzeylerine geri dönerler. Ancak Yeni Keynesyen iktisatçılara göre, toplam 

talep sadece kısa dönemde değil, uzun dönemde de ekonominin hasıla ve istihdam düzeyleri üzerinde 

etkili olabilmektedir. Resesyonist eğilimler doğal işsizlik oranını oldukça değiştirmektedir ve buna bağlı 

olarak da bu durum ekonomilerde kalıcı sorunlara yol açabilmektedir. Doğal oran üzerindeki uzun süre 

devam eden bu etkilere iktisatçılar tıp terimi olarak kullanılan Hysteresis adını vermişlerdir. Akademik 

çalışmalarda bu kavram Histeri olarak yer almaktadır. Piyasada oluşan resesyonist eğilimler işsizlik 

oranlarını ciddi olarak yükselteceği düşünüldüğünde bu dönemlerde işsiz kalan bireyler üzerinde de 

kalıcı tahribatları görmenin mümkün olabileceği savunulmuştur.(Mankiw, 1992) Bu oluşuma bir örnek 

verecek olursak, resesyonist dönemlerde işsiz kalan bireylerin çalışma yeteneklerinde belirli bir iş 

anlamında körelme yaşanacağı fikrinden hareket ederek, resesyon sona erdiği dönemlerde ise iş 

bulmaları konularında çok zorlanacakları düşünülmektedir. Diğer yandan uzun vadeli bir işsizlik olgusu 

bireylerin yeniden iş bulabilme umutlarını azaltmaktadır. Her iki durumda da bireylerin yeniden işe 

girme çabaları son derece azalacağından ekonomide friksiyonel işssizlik düzeyi çok yukarı seviyelere 

çıkacaktır. 

2. HİSTERİ OLGUSUNUN İŞSİZLİK KAVRAMINA OLAN ETKİLERİ 

 Histeri modellerine göre, fiili işsizlik oranlarına rakamsal olarak bakıldığında, bu oranlar daha 

önceki dönemlerdeki işsizlik oranlarını geçtiğinde doğal işsizlik oranlarında da artışlar gözlenmiştir. 

İşsizliğin kalıcı hale dönüşmesi durumunu ifade eden histeri etkisi yaklaşımı aşağıdaki biçimde formüle 

edilmektedir.  

Ut*=Ut-1*+k(Ut-1-Ut-1*) k≥0 (1)  

 Modelde; U*t, t anındaki U*t-1 ise t-1 anındaki NAIRU( Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik 

Oranı) değerini ifade eder. Ut-1 ise t-1 anındaki gerçek işsizlik oranını yansıtmaktadır. k uyum 

katsayısıdır.  
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 Ekonomik şokların uzun dönem etkisini dikkate alan modele histeri etkisi hacmi (α), işgücü 

piyasası katılık derecesini yansıtan (β), beklentilerin gerçekleşme hızı (γ), rasyonel beklenti hacmi (δ) 

ve başlangıç enflasyonun (p0-p*) eklenmesiyle yeniden ifade edildiğinde model aşağıdaki hali 

almaktadır:  

ΔU*=αβγ[(1-δ)(p0-p*)] (2)  

 Modelin söz konusu yeni haline göre, aşağıdaki üç durumdan hiçbirinin gerçekleşmemesi ve 

α’nın pozitif işarete sahip olması halinde histeri etkisinin var olmadığı anlamı çıkmaktadır.  

i) Beklentiler tamamen rasyonel (δ=1),  

ii) Beklentiler tesadüfî gerçekleşmekte (γ=0)  

iii) Başlangıç enflasyon farklılığı sıfıra eşit [(p0-p*)=0]  

 NAIRU değerinin cari işsizlik oranlarını otomatik olarak takip ettiğini ileri süren histeri 

yaklaşımı ile alakalı tartışmalar devam etmektedir.(Çelik ve Küçükkale, 2018) Histeri etkisinin bazı ülke 

ekonomilerinde neden diğerlerinden daha belirgin olduğu konusu hala açık değildir, ya da histeri 

olgunun taşıdığı öneme dair ortak bir kanaat hala oluşmuş değildir. Ancak işsizlik histerisinin ülke 

ekonomileri için sağlanıp sağlamadığını test etmeye yönelik ekonometri çalışmaların sayısının 

günümüzde oldukça fazla olduğu görülmektedir. Özellikle OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü) ülkelerini konu alan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. 

 Histeri etkisine göre, işsizlik oranları otomatik olarak eski seviyelerine dönmeyecektir. 

Enflasyonda artık kalıcılık söz konusudur ve ekonominin yeni daha yüksek işsizlik düzeyine 

ulaşmasından sonra enflasyon duracaktır. Histeri etkisinde aynı zamanda içerdekiler-dışardakiler modeli 

de mevcuttur. Burada sendikalı işçileri tanımlayan içerdekiler ücretlerin yükselmesi yönünde monopol 

güçlerini kullanacaklar ve işverenler dışardakilerin işe alınması ve eğitim maliyeti ve de grev tehdidi ile 

içerdekilerin isteğini kabul edeceklerdir. Böylece işsizliği kalıcı kılan etken, dışarıdakilerin işsizlik 

sebebiyle yeteneklerini kaybetmesi değil içerdekilerin yaptırım gücü olarak karşımıza çıkacaktır. 

Firmalar dışarıdakileri işe almak yerine daha yüksek ücretle diğer firmalardan eleman teminine 

başvuracaklardır. Bu da işsizliği kalıcı hale getirecektir. (Ledesma, 2002) 

 Histeri etkisinin tam olarak belirlenmesinde enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin tahmini 

enflasyonist beklentileri içermesi, aksak rekabet koşullarına sahip isgücü piyasanın özellikleri, bu 

ilişkiye yansıtmak için gerekli olan değiskenlerin seçiminin güçlüğü, doğrusal olmayan bir ilişki ve 

geçici denge gibi birçok karmaşık konuyu içermektedir. Anlamlı derecede histerinin varlığı durumunda, 

doğal işsizlik oranlarını belirleyen faktörler nedeniyle, issizlik oranlarındaki şokun etkisi zaman 

boyunca kalıcı olacaktır. İşsizlik histerisinin ölçülmesinin bir başka bir yolu da ekonomideki şokun 

kalıcılığının ölçülmesidir (Koustas ve Veloce, 1996: 823). 
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3. EKONOMETRİK METODOLOJİ 

 Çalışmanın ampirik kısmında zaman serileri litaratürüne yeni katılan doğrusal olmayan birim 

kök testleri kullanılacaktır.  

Yumuşak geçişli otoregresif(STAR) model  

𝑦𝑡 = 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝛾𝑦𝑡−1𝛩(𝜃; 𝑦𝑡−𝑑) + 휀𝑡 ,  𝑡 = 1, … , 𝑇                                            (1) 

olarak ifade edilibilir. Burada geçiş fonksiyonu üstel fokksiyon olarak düşünülmekte ve  

𝛩(𝜃; 𝑦𝑡−𝑑) = 1 − exp(−𝜃𝑦𝑡−𝑑
2 )                                                                          (2) 

olarak ifade edilmektedir. Bu durumda Üstel fonksiyonlu yumuşak geçişli otoregresif (ESTAR) 

model aşağıdaki gibi gösterilebilir.  

𝑦𝑡 = 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝛾𝑦𝑡−1[1 − exp(−𝜃𝑦𝑡−𝑑
2 )] + 휀                                                     (3) 

Bu model yeniden düzenlendiğinde  

𝛥𝑦𝑡 = 𝜙𝑦𝑡−1 + 𝛾𝑦𝑡−1[1 − exp(−𝜃𝑦𝑡−𝑑
2 )] + 휀𝑡                                                   (4) 

 

olarak ifade edilebilir. KSS(2003) çalışmalarında 𝜙 = 0 ve 𝑑 = 1  kısıtları ile modeli  

𝛥𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1{1 − exp(−𝜃𝑦𝑡−1
2 )} + 휀𝑡                                                                (5) 

olarak göstermişlerdir.  

 Buradan hareketle birim kök temel hipotezi H0: 𝜃 = 0; H1: 𝜃 > 0 alternatif hipotezine karşı test 

edilecektir. Temel hipotez altında test mümkün olamayacağından KSS(2003) çalışmalarında birinci 

derece taylor açılımını kullanmışlardır.  

𝛥𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1
3 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟                                                                                          (6) 

Bu denklem kullanılarak H0: 𝛿 = 0 temel hipotezi 𝐻1: 𝛿 < 0 alternatif hipotezine karşı 

sınanacaktır. Burada test istatistiği  

𝑡NL = 𝛿/s. e. (𝛿)                                                                                                 (7) 

olarak hesaplanır.  

 Test istatistiği KSS(2003) çalışmasında sunulan 50000 tekrara dayalı olarak oluşturulan kritik 

değerler ile karşılaştırılarak karar verilecektir. 

 Sollis(2009) çalışmasında Asimetrik etkili Üstel fonksiyonlu yumuşak geçişli otoregresif 

(AESTAR) modeli aşağıdaki şekilde göstermiştir. 
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𝛥𝑦𝑡 = 𝐺𝑡(𝛾1, 𝑦𝑡−1){𝑆𝑡(𝛾2, 𝑦𝑡−1)𝜌1 + (1 − 𝑆𝑡(𝛾2, 𝑦𝑡−1))𝜌2}𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜅𝑖
𝑘
𝑖=1 𝛥𝑦𝑡−𝑖 + 휀𝑡     

                                                                                                                                                      (8) 

model birinci derecede taylor açılımı kullanıldığında 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1
3 + 𝜙2𝑦𝑡−1

4 + ∑ 𝜅𝑖
𝑘
𝑖=1 𝛥𝑦𝑡−𝑖 + 𝜂𝑡                                                    (9) 

şeklinde gösterilebilir. Burada birim kök temel hipotezi 

𝐻0: 𝜙1 = 𝜙2 = 0                                                                                                    (10) 

şeklinde olacaktır. Test istatistiği ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

𝐹 = (R�̂� − r)′[�̂�2𝐑{∑ 𝐱𝑡𝑡 𝐱𝑡
′ }−1R′]−1(R�̂� − 𝐫)/𝑚                                               (11) 

 Hesaplanan test istatistiği Sollis(2009) tarafından hesaplanan kritik değerler ile karşılaştırılarak 

karar verilecektir. 

 Leybourne, Newbold ve Vouglas(1998) çalışmasında lojistik fonksiyonlu yumuşak geçişli 

otoregresif modeli kullanarak yeni bir birim kök testi ileri sürmüşlerdir. Bu kapsamda kullanılacak olan 

modeller aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛼2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) + 휀𝑡

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑡 + 𝛼2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) + 휀𝑡

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑡 + 𝛼2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) + 𝛽2𝑡𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) + 휀𝑡

                                                      (12) 

Burada 𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) lojistik fonksiyonu ifade etmekte ve aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) = [1 + exp{−𝛾(𝑡 − 𝜏𝑇)}]−1 𝛾 > 0                                                       (13) 

Testin ilk aşamasında modeller tahmin edilerek hata terimleri elde edilir. 

휀�̂� = 𝑦𝑡 − �̂�1 − �̂�2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏)

휀�̂� = 𝑦𝑡 − �̂�1 − �̂�1𝑡 − �̂�2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏)

휀�̂� = 𝑦𝑡 − �̂�1 + �̂�1𝑡 + �̂�2𝑆𝑡(𝛾, 𝜏) + �̂�2𝑡𝑆𝑡(𝛾, 𝜏)

                                                    (14) 

Elde edilen bu hata terimleri kullanılarak aşağıdaki gibi oluşturulan; 

𝛥𝑣𝑡 = �̂�𝑣𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖
𝑘
𝑖=1 𝛥𝑣𝑡−𝑖 + �̂�𝑡                                                                       (15) 
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 ADF test denklem tahmin edilecek ve birim kök testi ADF testi yapılarak tamamlanacaktır. 

Hesaplanan test istatistiği LNV(1998) çalışmasında oluşturulan kritik değerler ile karşılaştırılarak karar 

verilecektir. 

 Chen ve Xie(2015) yaptıkları çalışmada LNV(1998) testinin ikinci aşamasında ileri sürülen 

ADF test prosedürü yerine ESTAR modele dayanan KSS(2003) test prosedürü ve Asimetrik ESTAR 

(AESTAR) model yapısına dayanan Sollis(2009) çalışmasında ileri sürülen prosedürlerin kullanımının 

test prosedüründe önemli güç artışı yarattığını tespit etmişlerdir. 

Chen ve Xie(2015) çalışmasında önerilen testlerden biri LNV KSS testidir. Testin ilk aşamasında 

LNV (1998) testinde olduğu şekilde hata terimlerinin elde edilecektir. İkinci aşamada ise ilk aşamada 

elde edilen hata terimleri kullanılarak KSS (2003) çalışmasında geliştirilen aşağıdaki denklem tahmin 

edilecektir. 

𝛥�̂�𝑡 = 𝜆�̂�𝑡−1
3 + ∑ 𝛿𝑖

𝑘
𝑖=1 𝛥�̂�𝑡−𝑖 + �̂�𝑡                                                                   (16) 

bu denklem kullanılarak KSS (2003) çalışmasında belirtildiği gibi test istatistiği hesaplanacaktır. 

Hesaplanan bu test istatistiği Chen ve Xie (2015) tarafından oluşturulan tablo değerleri ile 

karşılaştırılarak karar verilecektir. 

 Chen ve Xie (2015) çalışmasında önerilen diğer bir test ise LNV Sollis testidir. Bu testinde ilk 

aşamasında LNV(1998) testinde olduğu gibi hata terimleri elde edilecek ve elde edilen bu hata terimleri 

kullanılarak 

𝛥�̂�𝑡 = 𝜆1�̂�𝑡−1
3 + 𝜆2�̂�𝑡−1

4 + ∑ 𝛿𝑖

𝑘

𝑖=1

𝛥�̂�𝑡−𝑖 + �̂�𝑡 

                                                                                                                            (17) 

denklemi tahmin edilecektir. Bu denklem kullanılark Sollis (2009) çalışmasında ortaya atılan 

birim kök test prosedürü uygulanacaktır. Hesaplanan test istatistiği Chen ve Xie(2015) çalışmasındaki 

tablo değerleri ile karşılaştırılarak karar verilecektir. 

4. AMPİRİK BULGULAR 

 Seçilmiş ülkelerde işsizlik histerisinin varlığının araştırıldığı bu çalışmada 1975- 2018 yılları 

arası veriler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler AMECO veri tabanından alınmıştır.  
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Tablo 1. ADF, KSS ve Sollis (2009) Birim Kök Test Sonuçları 
 

a,b,c %1, 5 ve 10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir 

ADF birim kök test sonuçlarına göre; Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Kore, 

Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Amerika için durağanlık söz konusudur. 

KSS doğrusal olmayan birim kök test sonucuna göre Danimarka, Yunanistan, Japonya, Kore, 

Portekiz, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için durağanlık söz konusudur. 

Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök test sonuçlarına göre Danimarka, Yunanistan, Kore, 

Portekiz, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için durağanlık sözkonusudur.  

Durağanlığın sözkonusu olması bu ülkelerde işsizlik histerisinin geçerli olmadığını 

göstermektedir. 

  
ADF 

KSS   SOLLIS 

  Lag Test ist     Test ist A test ist A p value 

Australia 2.358598 9 -1.30614  9   1.462253 1.203996 0.2839 

Austria 2.024413 0 -1.59182  0   1.79178 1.046836 0.3122 

Belgium 3.385112
b
 9 0.453078  3   3.382758 3.286691 0.0784 

Canada 2.688785
c
 7 -0.94301  7   0.966351 1.0421 0.3164 

Denmark 3.368702
b
 6 -3.5315

a
  6   7.270653

a
 1.755324 0.1956 

Finland 3.227050
b
 2 -1.43467  2   3.363342 4.479925 0.0411 

France 2.772123
c
 1 -1.41236  1   2.190107 2.319645 0.1358 

Greece -1.404878 1 -3.7507
a
  1   6.899827

a
 0.061605 0.8053 

Iceland -2.412466 1 -1.93176  1   2.008515 0.346309 0.5596 

Ireland -2.514696 1 -2.06314  1   2.238694 0.295798 0.5896 

Italy -2.431906 1 -2.52162  1   3.195328 0.164843 0.687 

Japan -1.675867 1 -2.7578
c
  1   3.736835 0.048706 0.8265 

Korea -3.932182
a
 1 -3.5766

a
  1   7.471279

a
 1.871447 0.1791 

Luxembourg -1.776657 4 -0.79538  1   1.886142 0.643149 0.4274 

Netherlands -2.746226
c
 9 -1.58566  9   1.463932 0.469161 0.5002 

Norway  3.092801
b
 2 -1.42149  2   1.461421 0.907152 0.3471 

Portugal 2.694610
c
 1 -3.5732

a
  1   6.226804

b
 0.003633 0.9522 

Spain 3.114109
b
 1 -2.43948  1   3.006745 0.183865 0.6704 

Sweden 2.617823
c
 3 -2.50665  3   3.055191 0.001372 0.9707 

Switzerland -1.370755 2 -1.62135  2   1.319589 0.074442 0.7865 

Turkey 1.366208 1 -3.8088
a
  1   7.130558

a
 0.085475 0.7716 

UK 2.415118 6 -0.69601  6   0.263408 0.057602 0.812 

USA 3.339321
b
 1 -3.8573

a
   1   7.256786

a
 0.004699 0.9457 
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Tablo 2. LNV, LNV-KSS ve LNV-Sollis Birim Kök Test Sonuçları 
 

  
LNV 

LNVKSS   LNV SOLLIS 

  Lag Test ist   Lag Test ist A. test ist A. p value 

Australia -5.262601
b
 8 -3.057631  8 4.519851 0.036904 0.8492 

Austria -4.14802 1 4.055509
c
  0 2.151887 0.087644 0.7687 

Belgium -3.900771 9 0.561742  3 3.293132 2.844516 0.1006 

Canada -3.832344 1 -3.373451  7 0.978756 1.715071 0.2014 

Denmark -3.524905 6 4.788503
b
  6 11.10274

b
 0.022691 0.8813 

Finland -3.074744 1 5.004539
b
  1 12.2201b 0.012869 0.9103 

France -4.002218 1 4.027778
c
  1 7.908758 6.59E-05 0.9936 

Greece -4.28425 3 4.292463
c
  1 23.94761

a
 2.89E-01 0.5936 

Iceland -3.244492 1 -2.414634  1 2.680778 0.391137 0.5353 

Ireland -3.595483 1 -2.144246  1 2.243695 0.004077 0.9494 

Italy -3.876748 1 -2.408946  1 3.399583 1.050926 0.3116 

Japon -3.434929 1 -2.426846  1 2.621049 3.641273 0.0637 

Korea -4.017863 1 -3.518069  1 6.980749 1.601705 0.2132 

Luxembourg -4.118573 8 -0.993007  4 3.583356 1.138872 0.2936 

Netherlands -3.014865 9 -3.334038  9 0.759382 0.057808 0.8121 

Norway  -3.634187 1 -3.239926  1 4.273334 5.958705 0.0193 

Portugal -2.981046 1 4.415433
b
  1 9.537493

c
 0.044599 0.8338 

Spain -2.691916 1 -3.083335  1 2.27577 0.432275 0.5147 

Sweden -3.28111 1 -2.893557  3 3.340317 0.920238 0.344 

Switzerland -4.564502 1 -2.569608  2 5.034051 1.926013 0.1735 

Turkey 5.418654
b
 1 4.680944

b
  1 10.68234

b
 0.000797 0.9776 

UK -3.580576 6 -0.899273  6 0.663336 0.523024 0.4753 

USA -4.065591 1 -3.178539   1 5.957537 1.648234 0.2068 
                                                 a,b,c % 1,5 ve 10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir 

 

LNV (1998) doğrusal olmayan birim kök test sonuçlarına göre Avusturalya ve Türkiye için 

durağanlık söz konusudur. 

LNV-KSS (2015) doğrusal olmayan birim kök test sonuçlarına göre Avusturya, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye için durağanlık söz konusudur. 

LNV-Sollis (2015) doğrusal olmayan birim kök test sonuçlarına göre Danimarka, Yunanistan, 

Portekiz ve Türkiye için durağanlık söz konusudur. 

Durağanlığın sözkonusu olması bu ülkelerde işsizlik histerisinin geçerli olmadığını 

göstermektedir. 
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5. SONUÇ 

 Zaman serileri literatürüne yeni kazandırılan Chen ve Xie (2015) test sonuçlarına göre 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye için işsizlik histerisinin 

geçerli olmadığı, çalışmaya konu olan diğer ülkelerde ise işsizlik histerisinin var olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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SEÇİLİ ÜLKELERİN İŞSİZLİK ORANLARININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 

İŞSİZLİK ORANLARINA YAKINSAMA ANALİZİ 

Selahattin GÜRİŞ 

Server DEMİRCİ 

ÖZET 

 Ülkelerin karşılaştığı ekonomik krizler birçok ekonomik göstergede ciddi anlamda değişimlere 

yol açarken ülke nüfusunun iş gücü durumunda da kısa vadede onarılmayacak ciddi hasarlara yol 

açmaktadır. Devam eden işsizlik krizleri birçok ülkenin sosyal yapısını tehdit edecek boyuta gelmiş ve 

oranlar bu hızla devam ederse ülkelerin ekonomilerinde gıda ve yakıt krizlerini etkileyecek kadar önemli 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin iç tüketimlerinin azalması, maliyetlerinin artması, 

yüksek borç yükünün ekonomik sistemlerini kilitlemesi derken, bu gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu 

olarak küresel çapta işsizliğin yükselmesi ve kronikleşmesi göze çarpan en büyük sorunlardan biri 

olarak görülmektedir. Genel olarak ekonomik büyümenin ve sosyal istikranın sürdürülebilmesi için 

daha fazla kişiye istihdam yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle alternatif ve etkin çözüm önerileri 

ortaya çıkmadığı sürece işsizlik olgusunun ülkeler bazında daha uzun süre gündemde kalacağı gerçeğini 

unutmamak lazımdır. Literatürdeki doğrusal birim kök testlerini kullanan diğer çalışmalardan farklı 

olarak, geleneksel birim kök testlerinin eksikliklerini gidermek için ortaya atılan ve zaman serileri 

analizinde son yıllarda önemli yere sahip olan doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak 21 ülke 

işsizlik oranlarının Avrupa Birliği ortalamasına yakınsayıp yakınsamadığı analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik oranı, Avrupa birliği, Yakınsama analizi, Birim kök testleri. 

JEL Kodları: C22, E24, E00 
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THE CONVERGENCE ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT RATES FOR SELECTED 

COUNTRIES TO THE EUROPEAN UNION MEMBERS 

ABSTRACT 

While the economic crises faced by countries lead to serious changes in many economic 

indicators, they cause serious irreparable damage in the short term in the case of the labor force of the 

country's population. The ongoing unemployment crises have threatened the social structure of many 

countries, and if the rates continue at this rate, it is an important phenomenon that will affect food and 

fuel crises in the countries' economies. While the decrease in the domestic consumption of the countries, 

the increase in costs and the high debt burden to lock the economic systems, the rise and chronicity of 

unemployment is seen as one of the most important problems inevitably as a result of these 

developments. In order to maintain economic growth and social stability in general, more people need 

to be created for employment. Therefore, it should not be forgotten that unless the alternative and 

effective solution proposals emerge, the phenomenon of unemployment will remain on the agenda for a 

longer period in countries. Unlike other studies using linear unit root tests in the literature, it was 

analyzed whether non-linear unit root tests converged to the European Union average by using non-

linear unit root tests, which were proposed to eliminate the shortcomings of traditional unit root tests 

and have been important in the time series analysis. 

Keywords: Unemployment rates, European union, Convergence analysis, Unit root tests 

JEL Kodları: C22, E24 

1.GİRİŞ 

Ülkeler için önemli iktisadi sorunlardan biri işsizliktir ve göstergesi işsizlik oranıdır. Bir ülkenin 

nüfusunun 15-64 yaş arasındaki insanlardan oluşan kısmı faal nüfus olarak tanımlanır. Faal nüfustan 

hasta ve çalışamayanlar ile her ne nedenle olursa olsun çalışmak istemeyenlerin toplamı çıkarılırsa kalan 

nüfus faal işgücüdür. Doğal olarak bu işgücü çalışmak, yani iş isteyen nüfustur. Faal nüfusun çalışmak 

isteyip te iş bulamayan bölümü ise işsiz olarak adlandırılır. Teorik olarak herhangi bir an işgücünün 

tamamının iş sahibi olabileceği, yani çalışıyor olabileceği düşünülebilirse de uygulamada bu en azından 

işini değiştirmek için işten ayrılanlar nedeniyle mümkün olamamaktadır. 

Ülkelerin işgücü çalışanlar ve işsizlerin toplamından oluşur ve nüfusun çalışma durumu İşsizlik 

Oranı ile belirlenir. Bir ülkedeki işsizlerin toplam işgücü içindeki payına İşsizlik Oranı denir ve işsiz 

sayısının toplam işgücü sayısına oranlanması ile bulunur.(Begg vd., 2014) 
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İşsizlik farklı nedenlerden kaynaklanır ve bu nedenler farklı işsizlik türlerine neden olur. İşsizliği 

Friksiyonel İşsizlik, Yapısal İşsizlik, Konjonktürel İşsizlik, Mevsimlik İşsizlik, Gizli İşsizlik, iradi 

işsizlik, gayri iradi işsizlik, Doğal İşsizlik olarak farklı türlere ayırabiliriz.(Parasız, 1993) 

Ülkelerin işgücü miktarları doğrudan nüfusları ile orantılıdır. Bunun yanında nüfusun sağlık 

durumu da işgücü miktarını etkiler. Nüfusun sağlıklı olması işgücü miktarını arttıracaktır. İşgücü 

piyasasına bağlı olarak ücretler yüksek düzeyde oldukça çalışmak isteyen işgücü miktarı artabilir. 

İşgücü miktarını belirleyen bir diğer faktör teknolojidir. Teknolojik gelişmeler, bazı sektörlerde işgücü 

ihtiyacını azaltırken, bazı sektörlerde işgücü ihtiyacını artırabilir. Sonuç olarak ülkelerin işgücü 

miktarını, ülkenin nüfusu, iktisadi yapısı, teknolojik gelişmişlik durumu, hukuk sistemi, toplumun yapısı 

belirler. Bu özellikler ülkeden ülkeye değiştiğinden ülkelere göre farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, iktisadi olarak gelişmiş ülkelerdir. Bu gelişmişlik işsizlik 

sorununu çözmelerine yetmemiştir. İşsizlik problemini çözmek için Avrupa Birliği ülkelerinin işsizlikle 

mücadele konusunda ortak politikalar geliştirilme çabaları sorunu çözmeye yetmemiştir. İşsizlik 

sorununun çözümünde kısa ve orta vadeli ekonomik büyüme politikaları istihdamı artırmak için yeterli 

olmamıştır.  

Ancak bu çabalar yeterli olmasa da Avrupa Birliği'nde istihdam artışı sağlamıştır. Buna rağmen 

Avrupa Birliği pek çok ülke için işsizlik açısından örnek alınabilir.(Beceren ve Kasalak, 2010) 

Bu çalışmada seçilen 21 ülkenin işsizlik oranlarının Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşıp 

yaklaşmayacağı incelenmiştir. Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının örnek teşkil edeceği 

düşüncesi ile yakınsama analizi yapılacaktır. Sonuç olarak Avrupa Birliği ülkelerine yakınsayan 

ülkelerde işsizlik sorununda bir gelişme, bir iyileşme olduğu, Avrupa Birliği ülkelerine yakınsamayan 

ülkelerde işsizlik sorununda iyiye gidişten zaman ile düzelme olmadığı belirlenecektir. 

2.EKONOMETRİK METODOLOJİ 

Seçilen 21 ülke (Australia,Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Iceland, 

Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, USA) 

işsizlik oranlarının Avrupa Birliği işsizlik oranlarına yakınsamasının araştırıldığı bu çalışmada doğrusal 

olmayan birim kök testleri kullanılacaktır. 

Üssel fonksiyonlu yumuşak geçişli eşik değerli otoregresif (ESTAR) model aşağıdaki şekilde 

gösterilebilir. 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛼𝑦𝑡−1 + 𝜙𝑦𝑡−1(1 − exp{−𝛾(𝑦𝑡−1 − 𝑐)2}) + 휀𝑡                                                  (1) 

Burada 휀𝑡 ∼ iid(0, 𝜎2) olacaktır. 

Kapetanious, Shin ve Snell(2003) çalışmalarında iki temel kısıt altında (c=0 ve 𝛼 =0) modeli 
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𝛥𝑦𝑡 = 𝜙𝑦𝑡−1(1 − exp{−𝛾𝑦𝑡−1
2 }) + 휀𝑡                                                                            (2) 

şeklinde ifade etmişlerdir. Bu denklemde 

𝐻0: 𝛾 = 0 

hipotezini sınamak mümkün olmayacağından Kapetanious, Shin ve Snell (2003) çalışmasında 

birinci derecede Taylor açılımının kullanılmasını önermiş ve denklem aşağıdaki şekle dönüşmüştür. 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡−1
3 + 𝑢𝑡                                                                                                         (3) 

Bu denklem kullanılarak test istatistiği 

𝑡NL = �̂�1/s. e. (�̂�1)                                                                                                           (4) 

şeklinde hesaplanacaktır. Bu test için kritik değerler Kapetanious, Shin ve Snell (2003) 

çalışmasında tablolanmıştır. 

Kruse(2011) çalışmasında, Kapetanious, Shin ve Snell(2003) çalışmasında yapılmış olan c=0 

varsayımını ortadan kaldırmış ve kullanılacak ESTAR tipi denklemi aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜙𝑦𝑡−1(1 − exp{−𝛾(𝑦𝑡−1 − 𝑐)2}) + 휀𝑡                                                                (5) 

Kruse(2011) çalışmasında birinci dereceden Taylor açılımını kullanarak denklemi 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡−1
3 + 𝛽2𝑦𝑡−1

2 + 𝛽3𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                                         (6) 

olarak ifade göstermişlerdir. Burada Kapetanious, Shin ve Snell(2003) tarafından yapılan  𝛽3 =

0 varsayımı sürdürülerek denklemi aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir. 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡−1
3 + 𝛽2𝑦𝑡−1

2 + 𝑢𝑡                                                                                          (7) 

Bu denklem kullanılarak birim kök hipotezini sınamak için moodifiye edilmiş Wald testinin 

kullanımı önerilmiştir. 

𝜏 = 𝑡
𝛽2

⊥=0
2 + 1(�̂�1 < 0)𝑡𝛽1=0

2                                                                                           (8) 

Bu test istatistiği için tanlı değerleri Kruse(2011) çalışmasında tablolonmıştır. 

Hu ve Chen (2016) geliştirdikleri birim kök testi ESTAR model yapısına dayanmakta ve modeli 

aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛼𝑦𝑡−1 + 𝛾𝑦𝑡−1(1 − exp{−𝜃(𝑦𝑡−1 − 𝑐)2}) + 휀𝑡                                                 (9) 

Birim kök resti için belirtilen kısıtlardan dolayı Taylor serisini açılımını kullanmış ve modeli 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−1
2 + 𝛽3𝑦𝑡−1

3 + 𝑢𝑡                                                                          (10) 

şeklinde ifade etmiştir. Buradan hareketle birim kök temel hipotezi 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0                                                                                                      (11) 
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şeklinde olacak ve test istatistiği modifiye edilmiş Wald test istatistiği olarak ifade edilmiştir ve 

𝜏 = 𝜏𝐼
2 + 1𝜏3<0𝜏3

2                                                                                                    (12) 

şeklinde hesaplanacaktır. Birim kök sınımasında kullanılacak olan test kritik değerler Hu ve 

Chen(2016) çalışmasında tablolanmıştır. 

Son yıllarda birim kök testlerinde Fourier terimlerinin kullanımı öenmli yer almaya başlamıştır. 

Fourier terimlernin kullanımı ile tipi ve sayısı farketmeksizin yapısal kırılmanın modellenmesi 

sağlanmaktadır. 

Fourier terimlerini kullanan ESTAR tipi doğrusal olmayan birim kök testi Christopoulos ve Leon-

Ledesma (2010) tarafından geliştirilmiştir. bu test 3 temel adımdan oluşmaktadır. 

1. Adım: 

𝑦𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛿2cos (

2𝜋𝑡

𝑇
) + 𝑣𝑡                                                                  (13) 

denklemi k=1,2,3,4,5 için tahmin edilerek uygun k tespit edilir. uygun k seçim işleminde hata 

terimi kareler toplamının minimizasyonu dikkate alınmaktadır. Bu noktada uygun k ile model tahmin 

edilerek hata terimleri elde edilecektir. 

𝑣𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛿0 + 𝛿1sin (
2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) + 𝛿2cos (

2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
)                                                                (14) 

2. Adım 

Birinci adımda elde edilen hata terimleri kullanılarak 

𝛥𝑣𝑡 = 𝜆1𝑣𝑡−1
3 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 𝛥𝑣𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡                                                                                  (15) 

denklemi tahmin edilir. Bu denklem ile birim kök temel hipotezi için test istatistiği Kapetanios, 

Shin ve Snell (2003) çalışmasında olduğu gibi 

𝐹 − 𝑡𝑁𝐿 =
�̃�1

 s.e.(�̃�)
                                                                                                                     (16) 

olarak hesaplanmaktadır. Kullanılacak olan kritik değerler Christopoulos ve Leon-Ledesma 

(2010) çalışmasında tablolanmıştır. 

3. Adım 

Üçüncü adımda birim kök temel hipotezinin reddi yönünde bulgu elde edilirse modelde fourier 

terimlerinin varlığı sınanmalıdır. 

𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 0 

𝐻1: 𝛿1 = 𝛿2 ≠ 0                                                                                                                   (17) 
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Bu sınama F testi ile gerçekleştirilecektir. Kritik değerler Becker ve diğ(2006) çalışmasında 

tablolanmıştır. 

Güriş(2018) çalışmasında Fourier terimli doğrusal olmayan yeni bir test geliştirmiştir. Bu 

çalışmada Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) çalışmasındaki süreç izlenmektedir. Testin 2. 

aşamasında kullanılan Kapetanios, Shin ve Snell (2003) testinin c=0 ve alfa=0 varsayımlarının getirdiği 

kısıtları aşabilmek için Kruse(2011) yılında yapmış olduğu çalışmada önerilen test istatistiği kullanımı 

önerilmiştir. Kritik değerler Guris(2018) çalışmasında tablolanmıştır. 

Güriş(2017) çalışmadında ESTAR tipi modele Fourier terimlerini dahil eden yeni bir test 

prosedürü önermiştir. bu çalışmada Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) çalışmasındaki aşamaları 

izlemektedir. İkinci adımda kullanılan Kapetanios, Shin ve Snell (2003) testinin güç kaybını azaltmak 

için önerilen ve temel kısıtları ortadan kaldıran Hu and Chen(2016) tarafından geliştirilen birim kök testi 

kullnımı önerilmiştir. Kullanılacak tablo değerleri Guris(2017) çalışmasında tablolanmıştır. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Seçilen 21 ülke (Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Iceland, 

Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, USA) 

işsizlik oranlarının Avrupa Birliği işsizlik oranlarına yakınsamasının araştırıldığı bu çalışmada 1960-

2018 yılları arasındaki işsizlik oranları kullanılmıştır. İşsizlik oranlarının bölümün logaritması alınarak 

yakınsama hipotezinin araştırılavağı şekle dönüştürülmüş ve analizler bu verilere uygulanmıştır. 

Tablo 1 de Kapetanios, Shin ve Snell (2003), Kruse(2011), Hu ve Chen(2016) test sonuçları 

sunulmuştur. 
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Tablo 1. KSS, Kruse ve Hu ve Chen Test Sonuçları 

 

a,b,c %1, 5 ve 10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir. 

KSS test sonuçlarına göre Canada, Denmark, Finland, Iceland ve Netherlands için durağanlık 

sağlanmıştır. 

Kruse test sonuçlarına göre Belgium, Canada, Denmark, Finland, Iceland, Japan, Netherlands ve 

Turkey Netherlands için durağanlık sağlanmıştır. 

He ve Chen test sonuçlarına göre Denmark, Finland, France, Iceland, Italy, Japan, Netherlands, 

Switzerland ve Turkey için durağanlık sağlanmıştır. 

Tablo 2 de Fourier KSS, Kourier Kruse ve Fourier Hu ve Chen test sonuçları tablolanmıştır. 

  KSS   KRUSE   Hu ve Chen 

  Lag Test ist   Lag Test ist   Lag Test ist 

Australia 1 -2.39067  1 7.569896  1 9.42727 

Austria 10 -2.05337  10 5.170259  10 5.927559 

Belgium 3 -2.00565  9 14.5167a  9 14.40089 

Canada 1 -2.97902b  1 8.846594c  1 9.231234 

Denmark 10 -2.95052b  10 9.639072c  10 10.35266c 

Finland 9 -3.34939b  9 10.93097b  9 11.22819c 

France 8 -1.19932  8 7.205606  8 10.33001c 

Greece 3 -1.97733  3 3.924062  3 4.051211 

Iceland 5 -3.20642b  5 10.59697b  5 10.52084c 

Ireland 1 -1.8259  1 4.261929  1 4.36039 

Italy 8 -2.29702  8 6.214444  6 21.59541a 

Japan 10 -2.62881  10 13.17024b  10 12.99294b 

Netherlands 9 -3.57569a  10 27.40487a  10 27.27713a 

Norway  8 -1.56342  8 2.405493  8 5.614499 

Portugal 1 -2.20027  1 4.758548  1 4.976412 

Spain 6 -2.4911  6 6.933684  6 6.970313 

Sweden 8 -1.56799  9 6.77403  9 6.628444 

Switzerland 4 -1.63193  4 2.909618  10 20.40675a 

Turkey 10 -1.36448  9 29.83971a  9 29.21514a 

UK 10 -0.93277  9 2.124506  9 2.078892 

USA 3 -2.38956   3 5.841917   3 5.726925 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

511 
 

Tablo 2. Fourier Terimli Birim Kök Test Sonuçları 

 

a,b,c %1, 5 ve 10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir. 

F-Stat test sonuçlarına göre bütün ülkelerde fourier terimlerinin kullanımı gerekmektedir. 

Fourier KSS test sonuçlarına göre Belgium, Denmark, Finland, Iceland, Netherlands ve Portugal 

için durağanlık sağlanmıştır. 

Güriş (2018) test sonuçlarına göre Belgium, Denmark, Finland, Iceland, Netherlands ve Portugal 

için durağanlık sağlanmıştır. 

Güriş (2017) test sonuçlarına göre Austria, Belgium, Denmark, Finland, Iceland, Netherlands, 

Portugal ve USA için durağanlık sağlanmıştır. 

Durağanlığın sağlanması yakınsamanın varlığını ifade etmektedir. 

4.SONUÇ 

Ülkeler için önemli iktisadi sorunlardan biri işsizliktir ve göstergesi işsizlik oranıdır.  Ülkelerin 

işgücü miktarları doğrudan nüfusları ile orantılıdır. Bunun yanında nüfusun sağlık durumu da işgücü 

miktarını etkiler. Nüfusun sağlıklı olması işgücü miktarını arttıracaktır. İşgücü piyasasına bağlı olarak 

        Fourier KSS   Fourier Kruse   Fourier Hu ve Chen 

  k F Stat   Lag Test ist   Lag Guris(2018)   Lag Guris(2017) 

Australia 1 23.9805a  9 -2.1481  9 6.438639  9 11.2707 

Austria 1 45.8551a  10 -1.59011  10 3.182241  9 26.92955b 

Belgium 1 12.2386a  9 -4.1603b  9 18.61827c  10 23.83235b 

Canada 1 32.3055a  1 -2.88263  1 8.602671  1 14.92508 

Denmark 4 8.54502a  4 -5.06846a  4 25.27752a  5 37.58475a 

Finland 2 10.0553a  9 -4.086b  9 17.84936a  9 17.43469c 

France 1 21.3921a  8 2.18451  8 6.366502  9 16.47519 

Greece 1 61.2959a  3 -2.61013  3 8.633499  3 9.224221 

Iceland 3 13.8008a  5 -3.16009c  5 9.771947c  5 9.541501 

Ireland 1 46.4017a  1 -2.52213  1 6.766845  1 8.169367 

Italy 1 41.5219a  8 -2.66073  8 7.124853  8 7.119022 

Japan 1 17.0716a  10 -1.40477  10 5.301326  10 7.708405 

Netherlands 1 25.4325a  9 -3.79163c  10 24.56475a  10 25.27448b 

Norway  4 13.9871a  8 -1.0091  8 1.381478  9 4.522071 

Portugal 1 20.1126a  1 -5.33511a  1 40.9361a  1 41.50016a 

Spain 2 15.7905a  5 -1.0612  5 7.167722  5 10.13123 

Sweden 1 16.2745a  8 -2.38058  8 5.541096  8 5.429673 

Switzerland 1 55.4031a  1 -2.58363  1 7.784324  1 8.061954 

Turkey 1 67.5238a  10 -0.10318  10 0.767614  10 1.78872 

UK 1 44.3458a  9 -1.9289  9 4.625531  9 14.45867 

USA 1 51.0168a   7 1.909402   4 7.931371   3 21.34404c 
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ücretler yüksek düzeyde oldukça çalışmak isteyen işgücü miktarı artabilir. İşgücü miktarını belirleyen 

bir diğer faktör teknolojidir. Bu çalışmada seçilen 21 ülkenin işsizlik oranlarının Avrupa Birliği 

ülkelerine yaklaşıp yaklaşmayacağı incelenmiştir. Literatüre yeni kazandırılan Güriş(2017) ve 

Güriş(2018) test sonuçlarına göre Austria, Belgium, Denmark, Finland, Iceland, Netherlands, Portugal 

ve USA için yakınsama hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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NORMALIZED REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGES INDEX: AN APPLICATION 

ON CHOSEN SECTORS OF TURKEY 
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Gizem AKBULUT YILDIZ** 

ABSTRACT 

The total exportation of Turkey, who experiences foreign expansion with January 24, 1980 

decisions and who gains ground in global markets, is increasing by years. However, the facts that 

although Turkey’s exportation displays an increase in terms of quantity, it does not make the same 

progress in terms of quality and that same products are exported by years lead Turkey to have a weak 

competition in global markets. In order for Turkey to increase her competitive power among the 

countries in exporting markets, it is quite important to determine the sectors she is disadvantageous and 

to be stable in sectors she is advantageous. In this context, the sectors that Turkey is advantageous and 

disadvantageous in terms of comparative advantage regarding 13 sectors chosen by using annual data 

of years 2006-2017 were determined. For this purpose, chosen sectors’ “Normalized Revealed 

Comparative Advantages (NRCA)” Index, which was developed by Yu et.al. (2009), with respect to each 

year was calculated. In accordance with the findings obtained, it was concluded that Turkey has 

comparative advantage in 8 sectors and does not have comparative advantage in 5 sectors out of 13 

sectors that Turkey exports.  

Keywords: Export, NRCA, Turkey. 

JEL Classification: F10, C43, O50 

 NORMALİZE EDİLMİŞ AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ENDEKSİ: 

TÜRKİYE’NİN SEÇİLEN SEKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

ÖZET 

24 Ocak 1980 kararları ile dışa açılma sürecini yaşayan ve küresel piyasalarda yer edinen 

Türkiye’nin toplam ihracatı yıllar itibariyle artmaktadır. Ancak nicelik yönünden bir artış göstermesine 

rağmen nitelik yönünden aynı gelişmeyi gösterememesi ve yıllar itibariyle aynı malların ihracatını 

gerçekleştirmesi Türkiye’nin küresel piyasalardaki rekabetinin zayıf olmasına sebep olmaktadır. 

İhracat pazarında ülkelerle arasındaki rekabet gücünü arttırabilmesi için dezavantajlı olduğu 
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sektörlerin belirlenmesi, avantajlı olduğu sektörlerde de istikrarlı olabilmesi oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmada 2006-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye’nin seçilen 13 sektöre ilişkin 

yaptığı ihracatında karşılaştırmalı üstünlükte avantajlı ve dezavantajlı olduğu sektörler belirlenmiştir. 

Bu amaçla her yıla ilişkin olarak seçilen sektörlerin Yu vd. (2009) tarafından geliştirilen “Normalize 

Edilmiş Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (NRCA)” Endeksi hesaplanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, Türkiye ihracat yaptığı 13 sektörden 8’inde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, 

5’inde ise olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, NRCA, Türkiye. 

JEL Sınıflaması: F10, C43, O50. 

1. INTRODUCTION 

In association with the increasing effect of globalization on world trade, it becomes more difficult 

for countries to take a share from world trade, to conserve and to increase their current shares. Factors 

such as procuring technological developments in production methods, having low cost production 

factors and having intermediate goods and resources, which are at critical levels, have importance with 

regards to competitive power between the countries. Aforementioned factors on competitive power may 

also reveal the competitive advantage between the countries.  

Although competitiveness, which is referred to as a suggestion of classical theory in international 

trade history, has a unique role in political discussion suggestions, it also became a center of discussion 

among economists. Classical trade theory asserts that a country, who has the opportunity of low-cost 

production for a product, gains a comparative advantage over other countries due to the fact that her 

sources are efficient for that product, whereas another country imports that product since she is at a 

comparative disadvantage. From this view, measurement of comparative advantage between countries 

and products, in other words indicating a value in terms of quantity and therefore revealing for which 

products the countries have comparative advance or whether they have comparative advantage for any 

product or not, have importance in connection with them to have a say in the world trade market share.  

There is a large number of researches on measurement of comparative advantage and each one of 

these researches contributed to the subject of measurement by presenting different contents and 

interpretations. The measurements partaking in the literature were discussed under the name of “revealed 

comparative advantage-RCA” indexes. The first and most widely used comparative advantage index is 

Balassa Revealed Comparative Advantage (BRCA) index, which was developed by Balassa (1965). 

BRCA index can only indicate whether a country is advantageous or not regarding a country. In other 

words, aforementioned index cannot make a measurement both based on country and products and this 

aspect arise as deficiency of BRCA. Moreover, strong measurements cannot be made in respect of 

comparative advantage of countries, who have small market share in world exportation market, and 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

515 
 

products. One other inadequacy of BRCA is that the measurement is asymmetrical. That is to say that 

while the score interval (between 0 and 1) indicating the neutral status, where comparative advantage is 

equal to advantage, has a fixed value with regards to the lower limit, its upper limit is not determined. 

This situation has the meaning that point score is the same, in other words it does not have an advantage 

degree. Such deficiencies of BRCA index constituted suspicion concerning its comparison feature in the 

aspect of country and products.  

There have been some contributions to fill or improve the deficiencies of BRCA index. Vollrath 

(1991) has suggested to take the index’s logarithm in order to make the index more symmetrical 

however, a product whose exportation is zero would not be described in this index. Laursen (1998) has 

suggested on the symmetrical feature however, it remained inconclusive since the economical 

interpretation of symmetry is not explicit. Proudman and Redding (1998) have suggested to scale the 

arithmetical mean of countries’ BRCA score and a country’s BRCA index for an individual product. 

Hoen and Oosterhaven (2006) argued that the deficiency of BRCA index was originated from its 

multiplication type and developed a different model, however, the model they presented was not 

effective with regards to comparability and particularly with regards to products. The indexes, which 

were presented thereafter and which were BRCA-oriented and intended to develop BRCA index, were 

not able to make up the deficiencies of BRCA index satisfactorily.  

“Normalized Revealed Comparative Advantage” index, which was presented by Yu et.al. (2009), 

has some kind of features different than the previous indexes. First of all, this index may contribute to 

comparative advantage separately in terms of country and product dimensions. In accordance with this 

feature, classification of product and countries in measurement of comparative advantage are 

independent of each other and this situation avails in terms of developing the empirical studies. The 

second feature is that the mean and total index score of a country or a product equals to zero in this 

index. In other words, when a country gains a comparative advantage regarding a product, other 

countries lose comparative advantage for that product. And another feature of NRCA is associated with 

the distribution of index score. The distribution of NRCA index score is symmetrical and varies between 

-1/4 (0,25) and +1/4 (0,25), and zero score indicates neutrality, in other words there is no comparative 

advantage. Symmetry feature is highly in demand and desired feature in literature since it can be used 

in regression analysis. The last feature of NRCA is related with the fact that two countries being 

compared have no exportation for a product. In other words, it is an interpretation regarding a situation 

when there is zero exportation. While other indexes assign a fixed score for a situation when there is 

zero exportation, NRCA index does not accept a fixed score and bases comparative advantage under 

aforementioned situation on the volume, meaning the size of the country and the product. In case two 

countries have zero exportation, the bigger country has comparative disadvantage and along the same 

line in case a country has two products with zero exportation, then the relatively bigger country has a 

comparative disadvantage regarding the product.   
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Among the studies that are conducted about comparative advantage indexes in the literature, Toit 

et.al. (2010) researched comparative advantage between 146 countries for tourism sector regarding the 

year 2005. In the measurements made with BRCA and NRCA indexes, they concluded that 

Mediterranean countries have comparative advantage in tourism sector and USA, Spain, Turkey and 

France have strong comparative advantage.   

ShariatUllah and Kazuo (2012) measured the comparative advantage of 97 exported products 

regarding the period of years 1990 – 2007 for Bangladesh with NRCA index. In accordance with the 

empirical results obtained, Bangladesh has comparative advantage on some primary and labor intensive 

manufacturing products.  

Ahmad et.al. (2017) measured the comparative advantage of products, which are at the level of 

sector 17 and are subject to international trade, of South Asian Association for Regional Cooperation 

with NRCA index. They presented the comparative advantage of each member country within sector 17 

and indicated the variance and tendency for the period between years of 2000 – 2012.  

In the study conducted by Sezgin (2017), the exportation performance of Turkey regarding the 

sectors partaking among 3-digit ISIC classification for the period of years between 1995-2015 was 

evaluated by measurement with NRCA index. In accordance with this evaluation, although low-value-

added products have a high level of share, their importance is gradually decreasing and they give place 

to high-value-added products.  

In the study conducted by Zhang & Chen (2018) measured the comparative advantage of 

Myanmar’s agricultural export sectors for the period 2007-2016. In the measurements made with NRCA 

indexes, they concluded that Myanmar has comparative advantage in agricultural sector. 

Although RCA index was used in many studies conducted on Turkey, the number of studies, 

which are based on calculation of NRCA index, is quite small and this displays that there is a big gap in 

literature. Turkey, who has started to open to foreign countries starting from year 1980, tried to 

accelerate her exportation as of periods and with export-based growth models adopted within the frame 

of different models. Particularly starting from the beginning of 2000’s, Turkey gained an acceleration 

regarding exportation and even her share in world trade rose up to the level of 0,9, however, it may be 

observed that she remains incapable with regards to exportation of high-value-added or high-technology 

products. In accordance with T.R. Ministry of Economy data, the share of high-tech product exportation 

within total exportation stayed at the level of 3% for the period of years 2012 – 2016, and this situation 

suggests that both state supports and investment projects developed high-tech product exportation and 

also strategies such as 2023 targets remained inconclusive. On the other hand, the share of medium-low 

and low-tech product exportation within total exportation was at the level of 35 percent during the same 

period. In the study, Turkey’s comparative advantage performance regarding high, medium and low-
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tech products within all the product groups partaking in Standard International Trade Classification 

(SITC) Rev.3 was examined for periods of years 2006-2017 within the scope of NRCA index.  

The results obtained within the scope of aforementioned index indicated that Turkey does not 

have comparative advantage on high-tech products, however has comparative advantage that is 

increasingly continuing for medium and low-tech products particularly for the period of years 2015 – 

2017.  

2. DATA AND METHOD  

“Normalized Revealed Comparative Advantages” index was calculated in order to determine the 

products that Turkey has comparative advantage and/or disadvantage regarding exportation carried out 

during the period of years 2006-2017. Annual export data with regards to the product groups partaking 

in Standard International Trade Classification (SITC) Rev.3 and low, medium, high-tech products for 

the calculation of the index. Export data was obtained from UNCTAD database. Information regarding 

the product groups used in the calculation is presented on Table 1.  

Table 1. Classification of Products Used in Calculation  

Product Groups Product Group Explanation 

LT Low-Tech Products 

MT Medium-Tech Products 

HT High-Tech Products 

0 Food And Live Animals 

1 Beverages And Tobacco 

2 Crude Materials, Inedible, Except Fuels 

3 Mineral Fuels, Lubricants And Related 

Materials 

4 Animal And Vegetable Oils, Fats And 

Waxes 

5 Chemicals And Related Products, N.E.S. 

6 Manufactured Goods 

7 Machinery And Transport Equipment 

8 Miscellaneous Manufactured Articles 

9 Commodities And Transactions, N.E.S. 

 

The first study that methodologically presented the comparative advantage performances of 

countries in international trade was conducted by Balassa (1965). “Revealed Comparative Advantage 

(RCA)” index, which was generated by Balassa (1965), is the most frequently used index in studies and 

is also the most known index. A good number of comparative advantage index was developed in 

literature after Balassa (1965) in order to fill the deficiencies of this index and/or improve this index 

(Vollrath (1991); Laursen (1998); Hoen and Oosterhaven (2006)). However, according to Yu et.al. 

(2009) none of these indexes developed was able to overcome the deficiencies of RCA index.  
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“Normalized Revealed Comparative Advantages (NRCA)” index was developed based on the 

deficiencies of RCA index in the study conducted by Yu et.al. (2009). NRCA index is calculated as 

presented below:   

𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗
𝑖 =

𝐸𝑗
𝑖

𝐸
⁄ −

𝐸𝑖𝐸𝑗

𝐸𝐸
⁄                 (1) 

For the equation stated above 𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗
𝑖 represents; Normalized Revealed Comparative Advantage 

of country i on product j; 𝐸𝑗
𝑖 represents; i country’s j product exportation; 𝐸 represents; total World 

exportation; 𝐸𝑖 represents total World exportation of country i; 𝐸𝑗 represents total World exportation of 

product j. When NRCA index value is zero, then it means that there is no country that have comparative 

advantage (or disadvantage) within all product groups. On the other hand, the value may both have a 

positive and have a negative sign. When index is positive it means to be at a comparative advantage in 

the sector or product; when it is negative it means to be at a disadvantage. NRCA index value ranges 

symmetrically from -1/4 (disadvantage) to +1/4 (advantage).  

NRCA index is quite important in the sense of providing an opportunity for a comparison between 

periods. The change in NRCA value between period t+1 and t is calculated as presented below:   

∆𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡+1
𝑖 = ∆𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡+1

𝑖 − ∆𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡
𝑖   

= (
𝐸𝑗,𝑡+1

𝐸𝑡+1
−

𝐸𝑗,𝑡
𝑖

𝐸𝑡
) − (

𝐸𝑡
𝑖

𝐸𝑡

𝐸𝑗,𝑡

𝐸𝑡
−

𝐸𝑡+1
𝑖

𝐸𝑡+1

𝐸𝑗,𝑡+1

𝐸𝑡+1
)                         (2) 

              

 A                             B 

Part A of the equation represents the change of country i’s current exportation of product j 

between periods t+1 and t; and Part B of the equation represents country i’s expected exportation of 

product j between periods t+1 and t under neutral comparative advantage hypothesis. ∆𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡+1
𝑖 > 0 

(or  ∆𝑁𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡+1
𝑖 < 0) indicates that the comparative advantage of country i regarding exportation of 

product j increases (or decreases) between periods t+1 and t.  

3. EMPIRICAL RESULTS  

The objective of the study is to determine the products that Turkey is at a comparative advantage 

and at a comparative disadvantage regarding the exportation carried out during the period of years 2006-

2017. For this purpose, NRCA index values, which were developed by Yu et.al. (2009), were calculated 

with regards to the related periods. Calculated NRCA index values of the addressed product groups for 

the related years are presented on Table 2. When Turkey’s comparative advantage is generally evaluated, 

it may be observed that Turkey is at an advantage for 8 sectors and at an disadvantage for 5 sectors out 

of the chosen 13 sectors.
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Table 2. NRCA Index Values Calculated with Respect to Chosen Products*10000 

 
Code 2006 2008 2010 2014 2015 2016 2017 Decision 

LT 
4.7368(3) 8.9662(2) 5.3294(2) 4.8378(3) 3.5039(3) 3.2335(4) 

4.0950 (4) PRESENT 

MT 
3.0792(4) 4.6283(3) 4.7619(4) 4.5793(4) 3.4584(4) 4.2851(3) 5.9572 (2) 

PRESENT 

HT 
-13.1207(13) -14.5702(13) -13.7801(13) -13.1581(13) -15.7504(13) -16.6720(13) 

-15.9833 

(13) ABSENT 

0 
1.9732(5) 1.3396(5) 2.6164(5) 2.8867(5) 3.1216(5) 2.4674(5) 2.2162 (5) 

PRESENT 

1 
0.1337(6) -0.0594(6) 0.0024(6) 0.0655(7) 0.0067(8) 0.0121(8) -0.0533 (8) 

PRESENT 

2 
-0.8614(8) -1.1789(8) -0.8594(8) -0.7337(9) -0.8257(9) -0.7965(9) -0.7845 (9) 

ABSENT 

3 
-7.4023(12) -9.8376(12) -8.6547(12) -10.5932(12) -7.4104(11) -6.5801(11) -7.8235 (12) 

ABSENT 

4 
0.0967(7) -0.1049(7) -0.1733(7) 0.1000(6) 0.0548(7) 0.0424(7) -0.0238 (7) 

PRESENT 

5 
-4.3255(10) -5.0451(11) -4.3191(10) -4.1514(10) -4.8254(10) -5.3386(10) -5.4382 (11) 

ABSENT 

6 
9.7497(1) 13.9909(1) 12.1110(1) 12.0140(1) 10.5601(1) 10.3877(1) 10.9306 (1) 

PRESENT 

7 
-4.4175(11) -3.2996(10) -4.3404(11) -4.9866(11) -7.5900(12) -7.0962(12) -4.8602 (10) 

ABSENT 

8 
6.0380(2) 4.4583(4) 4.7927(3) 6.0392(2) 5.3636(2) 5.3939(2) 4.9827 (3) 

PRESENT 

9 -0.9781(9) -0.2618(9) -1.1752(9) -0.6386(8) 1.5462 (6) 1.5101(6) 
0.8918 (6) 

PRESENT 

 

 

As it may be seen on Table 2, Turkey is at an advantageous position as regards to comparative 

advantage for exportation of Low-Tech Products and Medium-Tech Products. However, the fact that 

NRCA index values of High-Tech Products exportation were negative all through the period 

demonstrates that Turkey is at a disadvantage in these sectors. When exportation of product groups with 

0-9 product code is taken into consideration, it may be observed that Food and Live Animals,   Beverages 

and tobacco, Animal and Vegetable Oils, Fats And Waxes,    Manufactured goods, Miscellaneous 

Manufactured Articles and Commodities And Transactions, N.E.S. are at an advantageous position 

regarding comparative advantage. It was determined that Crude materials, inedible, except fuels, 

Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials, Chemicals and Related Products, N.E.S., Machinery 

and Transport Equipment are at a disadvantageous position regarding comparative advantage.   

Variance values of NRCA index values of chosen products regarding the period of years between 

2006 and 2017 are presented on Table 3. As it may be observed on the table, it was determined that for 

approximately 10-year exportation period Turkey is advantageous for exportation of Middle-Tech 

Products, Food and live animals, Crude Materials, Inedible, Except Fuels, Manufactured Goods, 

Commodities And Transactions, N.E.S. however, disadvantageous in exportation of other products.  
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Table 3. The Variation in NRCA Index Value with Respect to Chosen Products Between Years  

Product Code 2006 2017 Variation Decision 

LT 4.7368(3) 4.0950 (4) -0.6418 ABSENT 

MT 3.0792(4) 5.9572 (2) 2.878004 PRESENT 

HT -13.1207(13) -15.9833 (13) -2.86262 ABSENT 

0 1.9732(5) 2.2162 (5) 0.24299 PRESENT 

1 0.1337(6) -0.0533 (8) -0.18695 ABSENT 

2 -0.8614(8) -0.7845 (9) 0.076864 PRESENT 

3 -7.4023(12) -7.8235 (12) -0.42123 ABSENT 

4 0.0967(7) -0.0238 (7) -0.12049 ABSENT 

5 -4.3255(10) -5.4382 (11) -1.11271 ABSENT 

6 9.7497(1) 10.9306 (1) 1.180913 PRESENT 

7 -4.4175(11) -4.8602 (10) -0.44268 ABSENT 

8 6.0380(2) 4.9827 (3) -1.05534 ABSENT 

9 -0.9781(9) 0.8918 (6) 1.869955 PRESENT 

 

In the study conducted by Ahmad et.al. relating to the subject, NRCA index values obtained were 

classified and evaluated in accordance with their competitiveness. Carrying out such an evaluation is 

quite important since with regards to the fact that it demonstrates whether competitiveness in the sector 

is stable or unstable. Starting from this point of view, NRCA index trend evaluation results of the chosen 

products in the period of years 2015, 2016 and 2017 are presented on Table 4. The trend situations on 

the table were prepared based on the studies conducted by Ahmad et.al. (2017). In accordance with this, 

it may be observed in the related table that Turkey has a gradually decreasing advantage in 3 of the 

sectors out of 8 sectors that is at an advantage and while it is at an advantage in 3 sectors, it did not make 

a consistent progress and has an unsteady advantageous trend. It was determined that Turkey is 

increasingly disadvantageous in 1 of the sectors and that it is unstably disadvantageous in 2 sectors that 

it is disadvantageous and that it is decreasingly disadvantageous in  sector that she is disadvantageous 

out of 5 sectors that she is disadvantageous in comparative advantage.  

Table 4. NRCA Index Trends of Chosen Products (2015-2017) 

Product Code NRCA Trend Explanation 

LT VA Volatile Advantage 

MT RA Rising Advantage 

HT VD Volatile Disadvantage 

0 FA Falling Advantage 

1 VA Volatile Advantage 

2 FD Falling Disadvantage 

3 VD Volatile Disadvantage 

4 FA Falling Advantage 
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5 RD Rising Disadvantage 

6 VA Volatile Advantage 

7 FD Falling Disadvantage 

8 RA Rising Advantage 

9 FA Falling Advantage 

Note: The trends on this table were interpreted by taking the continuous three years.   

When it is evaluated in general, during the period of years 2015, 2016 and 2017, with regards to 

Turkey’s exportation based on the level of technology, the share of low and medium-tech products is 

higher, which means that Turkey is at an advantage on these products, on the other hand, exportation of 

high-tech products remaining at a low level coincides with the conclusion that Turkey is at a 

disadvantage on these high-tech products. However, the facts that Turkey did not show a stable trends 

concerning the products she is at an advantage and could not even preserve her current advantageous 

position are also the indicators that Turkey’s exportation has low competitive power in global markets.  

4. CONCLUSION  

Although Turkey’s exportation increased in quantity in post-1980 period, exported product design 

did not change, which is the primary one of the significant problems. Further to that, the fact that the 

intermediate goods, which are used in the production of export products, are highly based on exportation, 

is an indicator that Turkey does not have a qualified production structure. The facts that developed 

countries mainly export high-tech products and have foreign trade performance based on product 

diversity cause Turkey’s competitive power against these countries to weaken. Within this context, the 

sectors Turkey is advantageous and disadvantageous regarding comparative advantage aimed at 

Turkey’s exportation were determined. For this purpose, NRCA index values in reference to years were 

calculated. In accordance with the results of NRCA index, it was determined that Turkey is at a 

comparative disadvantage on high-tech products and continued during the last three years. On the 

contrary, it was observed that Turkey has comparative advantage on low and medium-tech products 

during the last three years. Moreover, within the framework of the product groups examined in 

accordance with SITC Rev.3, it was observed that Turkey has comparative advantage on low-value-

added food and agricultural products and processed agricultural products. These results coincide with 

Turkey’s exportation values and context. Although the share of high-tech products, which Turkey has 

comparative disadvantage, within total exportation is quite low, exportation of low and medium-tech 

products, which Turkey has comparative advantage, form a good part of total exportation. In conclusion, 

Turkey shall preserve her current pattern in exportation and at the same time shall place more importance 

on quality instead of quantity.  
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ERDEMSİZ MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DE ÖZEL TÜKETİM 

VERGİSİ’NİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Doç.Dr. Gül KAYALIDERE 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin MASTAR ÖZCAN  

 

ÖZET 

Serbest piyasa ekonomisi bireyin zevklerini ve tercihlerini esas almaktadır. Birey bütçe imkânları 

doğrultusunda kendi zevkine ve ihtiyacına en uygun mal ve hizmeti tüketmekte serbesttir. Bireyin talebi 

üretim miktarını da belirlemektedir. Bu sistemde birey kendisi hakkında en doğru kararı verecek 

donanıma sahiptir. Ancak bireyler bazı özel malların tüketiminde her zaman kendileri için en doğru 

kararı verememektedir. Literatürde erdemsiz mal olarak nitelendirilen özel malların tüketimi bireye 

zarar vermekte ancak bireyler tarafından yine de tüketilmektedir. Bu doğrultuda Pareto Optimumu’nun 

sağlanabilmesi ve bu malların tüketiminin azaltılması için devletin ekonomiye müdahale etmesi 

gerekmektedir. Müdahalenin derecesinin belirlenmesinde iki farklı görüş tercih edilebilmektedir. İlk 

görüş Paternalistik Devlet anlayışı kapsamında emredici ve kısıtlayıcı kurallar konulmasıdır. İkinci ve 

günümüzde tercih edilen piyasa temelli görüş ise erdemsiz mallar üzerinden alınan vergilerin 

oranlarının yükseltilmesi ve/veya ek vergiler kullanılmasıdır. Bu doğrultuda ülkelerin tüketim üzerinden 

alınan vergilere ağırlık verdiği görülmektedir. Türkiye’de erdemsiz malların tüketiminin azaltılması 

amacıyla Özel Tüketim Vergisi 2002 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

verginin amacı gelir elde etmenin yanısıra negatif dışsallığı olan malların tüketimini azaltmaktır. 

Çalışmada: Türkiye’de Özel Tüketim Vergisinin yürürlük tarihi esas alınarak son dönem ulaşılabilen 

veriler değerlendirilmiş, verginin toplam tüketim üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Araştırma 

sonucunda ulaşılabilen sonuçların en önemlisi özel tüketim vergisinin erdemsiz malların tüketimini 

azaltıcı etkisinin kaçakçılık ve/veya merdiven altı üretim gibi nedenlerden dolayı zayıfladığıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erdemsiz Mallar, Dışsallık, Özel Tüketim Vergisi, Vergi, Negatif Dışsallık 

Jel Kodları: D62, H21, H41 
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TAXATION OF DEMERIT GOODS: AN ASSESSMENT WITH REGARDS TO THE 

EFFICIENCY OF SPECIAL CONSUMPTION TAX IN TURKEY 

ABSTRACT 

Free market economy is based on tastes and preferences of individuals. An individual is free to 

consume the goods and services most appropriate with his/her taste and need in accordance with his/her 

budget. Demand of individuals also determines amount of production. In this system, individuals are 

equipped to make the best decision for them. However, individuals cannot always make the best decision 

for them while consuming some special goods. Consumption of special goods classified in the literature 

as demerit good damage individuals while these are consumed by them in anyway. Accordingly, the 

state has to intervene economy for ensuring Pareto Optimum and reduce consumption of these goods. 

Two different perspectives can be preferred for determining degree of this intervention. The first 

perspective is establishing mandatory and restrictive rules within the context of Paternalistic State 

approach. The second and currently preferred market-based perspective is increasing the rates of taxes 

collected on demerit goods and/or applying additional taxes. Accordingly, it is observed that countries 

concentrates on taxes collected for consumption. The Special Consumption Tax for decreasing 

consumption of demerit goods has been put into force in 2002 by publishing in the Official Gazette. The 

purpose of this tax is reducing consumption of goods with negative externalities as well as revenue 

generation. In this study: The current taxes based on effective date of the Special Consumption Tax in 

Turkey have been assessed and the effects of this tax on overall consumption have been presented. The 

most important finding of this study is that the consumption reducing effect on demerit goods of the 

special consumption tax weakens due to reasons such as smuggling and/or under the counter 

production. 

Key Words: Demerit Goods, Externality, Special Consumption Tax, Tax, Negative Externalities 

Jel Codes: D62, H21, H41 

 

1. GİRİŞ 

 Toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde devletin rolü yadsınamaz. Devletin ekonomideki 

faaliyetleri farklı ekollere göre değişkenlik gösterse de pür kamusal nitelikteki hizmetlerin sunumu 

kamu tarafından gerçekleştirilir. Çünkü tam kamusal mal/hizmetler pazarlanamaz (fiyatlanamaz), 

faydası bölünemez ve ortak tüketilirler. Faydasının bölünebildiği ve fiyatlanan mal/hizmetler ise özel 

kesim tarafından ya da devletin kontrolünde ama yine özel kesim tarafından üretilebilmektedirler. 

Devletin kontrolünde olma gerekçesi ise bu tip mal/hizmetlerin dışsallık yayma özelliğinden  
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kaynaklanır. Örneğin erdemsiz malların tüketiminin topluma negatif dışsallık yayabilmeleri nedeniyle 

sınırlanması gerekmektedir. Bu noktada vergi uygulamaları dikkat çeker. 

Çalışmada öncelikle mal/hizmetlerin türlerinden söz edilecektir. Sonrasında dışsallık kavramı ve 

erdemsiz malların yaydığı negatif dışsallığı önleme araçlarından ülkemizde uygulamaya konulan özel 

tüketim vergisi ve son dönem veriler ışığında özel tüketim vergisinin etkinliği tartışılmaya çalışılacaktır.     

2. KAMUSAL-ÖZEL MAL/HİZMET: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İhtiyaçları karşılamak amacıyla hayata geçirilen hizmetler, içinde yaşanılan ekonomik, sosyal, 

siyasi ve mali koşullardan etkilenir. Boyutları, önemi ve özelliği değişse de söz konusu ihtiyaçların 

karşılanmasında devletin varlığı her dönem mevcut olmuştur. Günümüze kadar yaşanmış hemen hemen 

her dönemde devlet, düzenleyici kurallar koymak, yol göstermek, özendirmek ve sermaye yatırmak 

suretiyle toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla ekonomide rol almıştır. Tatmin edilmesi halinde 

toplumun tamamına yarar sağlayan ihtiyaçlara sosyal ihtiyaç denilmekte ve bu ihtiyaçlar toplumsal mal 

ve hizmet üretimi ile tatmin edilebilmektedir. Ülkenin içte ve dışta güvenliğinin sağlanması, hukuki 

sistemin varlığının sürdürülebilmesi gibi konularda devletin önemli görevleri bulunur. Sayılan kamu 

hizmetlerinin ortak tüketim niteliğinde olması bu hizmetlerin devlet tarafından sunulmasını gerekli kılar. 

Daha açık bir ifade ile; toplumun ortak nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması açısından, devletin sunmak 

durumunda olduğu hizmetler/mallar "kamu hizmeti" olarak ifade edilir (Akdoğan, 2005:37-39).  

Kamu hizmetleri/malları devletin ekonomiye müdahalesini açıklamak için kullanılan temel unsur 

olarak kabul edilir. P.A. Samuelson tarafından 1954 yılında yapılan çalışmada kamu malları bir model 

olarak kamu ekonomisi literatürüne kazandırılmıştır. Modele göre kamu mallarını/hizmetlerini özel 

mallar/hizmetlerden farklı kılan bazı kriterler tanımlanarak bu malların piyasa içindeki optimal 

sunumları açıklanmaya çalışılmıştır. Piyasa koşullarında sunulan malların iki temel özelliği bulunur; bir 

örnek üzerinden açıklanacak olursa: kalem gibi özel bir malda, malı arz eden kişiler ödeme yapmayan 

kişilerin tüketimini engelleyebilir, yani bu mallar dışlanabilme özelliği gösterirler. İkinci özellik olarak 

ise; malın aynı birimi aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilemez. Daha açık bir ifade ile tüketimde 

bireyler birbirlerine rakiptirler. Hem dışlanabilme hem de tüketimde rekabet özelliklerine sahip olan bu 

mallar "özel mal" olarak ifade edilirler (Susam, 2016: 69). Sadece mallarda değil hizmetler açısından da 

aynı bakış açısıyla açıklama yapılabilecektir. Yani; bir turistin tatil satın alarak bir otelde konaklaması 

sonucu aldığı hizmetler de sadece kendisi tarafından tüketilebilecektir. Sonuç itibariyle daha önce de 

ifade edildiği üzere tüketiminde dışlanabilme ve rekabet özelliklerinin olması mal ve hizmetlere "özel" 

niteliğini kazandırmaktadır. 

Ekonomide tüm mallar özel mal/hizmet niteliğinde değildir. Örneğin; ulusal savunma, diplomasi, 

kirliliği azaltma çalışmaları, sokak ışıklandırması sigarayı yasaklama programları toplumun tamamına 

sunulan ve dışlamanın mümkün olmadığı mallar/hizmetler olarak ifade edilebilecektir (Susam, 
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2016:70). Nadaroğlu, devletin en önemli ve temel görevi olarak kabul edilen adalet hizmetini ise yarı 

kamusal hizmetler içerisinde sayar (Nadaroğlu, 1998: 54). Temelde, söz konusu kamusal mallar ortak 

tüketilir, faydası tüketenler arasında eşit olarak dağılır yani bölünemez dolayısıyla fiyatlandırılamazlar 

ve pazarlanamazlar. Malların/hizmetlerin farklı özellikleri olduğu dikkate alındığında sınıflandırılarak 

incelenmesi olağandır. Dolayısı ile aşağıda farklı özelliklerdeki mal/hizmetlerin sınıflandırılması 

hakkında bilgi verilecektir.  

3. FARKLI ÖZELLİKTEKİ MAL/HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Bireylerin istekleri ve tüketim tercihleri birbirinden farklıdır. Özel ekonomide; özel ihtiyaçlar söz 

konusu olduğundan bu farklılıklar önem arz etmemektedir. Bunun nedeni;  kişisel ihtiyaçların alıcı ve 

satıcıların yer aldığı piyasada arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden giderilmesidir. Örneğin, spor 

giyinmek isteyen kişi ilgili satış yerine gidip ihtiyacı olan spor giysiyi üzerinde yazılı fiyattan satın 

alacaktır. Spor giyinmek yerine takım elbiseyi tercih eden kişi de yine ilgili satış yerinden ihtiyacını 

benzer şekilde giderir. Ancak, kamusal özellikteki ihtiyaçlarda durum biraz farklılaşır. Bireyler, 

kollektif ihtiyaçlarını gidermek için kamusal mallara/hizmetlere yönelik tercihlerini ancak siyasal karar 

alma süreci ile açıklayabilmektedirler (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2013:21).   Ekonomide pür 

kamusal ve pür özel olarak değerlendirilemeyecek mal/hizmetler de söz konusudur. Bu bağlamda 

literatür incelendiğinde mal/hizmetler temelde tam kamusal, yarı kamusal ve özel olarak 

sınıflandırılmakla beraber farklı şekillerde kategorize de edilebilmektedir.  

Nadaroğlu (1998), mal ve hizmetleri kamusal ve yarı kamusal olarak sınıflayarak yarı kamusal 

mallar altında, erdemli-erdemsiz mallar ve klüp mallarını inceler. Akdoğan (2005), topluma sunulan 

hizmetleri; toplumsal, yarı toplumsal, erdemli, özel mal ve hizmetler şeklinde sınıflandırır. Hatta aynı 

anlama gelecek şekilde kollektif, yarı kollektif, özellikli ve özel mal ve hizmetler olarak da ifade ettiği 

görülür. Erdem vd. (2013), tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar ve devlet tarafından üretilen özel 

mallar olarak mal/hizmetleri sınıflarlar. Susam (2016) ise özel mallar, dışsallığı olan özel mallar, ortak 

mallar ve tam kamusal mallar şeklinde mal/hizmetleri sınıflandırarak bunları tüketimden 

dışlanabilirliklerine göre inceler. Mutluer, Öner ve Kesik (2016) de mal/hizmetleri kamusal, yarı 

kamusal ve özel olarak sınıflandırır. Daha önce de belirtildiği üzere temel sınıflandırma da bu şekildedir.  

Kamusal ve özel mallar ile ilgili açıklamalar önceki bölümde yapıldığı için tekrar bu 

mal/hizmetlerin özelliklerine değinilmeyecektir. Yarı kamusal mal/hizmetler ve bu hizmetlerin 

kapsamında yer alan erdemli mal/hizmetler açıklanmaya çalışılacaktır.  

Yarı kamusal mallar, ilk bakışta kamusal mal gibi görünmelerine rağmen pazarlanabilmeleri ve 

fiyat yolu ile tüketiciye sunulabilmeleri mümkün olan mal/hizmetlerdir. Hatta bu tür mallarda 

tüketimden mahrum bırakılabilme (dışlama) özelliği de vardır. Eğitim ve sağlık hizmetleri bu tür mallara 

örnek olarak gösterilebilir. Fakat bu ve benzeri hizmetler pek çok ülkede kamu ekonomisi tarafından 
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üretilmekte ya da piyasada üretilse de kamu ekonomisinin üretim alanı içinde yer almaktadır. Daha açık 

bir ifade ile bu tür mallar ve hizmetler, özel mallar gibi tüketilebilen ve bireysel fayda/maliyet 

sağlayabilen özelliklerinin yanı sıra tüketildiklerinde topluma da yansıyan sosyal bir 

faydadan/maliyetten söz edilmektedir. Dolayısı ile kamu ekonomisi bu tür malların üretiminde yer alır. 

Burada topluma yansıyan fayda/maliyet dış fayda/maliyettir. Literatürde, dış fayda/maliyet "dışsallık" 

olarak ifade edilir (Nadaroğlu, 1998: 55). Üretim veya tüketim faaliyeti sonucunda fayda taşması 

mevcutsa pozitif dışsallıktan, maliyet taşması varsa negatif dışsallıktan söz edilecektir.     

3.1. Dışsallıklar ve Devletin Rolü 

Dışsallık, bir ekonomik birimin yapmış olduğu üretim veya tüketim faaliyeti sonucu diğer bir 

ekonomik birimin üretim veya tüketimini olumlu veya olumsuz etkilemesi olarak tanımlanabilir. 

Dışsallıklar negatif veya pozitif yönlü oluşabilir. Aşağıda grafikler yardımı ile dışsallıkların oluşumu 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

Pozitif Dışsallık ;  

Pozitif dışsallık, bir kişinin tüketiminin bir başka kişinin tüketimi üzerinde refah arttırıcı etki 

yaratması olarak tanımlanmaktadır. Yani, eğer A birimi ve kişisi, B birimi veya kişisi için kimi olumlu 

sonuçlar yaratıyorsa, bunlara pozitif dışsallık adı verilir. Örneğin geniş ve güzel bir parka, dağ 

manzarasına ya da göle bakan konutlar için; park, dağ manzarası ve göl pozitif dışsallık kaynağıdır. Bir 

sporsevere göre, bir stadyumun içine bakan yüksek bir apartmanda yaşayanlar da böyle bir dışsallıktan 

yararlanıyor sayılabilir. Bir kente havaalanı yapılması, bir ile üniversite açılmasına karar verilmesi, bir 

lokantanın hemen karşısına bir dershanenin açılması, bir dolmuş durağının hemen karşısına bir işyerinin 

açılması, pozitif dışsallıklara verilebilecek diğer örneklerdir (Bal, 2012:5). 

Şekil 1.Pozitif Dışsallığın Ortaya Çıkışı 

 

Kaynak: Bal, H. Ç. (2012) "Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarının Çözümü çerçevesinde Küresel Kamusal Mallar, 

Dışsallıklar ve Küresel kamusal Malların Arzına İlişkin Sorunlar", GJEBS Dergisi 1(2):5. 
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Talep eğrisi, bir malın tüketiminden elde edilen bütün faydaları kapsamaktadır. Ancak örneğin 

üniversite eğitiminden elde edilen faydaların toplamı, eğitimi alan öğrencinin elde ettiği faydadan 

fazladır. Bu nedenle talep eğrisinin olması gereken seviyesi, Şekil 1’deki D2 seviyesidir. Şekil 1, 

üniversite eğitimi piyasasında tüketimdeki pozitif dışsallıkların etkisini göstermektedir. Şekilde talep ile 

arzın kesiştiği piyasa dengesi noktasında üniversite eğitiminden öğrencinin elde ettiği fayda, üniversite 

eğitiminin sağladığı toplam faydadan küçük olduğundan, aradaki fark toplumsal kayıptır. Bu nedenle 

pozitif dışsallık ekonomik etkinliği azaltmaktadır (Bal, 2012:7). Dolayısı ile toplumsal kaybın 

önlenmesi gerekir. Bunun için devlet müdahalesi öngörülmektedir. Devlet toplumsal kaybı önlemek için 

faklı önlemler alabilir: toplumsal kayıp miktarı kadar hizmeti kendi üretme yoluna gidebilir, toplumsal 

fayda söz konusu olduğu için hizmetin tamamını sunma yoluna gidebilir ya da piyasada üretilen bu 

hizmetin maliyetlerini düşürerek (vergi indirimleri vb) toplumsal faydayı karşılayabilen seviyede 

üretilmesini sağlayabilir.  

Negatif Dışsallık;  

Negatif dışsallık, “Üreticilerin kendi dışından kaynaklanan, verimliliğin azalmasına ve 

maliyetlerin artmasına yol açan etkiler” olarak tanımlanmaktadır. Eğer A birimi veya kişisi, B birimi 

veya kişisi için maliyetine katılmaksızın dış etkiler yaratmaktaysa, bir negatif dışsallıktan söz edilir. 

Örneğin, hava kirlenmesi gibi çevrenin ve insan sağlığının karşı karşıya bulunduğu zararlı sonuçların 

birçoğu negatif dışsallık olarak değerlendirilir. Bir mal veya hizmetin üretimi veya tüketimiyle hiçbir 

ilgisi olmayan bireyleri etkileyen fayda veya zarar da literatürde dışsallık olarak ifade edilir. Örneğin 

hava kirliliğine neden olan elektriği üretmemesine veya kullanmamasına rağmen, astım rahatsızlığı olan 

insanlar kirliliğin zararına katlanmaktadırlar. Yine bir ülkede karbon salımının azaltılması için üretim 

ve tüketimde gösterilen çabalar sonucunda, çevre kirliliğini azaltan olumlu etkilerden dünyadaki bütün 

insanlar dışsallık olarak yararlanmaktadırlar. Oysa bu çabaları gösterenler için bir maliyetin ödenmesi 

söz konusu olduğu halde, bundan yararlanan diğer insanlar bunun için bir bedel ödememektedirler (Bal, 

2012:5). 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

529 
 

Şekil 2. Negatif Dışsallığın Ortaya Çıkışı 

 

Kaynak: Bal, H. Ç. (2012) "Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarının Çözümü çerçevesinde Küresel Kamusal Mallar, 

Dışsallıklar ve Küresel kamusal Malların Arzına İlişkin Sorunlar", GJEBS Dergisi 1(2):5. 

Mal veya hizmet üretiminde bulunan bir üretici, maliyetlerin tamamını kendisi karşılamaktadır. 

Ancak bu durum her zaman geçerli olmamaktadır. Örneğin elektrik üretiminde özel maliyetler üretici 

tarafından karşılanmakta, bazı dışsal maliyetler ise üretici olmayan insanlar tarafından karşılanmaktadır. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, elektrik üretiminin toplam maliyeti, özel maliyet ve dışsal maliyetin (sosyal 

maliyetin) toplamından oluşmaktadır. Negatif dışsallıklar, piyasa başarısızlığına neden olurlar (Bal, 

2012:6). Dolayısı ile negatif dışsallıkların maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin ya piyasa 

mekanizması ya da üst otorite tarafından alınması gerekmektedir.  Negatif dışsallıkların önlenmesi için 

piyasa çözümleri: Coase yaklaşımı, Kaldor-Hicks yaklaşımı, Scitovsky yaklaşımı olarak sıralanabilir. 

Ancak çalışmanın konusu gereği piyasa çözümleri yerine kamu ekonomisi çözümleri öne çıkar. Kamu 

ekonomisi çözümleri ise: Vergiler (Pigou tipi vergiler, Plott yaklaşımı), sübvansiyonlar, harçlar, kirlilik 

izni ve doğudan kontrollerdir (Parlakay ve Yavuz, 2016:212).  Söz konusu çözüm araçları içinde vergiler 

yine çalışmanın içeriği açısından ön plandadır. Bu bağlamda, yukarıdaki şekil açısından 

değerlendirildiğinde negatif dışsallıkların önlenmesi için üreticinin maliyetlerini arttırıcı vergileme 

yapılabilecektir. Üretim maliyetleri artan firma üretim seviyesini düşürerek negatif dışsallık yayımını 

azaltabilir.    

3.2. Erdemli-Erdemsiz Mallar ve Devletin Rolü   

Piyasa koşullarında yarı kamusal mal/hizmet üretiminde etkinlik sağlansa da devlet bazı roller 

üstlenebilmektedir. Dışsal fayda ve maliyetin var olması devletin müdahalesini gerekli kılabilmektedir. 

Devlet, toplumsal refahı arttırmak amacıyla bazı malların tüketimini zorunlu kılıp bazı malların 

tüketimini ise yasaklayabilmektedir. Bu özellikteki mallara/hizmetlere literatürde "erdemli-erdemsiz 

mal" adı verilmektedir (Susam, 2016:72).  
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Erdemli (merit) mal kavramı kamu ekonomisine Musgrave tarafından kazandırılmıştır. Bu tür 

mallar için "toplum için faydalı özel mal" tanımı da kullanılmaktadır. Bu mallar/hizmetler genel olarak 

özel mal niteliğindedir. Ancak, tüketilmeleri toplum için faydalıdır. Bu tip malların üretiminin özel 

sektöre bırakılması sosyal faydayı olumsuz etkiler (Erdem vd., 2013:25). Erdemsiz (demerit) mallar ise 

tüketildiklerinde negatif dışsallık yayarak sosyal maliyet ortaya çıkaran malladır.  Bu bağlamda devlet 

erdemli malların tüketimini/üretimini destekleyici, erdemsiz malların tüketimini/üretimini önleyici 

politikalar uygulayabilmektedir. 

Devletin dışsallıklara karşı uygulayabileceği önlemler ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. Birincisi 

tamamen tek taraflı olarak yasaklayıcı ya da zorlayıcı olmak diğeri ise piyasa temelli müdahale araçlarını 

kullanmaktır. Birinci uygulama paternalistik devlet anlayışı kapsamında değerlendirilir. Daha açık bir 

ifade ile, Paternalizm, baba tarzında davranmak anlamına gelir. Siyasi bir ilke olarak ise zararı 

engelleme ve fayda sağlamak niyetiyle diğerleri üzerinde kullanılan iktidar veya otorite olarak 

açkılanabilecektir. Arabalarda emniyet kemeri takma zorunluluğu gibi yasalar ve sosyal refah 

uygulamaları paternalist devlet örnekleri arasında sayılabilir. Paternalist devletin özellikleri aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir (Buyrukoğlu, Bozdoğan ve Köktaş, 2016,17-18); 

  Paternalist devlet beşeri sermayeye önem veren bir anlayış içerisindedir.  

 Paternalist devlet, bireylerin sağlık, eğitim, adalet, tasarruf gibi fonksiyonlarını dikkate alır ve 

bu fonksiyonların zarar görmesini engelleyen düzenlemeler yapar. 

  Paternalist devlet erdemli malların üretiminde etkindir.  

Erdemsiz malların negatif dışsallığını önlemede kullanılan ikinci araç ise piyasa temelli 

çözümlerdir. Daha önce de vurguladığımız üzere bu çözümlerden "vergiler" çalışmanın odağı gereği 

öne çıkar. Erdemsiz mallar içinde sayılan sigara, alkol gibi zararlı maddelerin kullanılmasını önlemeye 

yönelik uygulamaya konan vergiler literatürde "günah verileri" olarak adlandırılır. Aşağıdaki bölümde 

ülkemizde uygulanan ve erdemsiz malları vergilendirerek tüketiminin azaltılmasını hedefleyen özel 

tüketim vergisi uygulaması ve etkinliği hakkında değerlendirmelere yer verilecektir.   

4. TÜRKİYE’DE GÜNAH VERGİSİ OLARAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 

Erdemsiz malların piyasa koşullarında tüketimini ve/veya üretimini azaltmanın yollarından birisi 

bu mallar üzerindeki vergi yükünü arttırmaktır. Artan vergi yükü karşısında beklenen bireylerin 

tüketimlerini azaltmaları, firmaların ise bu malları daha az üretmeleridir. Literatür incelendiğinde 

erdemsiz mallar üzerinden Günah Vergisi (Sin Taxes) olarak adlandırılan vergilerin alındığı 

görülmektedir. Ülkemizde literatürle uyumlu olarak Günah Vergisi uygulaması bulunmamakla birlikte 

erdemsiz mal grupları üzerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. 
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4.1. Özel Tüketim Vergisi’nin Uygulaması 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 01.08.2002 tarihinde uygulamaya girmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına 

kanunda belirtilen ekli listelerde yer alan malların teslimi, ilk iktisabı, ithalatı ve ÖTV uygulanmadan 

önce müzayede yoluyla satışı girmektedir. 

ÖTV tek aşamalı bir tüketim vergisidir ve kapsamına sadece kanunda ekli listelerde yer alan 

mallar girmektedir.  Kanuna ekli dört liste bulunmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan erdemsiz 

mallar ise III sayılı listede yer almaktadır. III sayılı liste A ve B cetvellerinden oluşmaktadır. A 

cetvelinde; meyve suları, sular, alkolsüz diğer içecekler, sade, meyveli ve kolalı gazozlar, alkolsüz 

biralar ve alkollü içkiler yer almaktadır. B cetvelinde ise puro, sigara, sigarillolar, çiğnenen veya enfiye 

olarak kullanılan tütün mamulleri, makaronlar yer almaktadır. 

III sayılı listede yer alan mallar için verginin konusu, bu malların ithali, imal veya inşa edenler 

tarafından teslimi ve ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır. 

4.2. Erdemsiz Malların Tüketiminin Engellenmesinde ÖTV 

ÖTV’nin tüketim üzerindeki etkisi III sayılı listede yer alan sigara ve alkol üzerinden 

incelenecektir. 

4.2.1. Sigara Üzerinden Alınan ÖTV 

Dünyada bağımlılık yapıcı maddelerin başında tütün gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ise 

sigarayı önemli sağlık sorunlarından biri olarak ilan etmiştir. Her yıl tütün ürünlerinin kullanımı 

dolayısıyla 8 milyondan fazla insan ölmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası direk tütün kullanımı 

dolayısıyla olmakta, yaklaşık 1,2 milyonu ise pasif içicilik nedeniyle gerçekleşmektedir. Tütün kaynaklı 

hastalık ve ölüm yükünün en fazla olduğu ülkeler ise düşük ve orta gelirli ülkelerdir. Bu ülkelerde tütün 

kullanımı nedeniyle gerçekleşen hastalık ve ölüm dolayısıyla aileler gelirlerinden mahrum kalmakta, 

sunulan sağlık hizmetlerinin maliyeti yükselmekte ve ekonomik gelişme olumsuz yönde 

etkilenmektedir(WHO,2018). İnsan ve toplum sağlığına olan bu olumsuz etkiler nedeniyle tütün 

ürünlerinin kullanımı engellenmeye çalışılmakta, bu kapsamda eğitim programları, kullanımı bırakmaya 

yönelik destek programları yürütülmekte ayrıca alınan vergiler yoluyla da tütün ürünlerinin fiyatı 

arttırılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de de yurt dışındaki uygulamalara benzer uygulamalar benimsenerek tütün kullanımı 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamız kapsamında sigara üzerindeki ÖTV yükünün ne derece tüketim 

üzerinde etkili olduğu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Ülkemizde sigara üzerinden KDV ve ÖTV alınmaktadır.  Vergi hesaplanırken matrah olarak 

sigaranın perakende satış fiyatı esas alınmaktadır.  2018’de sigara (tütün ürünleri) üzerinden bütçeye 
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aktarılan toplam ÖTV tutarı 42,3 milyar TL’ye, KDV de 9,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.  Sigara üzerinden 

alınan toplam vergi üç vergi unsurunun bileşiminden oluşmaktadır;  

1. Sigaranın perakende fiyatına bağlı olan “nispi ÖTV”,  

2. Paket başına sabit bir tutar olarak alınan “maktu ÖTV” ve  

3. Yüzde 18 (efektif olarak yüzde 15,25) olarak alınan KDV. 

Maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. 

Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse 

çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır (Vergi Dosyası,2017).  

Tablo 1'de 03.07.2019 tarihinde güncellenen III sayılı listenin B cetvelinde yer alan tütün 

ürünlerine ilişkin güncel ÖTV oranları yer almaktadır. 

Tablo 1. III Sayılı Liste B Cetvelinde Yer Alan Ürünlere İlişkin ÖTV Oranları 

 G.T.İ.P. NO 

 

 

                         

 Mal İsmi 

 

Vergi 

Oranı (%) 

 

Asgari 

Maktu Vergi 

Tutarı (TL) 

 

Maktu 

Vergi 

Tutarı 

(TL) 

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar  

40 
0,3506 

 

0,4686 

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar  

40 
0,3506 

 

0,4686 

2402.10.00.00.19 Sigarillolar  

40 
0,3506 

 

0,4686 

2402.20* Tütün içeren sigaralar  

67 
0,2895 

 

0,4539 

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış purolar, uçları 

açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 

- Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış purolar, uçları 

açık purolar ve sigarillolar 

-Tütün yerine geçen maddelerden 

yapılmış sigaralar* 

 

 

 40 

 

 67 

0,3506 

 

0,2895 

0,4686 

 

0,4539 

24.03* Diğer mamul tütün ve mamul 

tütün yerine geçen maddeler; 

"homojenize" veya yeniden tertip 

edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları 

(2403.11.00.00.00, 

                              

67  

              0,2895 0,4539 
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2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 

2403.99.90.00.00 hariç) 

2403.11.00.00.00* Bu faslın 1 nolu alt pozisyon 

notunda belirtilen nargile tütünleri 

 

63 
0,0787 

 

0,4539 

2403.19.10.00.19* Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı 

geçmeyen ambalajlarda 

olanlar) 

 

63 
0,0787 

 

0,4539 

2403.19.90.00.19* Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı 

geçen ambalajlarda olanlar) 

 

63 
0,0787 

 

0,4539 

2403.99.10.00.00* Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün  

67 
0,2895 

 

0,4539 

4813.10.00.80.00* Diğerleri (Makaron) 0             0,0540 --- 

 

Kaynak: GİB, ÖTV Oranları, 

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/03_07_2019_III_sayili_liste.pdf, (10.07.2019) 

Tablo 1’de 2004-2018 yılları arasına ÖTV oranları ve sigara tüketimindeki değişim 

gösterilmektedir. Sigara üzerinden 2004 yılında alınan ÖTV oranı %28 iken 2018 yılında %63’e 

yükselmiştir. 2019 yılında yapılan düzenleme ile söz konusu oran %67’ye yükselmiştir. Dolayısıyla 

ülkemizde sigara üzerindeki ÖTV oranları yıllar itibariyle genel olarak artış eğilimi içerisindedir. ÖTV 

oranlarındaki bu artışın tüketim üzerindeki etkisini değerlendirdiğimizde tüketimin dalgalı bir seyir 

izlediğini, azalış veya artışların vergi oranlardaki değişimlerden bağımsız olduğunu söylemek 

mümkündür. 2005, 2009, 2011, 2013 yıllarında ÖTV’deki oransal artışla birlikte sigara tüketiminde 

azalma görülmektedir. Fakat bu dönemlerdeki tüketimdeki azalmanın nedeni oran değişimiyle birlikte 

2009 yılında 5727 sayılı kanunla uygulamaya giren kahvehane, kafeterya, birahane vb. eğlence yerleri 

ile lokantalarda tütün ürünlerini yasaklanması ve %100 Dumansız Hava Sahası uygulamasıdır. 

(Sandalcı&Sandalcı,2018:8-9)  

 

 

 

 

 

 

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/03_07_2019_III_sayili_liste.pdf
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Tablo 2. Sigara Üzerinden Alınan ÖTV ve Sigara Tüketimi (2004-2018) 

Yıllar ÖTV Oranı Maktu Miktar Sigara Tüketimi 

(milyar adet) 

2004 28 0,0175 108 

2005 58 0,060 106 

2006 58 0,060 107 

2007 58 0,075 107 

2008 58 0,0775 107 

2009 63 0,1325 101 

2010 63 0,1325 93 

2011 65 0,145 91 

2012 65 0,145 99 

2013 65,25 0,1613 91 

2014 65,25 0,1971 94 

2015 65,25 0,1994 103 

2016 65,25 0,2210 105 

2017 65,25 0,242 106 

2018 63 0,28 118,5 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017, Bakanlar Kurulu Kararları, Sandalcı, Ulvi ve İnci Sandalcı (2018).  

 2004-2018 yılları arasındaki dönemde kamu ve özel kesim tarafından yürütülen bilinçlendirme 

faaliyetleri, tüketimi kısmaya yönelik düzenlemeler ve ÖTV oranlarındaki değişime rağmen sigara 

tüketiminde ciddi bir azalmanın olduğunu söylemek mümkün değildir. Alınan vergiler neticesinde 

yükselen sigara fiyatları tüketicilerin tercihlerinde değişimlere neden olmuştur. Verginin ikame etkisi 

olarak adlandırılan bu etkiye göre tüketiciler tercihlerini yabancı sigaradan fiyatı görece daha ucuz olan 

yerli sigaralara yönlendirmiş veya evinde tütün alarak sigarasını kendisi sarmayı tercih etmiştir. 

4.2.2. Alkol Ürünleri Üzerinden Alınan ÖTV 

Sigara gibi alkol kullanımı da birey ve toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Dünya’da kişi başına alkol tüketimi: 9,1 litre iken Türkiye’de kişi başına alkol tüketimi 2 litre 

civarındadır. Dünya ortalamasının altında bir alkol tüketimine sahip olmakla birlikte özellikle son 
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yıllarda genç nüfusun alkol tüketimindeki artışlar konunun önemini ortaya koymaktadır Alkol 

tüketiminin artmasına bağlı olarak bireylerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmasının yanı sıra 

toplumsal düzenin bozulması, iş gücü verimliliğinin düşmesi, sağlık harcamalarının artması gibi 

olumsuz etkiler de meydana gelmektedir. Alkol tüketimini azaltmak için devlet açısından en etkili 

stratejilerden biri, vergileri kullanarak alkol tüketimini sınırlamaktır(Ekinci &Turan,2013:112). 

Tablo 3’de 2004-2018 yılları arasında alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV oran ve tutarları 

gösterilmektedir. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde, malttan üretilen biralarda hem nispi hem de 

maktu vergilememe belirlenmiştir. Biralar harici diğer alkollü içeceklerin vergilendirilmesi asgari maktu 

vergi tutarları üzerinden yapılmaktadır. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde içecek olarak 

kullanılmayıp; ancak yemek pişirmede kullanılan konyak ve şaraplar vergileme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

Tablo 3. Alkollü İçkiler Üzerinden Alınan ÖTV Oran ve Tutarları (2004-2018) 

 

Yıllar             Bira Köpüren Şarap Köpüksüz Şarap            Rakı 

 Nispi 

(%) 

Maktu 

(tl) 

Nispi 

(%) 

Maktu 

(tl) 

Nispi 

(%) 

Maktu 

(tl) 

Nispi 

(%) 

Maktu 

(tl) 

2004 63,3 0,1590 275,6 6,0000 63,3 1,5000 275,6 28,3809 

2005 63,3 0,2380 275,6 11,2120 63,3 3,2800 275,6 35,8480 

2006 63,3 0,2380 275,6 11,2120 63,3 3,2800 275,6 35,8480 

2007 63,3 0,2380 275,6 11,2120 63,3 3,2800 275,6 35,8480 

2008 63,3 0,2380 275,6 11,2120 63,3 1,7500 275,6 35,8480 

2009 63 0,3500 0 12,4000 0 1,9500 0 39,6000 

2010 63 0,4400 0 16,1200 0 2,4400 0 51,4800 

2011 63 0,5300 0 19,8200 0 2,9400 0 63,4800 

2012 63 0,6200 0 23,1900 0 3,4400 0 77,0000 

2013 63 0,6400 0 24,3900 0 3,6100 0 81,0100 

2014 63 0,7700 0 28,2000 0 4,1700 0 93,6700 

2015 63 0,8500 0 31,0200 0 4,5900 0 107,720 

2016 63 1,0300 0 37,6300 0 5,5700 0 130,630 

2017 63 1,3498 0 44,8351 0 6,6363 0 184,3982 

2018 63 1,5592 0 51,7935 0 7,6662 0 213,0168 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Bakanlar Kurulu Kararları 
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 Tablo 4’de 2004-2018 yılları arasında alkollü içecek tüketimi gösterilmektedir. 2004-2018 

yılları arasında alkollü içecek tüketiminde dalgalanmalar söz konusu olmakla birlikte toplam tüketim 

miktarı artmaktadır. Söz konusu dönemde yapılan düzenlemelerin alkol tüketimi üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek gerekirse; 2007 yılından 2008 yılına geçerken toplam tüketim miktarında ciddi bir artış 

olduğu görülmektedir. Bu artışın nedenleri 2008 yılında nispi vergi oranının kaldırılması 

(Sandalcı&Sandalcı, 2018:11) ve 2007 yılında piyasaya arz edilen alkollü içkilere getirilen zorunlu 

bandrol uygulamasıdır. Bandrol uygulaması ile kayıt dışı alkol kayıt altına alınmış bu durum piyasaya 

arz edilen alkollü içecek miktarını arttırmıştır. Bu artış tüketime de yansımıştır ancak bu artışı tüketimin 

artışı yerine kayıt dışının azalması olarak da değerlendirmek mümkündür(Buzrul,2016:116). 

Tablo 4. Alkollü İçkiler Tüketimi (2004-2018) 

 

 Bira (litre) Köpüren 

Şarap(litre) 

Köpüksüz 

Şarap(litre) 

Rakı(litre) Toplam(litre) 

2004 813.172.565 510.705 28.385.099 44.167.330 886.235.699 

2005 821.850.338 494.478 26.830.368 44.683.223 893.858.407 

2006 803.840.728 360.719 23.411.257 46.517.680 874.130.384 

2007 844.763.654 399.097 22.840.795 42.716.023 910.719.569 

2008 925.020.469 460.547 37.907.519 44.602.479 1.007.991.014 

2009 923.508.313 236.136 46.143.037 44.968.058 1.014.855.544 

2010 921.500.292 252.761 59.455.609 46.380.793 1.027.589.455 

2011 925.564.164 432.641 58.642.735 48.810.329 1.033.449.869 

2012 998.823.252 826.771 56.410.914 44.611.011 1.100.671.948 

2013 878.912.869 641.885 62.240.038 42.336.790 984.131.582 

2014 943.199.212 627.896 62.858.199 40.267.282 1.046.952.589 

2015 908.197.848 413.440 63.626.641 39.201.309 1.011.439.238 

2016 900.341.561 488.622 51.293.001 35.447.822 987.571.006 

2017 915.104.416 1.127.797 66.427.742 37.316.029 1.019.975.984 

2018 965.401.865 1.347.929 77.197.699 35.934.117 1.079.881.610 

Kaynak: Sandalcı ve Sandalcı (2018).  

2008 yılında nispi vergi oranının kaldırılması ile toplam tüketim miktarında artış meydana 

gelmiştir. Alkol fiyatlarının vergilerin kaldırılması dolayısıyla fiyatın düşmesi alkol tüketiminde 

artışlara neden olmuştur. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında vergilerin alkol tüketim miktarı 

üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. 2013 yılında toplam alkol tüketiminde görülen azalmanın 
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nedenini ise 2013 yılında yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanuna bağlamak mümkündür. Söz konusu kanun 

ile birlikte alkollü içecek satış ve reklamları üzerinde kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmiştir. Genel bir 

değerlendirme yapmak gerekirse, 2009 yılı ve sonrasında maktu vergi miktarının sürekli artmasına 

rağmen alkol tüketim miktarının da genel olarak artması vergilerin alkol tüketimi üzerindeki etkisini 

zayıflatmaktadır (Sandalcı& Sandalcı,2018:1). 

5. SONUÇ 

Tam kamusal malların/hizmetlerin üretimi kamu yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Çünkü bu 

mal/hizmetlerin faydası bölünemez, fiyatlandırılamazlar ve ortak tüketimleri söz konusudur. Ancak 

faydası bölünebilen ve fiyatlandırılabilen mal/hizmetler özel kesim tarafından sunulabilecektir. Bu tür 

mal ve hizmetlerde dikkat edilmesi gereken özellik dışsallık yayıp yaymadıklarıdır. Eğer negatif 

dışsallık yayan bir mal/hizmet var ise bu noktada kamu ekonomisinin müdahalesi söz konusu olacaktır. 

Elbette tersi durum da söz konusudur. Daha açık bir ifade ile pozitif dışsallıklarda da müdahale 

mümkündür. Ancak, çalışmanın konusu gereği negatif dışsallık olgusuna odaklanılmıştır. Negatif 

dışsallık yayan ve erdemsiz mal olarak nitelendirilen mallarda (sigara, alkol vb) kamu ekonomisi 

devreye girerek bunların tüketimini engelleyici önlemler almaktadır. Söz konusu önlemler arasında 

vergileme dikkat çeker. Ülkemizde de bu özellikteki malların tüketimine yönelik olarak çıkarılmış olan 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu bulunmaktadır. Çalışmada, kamu ekonomisi açısından mal/hizmet türleri 

açıklandıktan sonra erdemsiz malların tüketimindeki etkinliği açısından Özel Tüketim Vergisi 

uygulaması tartışılamaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi artışlarının ürünlerin 

tüketiminin bırakılmasında tek başına etkili olmadığı söylenebilir. Türkiye’de alkol ve tütün ürünlerinde 

uygulanan özel tüketim vergilerinin bütçeye sağladığı gelirler bakımından vergilemede hedeflenen mali 

amacı kısmen yerine getirdiği; ancak ekonomik ve sosyal fayda amacında beklenen işlevselliği tam 

olarak yerine getiremediği ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı bir grafik sergileyemediği 

görülmektedir. Dolayısıyla, toplum sağlığı için zararlı olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin 

kısılmasında vergilemenin tek başına etkili olamadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet 

verebileceği (verdiği) sonucuna ulaşılmıştır.  
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HİZMETLERDE MÜŞTERİ KATILIMININ MÜŞTERİLERİN KONTROL ETME 

EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Müjde AKSOY 

Elif KOÇ 

Erdoğan KOÇ 

ÖZET 

Müşteri katılımı; hizmet üretimi ve sunumu ile ilgili çaba, zaman, bilgi veya diğer kaynakları 

içeren girdilerin müşteriler tarafından tedarik edilmesini ifade eder ve hizmet pazarlaması ve yönetimi 

araştırmalarında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda hem pazar hem de pazarlama düşüncesinde, 

aktif müşteriler ile işbirliği yapma trendinin artması sonucu, konu literatürde daha da önemli bir hale 

gelmiştir. Müşteri katılımının müşteriler açısından bağlılık, sadakat, tekrar satın alma niyeti, olumlu 

kulaktan kulağa iletişim gibi sonuçları söz konusudur. Ayrıca müşteri katılımı, müşterinin kontrol 

duygusunu arttırarak sunulan hizmetten daha fazla tatmin olmasını sağlayabilmektedir. Bu çalışmada 

hizmetlerde müşteri katılımının, müşterilerin kontrol etme eğilimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Çalışmanın örneklemini, Bandırma ve çevre ilçelerde yiyecek ve içecek hizmeti almış olan tüketiciler 

oluşturmaktadır. Müşteri katılımının alt boyutlarının (tutumsal, zihinsel, davranışsal) Averill (1973) 

tarafından önerilen bilişsel, davranışsal ve karar kontrolü olmak üzere üç kontrol türü üzerindeki etkisi 

ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmanın bulguları, müşteri katılımının alt boyutları ile kontrol türleri 

arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar arasında en açıklayıcı 

olan davranışsal katılım boyutudur ve davranışsal kontroldeki değişimlerin %25’ini, karar 

kontrolündeki değişimlerin %43’ünü, bilişsel kontroldeki değişimlerin %35’ini açıklamaktadır. Ayrıca 

çalışmanın son bölümünde istatistiksel analizlerden elde edilen bulgular ışığında, sektörün gelişimine 

katkı sağlayacak teorik ve pratik uygulamalar tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Kontrol, Davranışsal Kontrol, Karar Kontrolü, Müşteri Katılımı, Yiyecek 

ve İçecek Hizmetleri 

JEL Kodları: L83, M31, L66 
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THE INFLUENCE OF CUSTOMERS’ PARTICIPATION IN CUSTOMERS’ WILLINGNESS 

TO HAVE CONTROL 

ABSTRACT 

 

Customer participation refers to the provision of input by customers including efforts, time, 

information or other resources related to the production and delivery of services and it has a vital place 

in service marketing and management research. In recent years, as a result of the increasing trend of 

cooperating with active customers in both market and marketing considerations, the issue has become 

even more important in the literature. Customer participation results in commitment, loyalty, 

repurchase intention, positive word of mouth communication from the perspective of customers. 

Furthermore, customer participation can increase the customer's sense of control and provide more 

satisfaction from the service provided. In this study, the effect of customer participation in services on 

customers' willingness to have control is examined. The sample of the study consists of consumers who 

have received food and beverage service in Bandırma and surrounding districts. The effect of sub-

dimensions of customer participation (attitudinal, information, actionable) on the three types of control, 

cognitive, behavioral, and decision control proposed by Averill (1973), is tested empirically. Findings 

of the study shows that there is a significant causal relationship between the sub-dimensions of customer 

participation (attitudinal, actionable and information) and control types. The most explanatory sub-

dimensions is actionable participation and explains 25% of changes in behavioral control, 43% of 

changes in decision control, and 35% of changes in cognitive control. Besides, in the light of the findings 

obtained from statistical analysis, theoretical and practical applications that will contribute to the 

development of the sector is discussed in the last part of the study. 

Keywords: Cognitive Control; Behavioural Control; Decisional Control; Customer Participation, Food 

and Beverage Business 

JEL Codes: L83, M31, L66.  
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1.GİRİŞ 

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri artıkça hizmet sektörünün milli gelir ve istihdam içindeki payının 

giderek arttığı bilinmektedir. 2016 yılı itibari ile Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet sektörünün 

milli gelir içindeki payı %79.5, Almanya’ da %69.1 iken, Türkiye’ de hizmet sektörünün milli gelire 

katkısı %67.8’ dir. Sektörün toplam istihdama katkısı ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde %79, 

Fransa’da %75.7 ve Almanya’da %73.8 iken Türkiye’ de bu oran %48’4’tür (CIA World Fact Book, 

2017). Ekonomiye gelir ve istihdam bakımından bu kadar katkı sağlayan hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin temel amacı, yoğun rekabet ortamında, varlıklarını sürdürebilmek için müşteri 

memnuniyeti ve sadakati yaratacak şekilde hatasız hizmet üretmek ve sunmaktır. Ancak hizmetlerin 

ayrılmazlık (eş zamanlılık) özellikleri nedeni ile hizmet sağlayıcı ve müşteri tarafından birlikte 

üretilmeleri, hizmet hatalarının önceden tahmin edilmesi ve önlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum 

hizmet üretim sürecinde müşteriyi ve müşterinin katılımını daha da önemli bir hale getirmektedir 

(Zeithaml vd, 1985). 

Müşterinin hizmet üretim ve sunum süreçlerine katılımını teşvik etmek, rekabetçi üstünlük 

sağlamada büyük önem taşımaktadır. Müşterinin bu dahil olma süreci, pazarlama için ürün-baskın 

mantıktan hizmet-baskın mantığa doğru büyük değişimi yansıtır. Bu yeni mantık, müşterileri hizmet 

üretim ve sunum süreçlerinin bir parçası ve ortak değer yaratıcısı olarak görmektedir (Bendapudi ve 

Leone 2003; Vargo ve Lusch 2004). Müşteri katılımı, bir hizmetin birlikte üretilmesi ile ilgili çabaları 

yansıtır ve bu katılım, işletmelerin müşterileri ile daha karlı ilişkiler kurmalarını sağlar (Chan ve 

diğerleri, 2010). Bir hizmetin üretilmesi veya sunulması esnasında müşterilerin çeşitli seviyelerde ve 

farklı türden katılımlarda bulunması sonucunda, hizmet deneyiminin hem işletme hem de müşteri 

açısından daha değerli kılınması mümkün olmaktadır (Silpakit ve Fisk, 1985; Dabholkar, 1990; Dong 

ve diğerleri, 2014; Koç, 2017). 

Hizmetlerin ayrılmazlık özelliği, müşterilerin hizmet satın alımını, somut ürünlerin satın 

alımından daha riskli bulmasına sebep olmaktadır (Cunningham ve diğerleri, 2005; Nordin ve diğerleri, 

2011; Koç ve Boz, 2017). İnsanlar belirsizliği azaltmak ve öngörülebilirliği artırmak için herhangi bir 

durumda kontrol sahibi olmayı tercih etmektedir (Perlmuter ve diğerleri, 1980; Ding ve diğerleri, 2016). 

Riskleri azaltarak geleceği daha öngörülebilir kılma hususunda insanların sahip olmak istedikleri kontrol 

türleri Averill (1973) tarafından üç boyut altında toplanmıştır: bilişsel kontrol, davranışsal kontrol ve 

karar kontrolü. Diğer bir taraftan ise, müşterileri hizmet üretim ve sunum sürecinde önemli bir girdi 

olarak gören müşteri katılımı kavramı, müşterinin kontrol duygusunu arttırarak sunulan hizmetten daha 

fazla tatmin olmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, müşteri katılımı ve 

müşterilerin kontrol etme isteği arasındaki bağı keşfederek, bu iki kavramın alt boyutları arasındaki 

nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. Chen and Raab (2014) tarafından geliştirilen müşteri katılımı 

ölçeğinin alt boyutlarının (tutumsal, zihinsel ve davranışsal), Averill (1973) tarafından önerilen kontrol 
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türleri (bilişsel, davranışsal ve karar) üzerindeki etkisi ampirik olarak test edilmiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Bandırma ve çevre 

ilçelerde yiyecek ve içecek hizmeti almış olan tüketiciler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında faktör 

analizi, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, 

yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe, müşteri katılımının alt boyutları ile kontrol türleri arasında 

anlamlı bir neden sonuç ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Müşteri katılımının alt boyutları arasında 

en açıklayıcı olan boyutun ise davranışsal katılım olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde müşteri katılımı, kontrol ve müşterilerin kontrol etme eğilimleri 

ile ilgili mevcut yazında yer alan bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın kavramsal modeli 

ve hipotezlerin gelişimi açıklanmış, örneklem ve veri toplama araçları ile ilgili hususlar belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde; çalışma kapsamında gerçekleştirilen faktör, korelasyon ve regresyon analizlerinin 

bulguları detaylı şekilde aktarılmıştır. Son bölümde ise bulgular dahilinde elde edilen çıkarımlar, 

sektörün gelişimine katkı sağlayacak teorik ve pratik uygulamalar tartışılmıştır.  

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Müşteri Katılımı 

Mevcut yazında Lovelock ve Young (1979)’un ortaya attığı müşterilerin hizmet üretimi ve 

sunumuna bir çalışan gibi dahil edilmesi düşüncesi ile birlikte, “müşteri katılımı” (customer 

participation) iş uygulamalarında yaygın bir tema haline gelmiştir. Müşterilerin, işletmenin diğer 

kaynakları kadar değerli bir kaynak olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu konu üzerinde çalışanlar bu 

dışsal kaynaktan en etkili şekilde faydalanarak, bunu içsel bir kaynağa dönüştürmenin yollarını aramaya 

başlamışlardır (Prahalad ve Ramaswamy, 2000).  

Müşteri katılımı; müşterilerin hizmet üretim veya sunum süreçlerine bilgi sağlaması, önerilerde 

bulunması ve işletmenin karar alma süreçlerine dahil olması şeklinde ifade edilmektedir (Bendapudi ve 

Leone, 2003; Dabholkar, 1990). Diğer bir ifade ile müşteri katılımı; müşteriler tarafından hizmet üretimi 

ve sunumu ile ilgili çaba, zaman, bilgi veya diğer kaynakları içeren girdilerin tedarik edilmesini ifade 

etmektedir (Grönroos, 2008; Dong ve diğerleri, 2015; Mustak ve diğerleri, 2016). Bu girdilere bağlı 

olarak müşteriler hem hizmet sürecini hem de bu sürecin sonuçlarını etkilemektedirler (Grönroos, 2008; 

Aarikka-Stenroos ve Jaakkola, 2012; Zeithaml ve diğerleri,2012; Mustak ve diğerleri, 2016). 

Müşteri katılımı işletme ile birlikte değer oluşturmayı sağlar. Birlikte değer yaratma (value co-

creation), hizmet baskın mantığın (service-dominant logic) merkezi ve müşteri katılımının temel 

dayanağıdır. Hizmete baskın mantık, müşterileri pasif değer alıcıları yerine proaktif bir ortak değer 

yaratıcısı olarak görmektedir (Vargo & Lusch, 2004). Bu mantık kapsamında işletmeler, standart şekilde 

değer üretmek yerine müşteri ile birlikte değer yaratmayı teşvik etmektedir  (Chan, Yim ve Lam, 2010; 

Payne, Storbacka ve Frow, 2008). Hizmet pazarlaması teorisyenleri de uzun süredir hizmet 
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müşterilerinin önemli katılımcı rolünü kabul etmiştir. Müşteri katılımının sunulan hizmetin verimlilik 

ve performansına; müşterilerin kalite, memnuniyet gibi algılarına etkileri araştırılmıştır (Bitner ve 

diğerleri, 1997; Claycomb ve diğerleri, 2001; Ennew and Binks, 1999; Kelley ve diğerleri, 1990; Mills 

ve Morris, 1986; Risch-Rodie ve Kleine, 2000). 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda müşterileri katılıma yönlendiren farklı belirleyiciler ifade 

edilmiştir. Dong ve Simakumar (2017) müşteri katılımının öncüllerini müşteriye özgü (Meuter ve 

diğerleri, 2005), hizmete özgü (Bhappu ve Schultze 2006) ve etkileşime özgü (Nambisan ve Baron 2009; 

Zhao ve diğerleri 2015) faktörler olarak üç gruba ayırmıştır. Mustak ve diğerleri (2016) ise müşteri 

katılımının öncüllerini dört kategoriye ayırmıştır. Bunlar müşteri, hizmet sağlayıcısı, hizmet sunumu ve 

etkileşim ile ilgili öncüllerdir. Demografik özellikler (müşterinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, 

mesleği, yaşadığı ülke, gelir seviyesi, vs.), psikolojik durum ve karakteristikler (kişilik özellikleri, öz 

yeterlik, müşteri pozitifliliği, müşterinin ruh durumu, vs.), ilgili bilgi ve yetenekler (marka farkındalığı, 

rolünün farkında olma, tecrübe, vs.) müşteri ile ilgili öncüller arasında yer almaktadır (Gallan ve 

diğerleri, 2013; Chen, Raab ve Tanford, 2015; Yi ve Gong, 2013; Taheri ve diğerleri, 2017; Chen, 2018). 

Müşteri odaklılık ve örgüt kültürü, hizmet sağlayıcısı ile ilgili; hizmetlerin niteliği, hizmetten beklenen 

faydalar ise sunulan hizmet ile ilgili öncüllerdendir (Lengnick-Hall, 1996; Zeithaml and Bitner, 2000; 

Donavan, Brown ve Mowen, 2004). Etkileşim ile ilgili öncüller arasında hizmet sağlayıcısı ve müşteri 

arasındaki ilişkiler, etkileşim platformlarının mevcudiyeti, müşteri-müşteri etkileşimleri, vs. hususlar 

yer almaktadır (Ennew ve Binks, 1996; Etgar, 2008; Prahalad and Ramaswamy, 2004). 

Müşteri katılımının sonucunda elde edilebilecek çıktılar müşteriler açısından; hizmet kalitesi 

(Bitner et al., 1997; Ennew and Binks, 1999; Gallan ve diğerleri, 2013), algılanan değer, müşteri 

memnuniyeti (Gallan et al., 2013; Chen ve Chen, 2017), tekrar satın alma niyeti (Chen ve Chen, 2017; 

Yim et al., 2012), müşteri sadakati (loyalty) (Auh et al., 2007; Chen, Raab ve Tanford, 2015; Abosag 

ve diğerleri, 2017; Chen ve Raab, 2017), müşteri bağlılığı (commitment) (Abosag ve diğerleri, 2017; 

Chen ve Chen, 2017), marka sadakati (Kamboj ve diğerleri, 2018); olumlu kulaktan kulağa iletişim 

(word-of-mouth) (File ve diğerleri, 1992; Woisetschlager ve diğerleri, 2008) gibi kavramlardır. Bunlara 

ilaveten müşteri katılımının belki de en önemli faydası müşterinin kontrol duygusunu arttırarak, genel 

olarak hizmetten daha fazla tatmin olunmasını sağlamasıdır (Bitner ve diğerleri, 1997; Ertimur, 2008; 

Kelly ve diğerleri, 2013; Koç, 2013; Küçükusta ve diğerleri, 2014; Koç, 2017). Müşteri katılımının 

işletmeler açısından çıktıları ise müşteriler açısından çıktılara göre daha az çalışılmış, çoğunlukla yeni 

ürün geliştirme ve yenilik yaratma (innovasyon) açılarından ele alınmıştır. Bunlar verimlilik ve etkinlik 

(Lin and Huang, 2012), ürün veya hizmet geliştirme hızı, geliştirme maliyetleri, ürün kalitesi (Lin, Chen 

and Huang, 2013), firma performansı (Ngo and O'cass, 2013; Anning-Dorson, 2018) gibi kavramlardır. 
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Mevcut literatürü incelediğimizde, müşteri katılımı farklı yazarlar tarafından farklı alt 

kategorilere ayrılmıştır. Bu gruplandırmaların bazıları tek boyutlu iken, birden fazla boyut içeren 

gruplandırmalar da yapılmıştır. Bu alandaki ilk gruplandırmalardan biri Kelly ve diğerleri (1999) 

tarafından yapılmıştır ve katılımın boyutlarını teknik kalite ve fonksiyonel kalite olarak ikiye 

ayırmışlardır. Bitner ve diğerleri (1997) müşteri katılımının düşük (sadece orada bulunma, örneğin uçak 

yolculuğu), orta (müşterinin girdi sağlaması, örneğin saç kesimi) ve yüksek (birlikte değer yaratma, 

örneğin kişisel eğitim) olarak üç boyuta ayrılmasını önermiştir. Kellogg, Youngdahl ve Bowen (1997) 

dört farklı CP formu belirlemiştir: hazırlık (rakipleri araştırmak ve referans bulmak gibi eylemlerle 

hizmete hazırlık yapmak), ilişki kurma (hizmet sağlayıcı ile pozitif yönlü ilişki kurma konusunda çaba 

gösterme; örneğin onlara gülümseme, kibar davranma), bilgi alışverişinde bulunma (hizmet 

beklentilerini netleştirmek için bilgi sağlamak ve aramak), müdahale (olumsuz performans hakkında 

geri bildirimi sağlamak ve problem teşhisi ve çözümüne dahil olmak). Ennew ve Binks (1999) katılım 

kavramının (servis sağlayıcı veya müşteri açısından) üç boyuta sahip olduğunu belirtmiştir: bilgi 

paylaşımı (gereksinimleri karşılayan bir hizmet verilmesini sağlamak için iki taraf arasında bilgi 

paylaşımı), sorumlu davranış (hem müşterinin hem de hizmet sağlayıcının görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmesi) ve kişisel etkileşim (güvenli ilişkiler ve işbirliğinin sağlanması).  Yi ve Gong (2013), 

birlikte değer yaratma davranışını “müşteri katılımı” ve “müşteri vatandaşlık davranışı” olarak iki 

boyuta ayırmıştır. Müşteri katılımı davranışını ise bilgi arama, bilgi paylaşımı, sorumlu davranış ve 

müşteri ve hizmet sağlayıcı arasındaki kişisel etkileşim olmak üzere dört alt boyut ile ifade etmiştir. 

Vatandaşlık davranışının boyutları ise geribildirim, savunuculuk, yardım etme ve tolerans göstermedir. 

Yapılan bu çalışmada ise Chen and Raab (2015)’ın belirlediği katılım boyutları ele alınmıştır. Bu 

boyutlar tutumsal katılım, (işletmeye karşı samimi ve işbirlikçi bir yaklaşımda olma, vs.), bilgi katılımı 

(verilen hizmet ile ilgili bilgi arama, vs.) ve eylemsel katılımdır (gerekli görülen durumlarda müdahale 

etme, ilgiler ile konuyu görüşme, vs.). 

2.2. Kontrol 

Hizmetler oldukça değişkendir (heterojen), aynı anda üretilir ve tüketilir (ayrılmaz) ve 

tüketilmeden önce görülemez, dokunulmaz, test edilemez veya kullanılamaz (Koç, 2006; Zeithaml, 

Bitner ve Gremler, 2012). Bu sebeple genel olarak müşteriler, hizmetlerin satın alınmasını, somut 

ürünlerin satın alınmasından daha riskli bulmaktadır (Mitchel ve Greatorex, 1993; Laroche, Bergeron 

ve Goutaland, 2003; Cunningham ve diğerleri, 2005; Nordin ve diğerleri, 2011; Dorothea ve 

Benkenstein, 2014; Joosten ve diğerleri, 2016; Koç ve Boz, 2017).  Bu özellikler nedeniyle hizmet 

müşterileri bazı belirsizlik ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 

İnsanlar belirsizliği azaltmak ve öngörülebilirliği artırmak için herhangi bir durumda kontrol 

sahibi olmayı tercih ederler (Perlmuter ve diğerleri, 1980; Ding ve diğerleri, 2016). Riskin azaltılması 

ve öngörülebilirliğin arttırılması, günümüz modern uygarlığının ilk temellerinin atılmasında önemli bir 
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yere sahiptir. İnsanların karşılaştığı riskleri azaltmak ve geleceğin öngörülebilirliğini artırmak, MÖ 8000 

yıllarında Mezopotamya'da, avcı-toplayıcı toplumdan tarım topluluğuna geçişin temel motivasyonudur 

(Harari, 2014). 

Tahmin edilebilirlik ve belirsizlik eksikliği insanların hayatta kalmaları için tehdit 

oluşturduğundan, insanlar belirli bir durumda mümkün olduğunca fazla kontrol sahibi olmaya 

çalışmaktadırlar (Hagen ve diğerleri, 2015). Miller’in (1979) “minimax hipotezi” ne göre insanlar 

kendileri için maksimum tehlikeyi en aza indirgemeye motive olmuşlardır. Buna göre tehlikeli bir olay 

üzerinde kontrolü olan bir kişi, kontrolü olmayan bir kişiye göre daha düşük bir tehlikeye sahiptir. 

Kahneman ve Tversky’in (1979), Miller’in minimax hipotezine benzer nitelikteki “beklenti teorisi” 

ise,insanların kaybetmemeye, kazanmaktan daha fazla önem verdiklerini göstermektedir (Koç ve Boz, 

2017). 

Kontrol ihtiyaç ve arzusu insan davranışını yönlendiren en güçlü unsurlardan biridir (White, 1959; 

Brehm, 1966; Decharms, 1968, Bukowski ve diğerleri, 2015; Koç, 2015). Bu kontrol etme ihtiyacı 

hizmetlerin satın alınmasında ve türketilmesinde de kendini göstermektedir (Koç,2015). Kontrol 

duygusu (kişinin kendi davaranışlarını belirleyebileceği ve kendi ortamını etkileyebileceği inancı; Poon, 

2004), müşterilerin hizmetlerde tutum ve davranışaları üzerinde olumlu etkiye sahiptir (Joosten ve 

diğerleri, 2016; Namasivayam ve Mount, 2006; Namasivayam and Hinkin, 2003). Müşteriler bir hizmet 

satın alırken kontrolün ne kadar kendilerinde olduğuna inanırlarsa, menuniyet, tatmin ve sadakat 

duyguları da o kadar artar (Hui ve Bateson, 1991; Ward ve Barnes, 2001; Wathieu ve diğerleri, 2002; 

Namasivayam, 2004; Cheung ve To, 2011; Joosten vd., 2016). 

Riskleri azaltarak geleceği daha öngörülebilir kılmak için Averill (1973) tarafından, insanların 

sahip olmak istedikleri üç kontrol türü (bilişsel, davranışsal ve karar) önerilmiştir. Bilişsel kontrol 

gelecekle ilgili kişinin yeterli bilgiye sahip olması, önünü görebilmesi ve negatif sürprizlerle 

karşılaşmama isteğidir (Franda, 2001; Koç, 2013). Bilişsel kontrol, tehdit edici bir olay olumlu bir 

şekilde yorumlanarak  değerlendirildiğinde edinilen kontrol duygusudur (Joosten ve diğerleri, 2016). 

Birçok araştırma bilişsel kontrolün bireylerin durumu daha olumlu bir şekilde değerlendirmelerine 

yardımcı olduğunu göstermiştir (Hui ve Tse, 1996; Fiske ve Taylor, 1991; Leventhal ve Everhart, 1979; 

Mills ve Krantz, 1979; Langer ve diğerleri, 1975). Birinin bilişsel bir stratejiye sahip olduğunu bilmek, 

kaygıyı ve  tehdit edici olayın olumsuz etkisini azaltır ve olay sonrası etkileri iyileştirir (Averill, 1973; 

Thompson, 1981; Tangsrud ve Smith, 2000; Hui ve Toffoli, 2002; Joosten ve diğerleri, 2016). 

Hizmet tüketimi açısından değerlendirildiğinde bilişsel kontrolün temelinde bilgi toplayabilme ve 

elde edilen bilgiler ışığında alınan hizmetin değerlendirilebilmesi imkanı yatar. Bilgi toplama ve bilgi 

işleme neticesinde müşterinin hizmeti yeniden değerlendirebilme olasılığı ortaya çıkmakta, toplanan 

bilgilerin ışığında müşteri belirsizlikleri azaltmakta ve hizmet sunumunda ortaya çıkabilecek olayları 

daha iyi bir şekilde önceden kestirebilmektedir. Bu da bir yandan müşterinin olumsuzluklarla baş 
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edebilme gücünü arttırırken bir yandan da müşterinin stres ve endişe duygularını azaltmaktadır (Averill, 

1973; Mills ve Krantz, 1979; Thompson, 1981; Hui ve Zhou, 1996; Tangsrud ve Smith, 2000; Hui ve 

Toffoli, 2002; Joosten ve diğerleri, 2016; Koç, 2018;). Örneğin bazı turistler ek bir ücret ödemeyecek 

şekilde paket tatil satın alarak olumsuz sürprizlerden kaçınmaktadırlar (Yılmaz, 2017; Koç, 2018; Koç 

ve Boz, 2017). Bekleme süresi hakkında bilgi vermek, bilişsel kontrol hissinin artmasıyla bekleme 

stresini ve endişesini azaltır (Hui ve Zhou, 1996). Benzer şekilde, kan bağışı hakkında bilgi vermek, bir 

kan bankasındaki kan bağışçılarının stresini azaltır (Mills ve Krantz, 1979; Joosten ve diğerleri, 2016). 

Karar kontrolü, kişinin amaçlar ve sonuçlar konusunda tasarrufta bulunabilmesi, farklı karar 

alternatiflerinden istediği kararı seçebilme yetkisinin bulunabilmesidir (Koç, 2018). Kişiler karar 

verirken kendilerine seçim yapabilme imkanı tanındığında daha az stres yaşarlar (Mills ve Krantz, 1979; 

Cranage ve Sujan, 2004; Joosten vediğerleri, 2016).  Yapılan birçok araştırma kişinin, farklı 

alternatiflere sahip olacak şekilde, başkalarının baskısı veya müdahalesi olmadan aldığı kararlardan 

daha menun kaldığını göstermiştir (Stotland ve Blumenthal, 1964; Glass ve Singer, 1972; Langer ve 

Rodin, 1976; Rodin ve Langer, 1977; Perlmuter ve Monty, 1979; Mills ve Krantz, 1979; Hui ve Bateson, 

1991; Iyengar ve Lepper, 1999; Cranage ve Sujan, 2004; Joosten ve diğerleri, 2016).  

Karar kontrolü müşterilerde kontrol yanılsaması adı verilen bir algılama hatasına neden olur. 

Kontrol yanılsaması konusunda yapılan deneyler, kişilerin kendi seçimlerini yaptıklarında, kendilerini 

daha şanslı hissettiklerini göstermiştir (Langer, 1975; Unzicker, 1999; Koç, 2016; Koç ve Boz; 2017; 

Koç 2018). Kontrol yanılsaması sonucu ortaya çıkan sahiplik etkisine göre ise insanlar, kendilerinin 

seçerek sahip oldukları şeyleri daha fazla sevmekte ve değer vermektedir (Kahneman, 1991; Morewedge 

ve diğerleri, 2009; Koç ve Boz; 2017; Koç 2018;). Hizmet bağlamında yapılan araştırmalarda tüketiciye 

karar kontrolü vermenin, kişi üzerinde pozitif tutumsal tepkilere yol açtığını göstermiştir (Cranage ve 

Sujan, 2004; Joosten ve diğerleri, 2016). Örneğin müşterilere seçim yapma özgürlüğü tanıyan açık büfe 

restoranlar veya GSM operatörlerinin düzenledikleri “kendi paketini kendin yarat” kampanyaları, 

tüketicinin kontrol ihtiyacı bakımından başarılı uygulamalardır (Koç, 2018). 

Davranışsal kontrol negatif ya da tehdit edici bir durumda bireyin bu tehdit edici durumdan 

kendini savuşturabilecek hareket kabiliyetinin olmasını ve bu negatif duruma karşı tepkide bulunabilme 

ve olayların sonuçlarını etkileyebilme gücünü ifade eder (Koç, 2019). Davranışsal kontrol bireylerin 

çevreyi kendi istekleri doğrultusunda şekillendirebilme yeteneğini algıladıklarında ortaya çıkar 

(Rothbaum ve diğerleri, 1982; Poor ve Kim, 2011; Joosten ve diğerleri, 2016). Yapılan araştırmalar, 

davranışsal kontrole sahip olmanın, tehdit edici olay ile ilgili kaygıyı ve olay sonrasında yaşanabilecek 

olumsuz etkileri hafifleterek iyileştirebildiğini göstermektedir (Thompson, 1981; Fiske ve Taylor, 1991; 

Bateson, 2000; Joosten ve diğerleri, 2016).  

Müşteriler çevreleri üzerinde herhangi bir kontrol edebilme güçlerinin, çevrelerini değiştirebilme 

veya çevrelerine karşı üstünlük gösterebilme yetilerinin olmasını arzu ederler (White, 1959; Koç, 2018). 
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Hizmet pazarlaması açısından değerlendirildiğinde davranışsal kontrol müşterinin karşılaşabileceği 

olumsuzluklar karşısında amaçları ve sonuçları değiştirebilme gücü ile ilgilidir. Örneğin müşteri, 

herhangi bir ücret ve ceza ödemeden satın alma işleminden vazgeçebileceğini bilirse davranışsal kontrol 

hisseder. Davranışsal kontrol sonuçların belirsizliğini azaltarak, müşterinin korku ve endişesini azaltır 

(Koç ve Boz, 2017; Koç, 2018).  

3. YÖNTEM (METODOLOJİ) 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Hizmet üretimi sürecinde müşterilerin çeşitli seviyelerde ve farklı türden katılımlarda bulunarak, 

hizmet deneyimini hem işletme hem de müşteri açısından daha değerli kılması süreci olarak tanımlanan 

müşteri katılımı kavramı günümüz pazarlama düşüncesinde giderek önem kazanmaktadır. Hizmetlerde 

müşteri katılımı denilince, hizmetin üretimi ve tüketimi sürecinde müşterinin ortaya koyduğu zihinsel, 

fiziksel ve tutumsal girdiler akla gelmektedir. Bu girdilere bağlı olarak müşteriler, hem hizmet sürecini 

hem de sonuçlarını etkilemektedirler. Bu araştırmada ise bir hizmet alt sektörü olarak yiyecek ve içecek 

işletmelerinde müşteri katılımının, insan davranışını yönlendiren en güçlü unsurlardan biri olarak 

Averill (1973) tarafından önerilen bilişsel, davranışsal ve karar kontrolü olmak üzere üç kontrol alt 

boyutu üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır.  

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma kapsamında müşteri katılımının tutumsal, zihinsel ve davranışsal katılım olmak üzere 

alt boyutlarının, davranışsal, karar ve bilişsel kontol üzerindeki etkilerini tespit etmek amacı ile Şekil 

1’de görülen model kullanılmıştır. Bu model; ilgili teorik ve uygulamalı araştırmalar incelenerek, 

modeli oluşturan bileşenler arasındaki ilişkilere bakılarak elde edilen bilgilerden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. 

Şekil 1. Temel Araştırma Modeli 
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MMŞLKŞL 
Tutumsal katılım 

ÖÖ…ÖÖMDFMMNLM

MMŞLKŞL 
Zihinsel Katılım 

ÖÖ…ÖÖMDFMMNLM
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Davranışsal Katılım 

ÖÖ…ÖÖMDFMMNLM

MMŞLKŞL 
Davranışsal Kontrol 
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MMŞLKŞL 

Karar Kontrolü 

ÖÖ…ÖÖMDFMMNLM
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Bilişsel Kontrol 

H1a 

H1b 

H1c 
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Şekil 1’de görülen araştırma modeli doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir:  

H1: Müşteri Katılımının alt boyutları ile Müşterinin Kontrol Etme İsteği arasında anlamlı 

bir neden sonuç ilişkisi vardır. 

H1a: Müşteri katılımının alt boyutları ile Davranışsal Kontrol arasında anlamlı bir neden sonuç 

ilişkisi vardır. 

H1b: Müşteri katılımının alt boyutları ile Karar Kontrolü arasında anlamlı bir neden sonuç 

ilişkisi vardır  

H1c: Müşteri katılımının alt boyutları ile Bilişsel Kontrol arasında anlamlı bir neden sonuç 

ilişkisi vardır. 

 

3.3.Anakütle ve Örneklem 

Araştırma verileri kolayda örnekleme yönetimi kullanılarak, 2019 yılı Mayıs içerisinde 216 

katılımcıya internet ortamında anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma örneklemini 

oluşturan 216 kişiden 106 kişi (%49.1) erkek, 110 kişi (%50.9) kadındır. Araştırmaya katılanların 75’i 

26-35 (%34,7) yaş aralığında, 111’i (%51.4) bekar ve 141’i (%65,3) üniversite düzeyinde eğitim 

seviyesine sahiptir. Örneklemi oluşturan katılımcıların 67’si (%31) 4001-6000 TL arası gelir düzeyine 

sahiptir. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin Frekans Analizi sonuçları Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Demografik Özellikler 

 

Demografik Özellikler 

 

Frekans 

 

Yüzde 

 

 

Demografik Özellikler 

 

 

Frekans 

 

Yüzde 

 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

Toplam 

 

      

     110 

106 

 

216 

 

 

50.9 

49.1 

 

100 

 

Eğitim 

İlköğretim                                  5                      2.3 

Lise                                            28                      13 

Üniversite                                 141                   65.3 

Lisansüstü                                 42                    19.5  

 

Toplam                                     216                    100 

 

Yaş 

15-25 Arası 

26-35 Arası 

 

62 

75 

 

28.4 

34.7 
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36-45 Arası 

46-55 Arası 

56 ve Üzeri 

 

Toplam 

51 

25 

3 

 

216 

23.6 

11.6 

1.4 

 

100 

 

Gelir Düzeyi 

2000 TL ve Altı                          59                     27.3 

2001-4000 TL Arası                   53                     24.5 

4001- 6000 TL Arası                  67                       31 

6001-8000 TL Arası                   15                       6.9 

8001-10000 TL Arası                  8                        3.7 

10001 Tl ve Üzeri                        14                      6.5 

  

Toplam                                      216                    100 

 

 

 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

Toplam 

 

 

105 

111 

 

216 

 

 

 

48.6 

51.4 

 

100 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu, 

müşterinin kontrol etme isteği ve müşteri katılımını ölçmek amacıyla daha önce çeşitli araştırmacıların 

geliştirmiş oldukları ölçek sorularının yanı sıra; ankete cevap verenlerle ilgili cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim durumu, gelir düzeyi olmak üzere demografik bilgileri elde etmeyi amaçlayan sorulardan 

oluşmuştur. Anket formu demografik özellikleri de içeren formla birlikte toplam 52 sorudan 

oluşmaktadır. Katılımcıların ilgili ifadeye katılım düzeylerini ölçmeye yönelik 5‟li Likert ölçeği 

kullanılmıştır. (“1: Kesinlikle Katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, “3: Ne katılıyorum- Ne 

Katılmıyorum”, “4: Katılıyorum”, “5: Kesinlikle Katılıyorum”). 

3.4.1. Müşterilerin Kontrol Etme İsteği Ölçeği 

Araştırmada müşterilerin kontrol etme isteklerini ölçmek amacı ile Koç ve Boz (2017) tarafından 

geliştirilen “Müşterilerin Kontrol Etme İsteği ölçeği” kullanılmıştır. Orijinal dili Türkçe olan ölçek 

Davranışsal Kontrol (9 soru), Karar Kontrolü (9 soru) ve Bilişsel Kontrol (10 soru) olmak üzere toplam 

28 sorudan oluşmaktadır. Koç ve Boz (2017) tarafından 384 otel müşterisi üzerinde uygulanan ölçeğin 

boyutlarına ait güvenilirliği, Davranışsal Katılım Boyutu için α = 0,89,  Karar Kontrolü Boyutu için α = 0,83 ve Bilişsel Kontrol 

Boyutu için  α = 0,82 olarak tespit edilmiştir. 

3.4.2. Müşteri Katılımı Ölçeği 

Araştırmada, hizmetlerde müşteri katılımını ölçmek amacı ile Chen ve Raab (2014) tarafından 

geliştirilen, orijinal adı “Customer Participation Scale” olan “Müşteri Katılımı Ölçeği” kullanılmıştır. 
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Orijinal dili İngilizce olan ölçeğin Türkçe uyarlaması bu çalışma kapsamında yapılmıştır. Ölçek 3 boyut 

ve 9 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları; Tutumsal Katılım (3 soru),  Zihinsel Katılım (3 soru) ve Davranışsal Katılım  (3 soru) 

şeklindedir. Chen ve Raab (2014) tarafından 402 restoran müşterisi üzerinde uygulanan ölçeğin boyutlarına 

ait güvenilirliği, Tutumsal Katılım Boyutu için α = 0,87,  Zihinsel Katılım Boyutu için α = 0,81 ve Davranışsal Katılım Boyutu için  α 

= 0,71 olarak tespit edilmiştir. 

Orijinal dili İngilizce olan ölçeğin Türkçe’ye uyarlamasını yapmak için ilk olarak her iki dili ve 

kültürü bilen, ölçülecek yapıya ve psikometriye hakim iki çevirmen, birbirlerinden bağımsız şekilde 

çeviri işlemini yapmıştır. Daha sonra bu çeviriler karşılaştırılarak en uygun çeviriye ulaşılmıştır. İkinci 

aşamada, yine her iki dili ve kültürü bilen, ölçülecek yapıya ve psikometriye hakim iki çevirmen 

tarafından ölçek Türkçe’den orijinal diline geri çevrilmiştir. Geri-çeviri işlemi de birbirinden bağımsız 

olarak yapılmış ve en uygun çeviriyi elde edinceye kadar işleme devam edilmiştir. Son aşamada ise her 

iki dili ve kültürü bilen, ölçülecek yapıya ve psikometriye hakim ve çeviri işleminde görev almamış, 

alanında uzman 3 kişinin görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlar ölçeğin orijinal halini, çevirisini ve geri-

çevirisini karşılaştırarak, ölçeğin çevrilmiş halinin en uygun yapıya kavuşmasını sağlamışlardır. Son 

olarak oluşturulan yapı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman bir kişi tarafından anlam ve dil bilgisi 

açısından incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış ve ölçek çalışma için hazır hale gelmiştir. 

3.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Anketlerden elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu kontrol etmek amacı ile ilk olarak 

KMO ve Barlett testleri uygulanmıştır. Testlerin sonucunda;  müşterilerin kontrol etme eğilimi ölçeği 

için 5 ifade (2 ifade davranışsal kontrol, 3 ifade karar kontrolü ile ilgili), farklı faktörlerle etkileşim 

gösterdiklerinden ve uygun faktöre dağılmadıklarından analizden çıkarılmıştır. Çalışmada kullanılan 

müşterilerin kontrol etme eğilimi ölçeğine ilişkin 7’si davranışsal kontrol, 6’sı karar kontrolü, 10’u 

bilişsel kontrol olmak üzere 23 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değeri 0,921 olarak bulunmuştur. Barlett 

test sonucu ise anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Bu değerler, veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir (Hair ve diğerleri., 2010). Müşterilerin kontrol etme eğilimi boyutlarına ilişkin 

güvenilirlikler ise; davranışsal katılım boyutu için Cronbach’s Alpha değeri α=0,886, karar kontrolü 

boyutu için α=0,804, bilişsel kontrol boyutu için α=0,931 olarak tespit edilmiştir. Müşteri katılımı 

davranışlarına ilişkin 3’ ü tutumsal katılım, 3’ü zihinsel katılım ve 3’ü davranışsal katılım olmak üzere 

9 ifadeden oluşan ölçeğin ise KMO değeri 0,806 olarak bulunmuştur. Barlett test sonucu ise anlamlı 

çıkmıştır (p<0,05). Müşteri katılımı ölçeği güvenilirliği incelendiğinde, tutumsal katılım için 

Cronbach’s Alpha değeri α=0,886, zihinsel katılım için α=0,764 ve davranışsal katılım için α=0,781 

olarak tespit edilmiştir. Faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2. Müşteri Katılımı ve Müşterinin Kontrol Etme Eğilimi Ölçeklerine Yönelik Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

             

Boyutlar 

İfadeler Faktör Yükleri Açıklayıcılık Güvenilirlik 

 

Tutumsal 

Katılım 

1. Yiyecek ve içecek işletmesindeki personel ile işbirliği yapmaya çalışırım. 0,683  

%22,94 

 

       0,711 2. Yiyecek ve içecek işletmesindeki personele karşı cana yakınımdır. 0,845 

3. Yiyecek ve içecek işletmesindeki personele karşı saygı duyarım. 0,763 

 

Zihinsel 

Katılım 

1. Yiyecek ve içecek işletmesi hakkında diğer müşterin yorumlarını okurum. 0,676  

%22,75 

 

0,764 

 

2. Yiyecek ve içecek işletmesi hakkında bilgi aramak için zaman harcarım. 0,874 

3. Tanıdığım insanlara yiyecek ve içecek işletmesi hakkındaki görüşlerini sorarım. 0,779 

 

Davranışsa

l Katılım 

1. Yiyecek ve içecek hizmeti alırken bir şeyin doğru olmadığını düşündüğümde müdahale ederim. 0,891  

%22,903 

 

0,781 2. Yiyecek ve içecek işletmesindeki personel ile soru ve endişelerimi açık bir şekilde tartışırım. 0,823 

3. Yiyecek ve içecek hizmetinin nasıl alınacağını bilmediğim durumlarda soru sorarım. 0,665 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken istediğim an satın alma işleminden vazgeçebilmek benim için önemlidir. 0,772  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir yiyecek ve içecek hizmetinin beklentilerimi karşılaması ile ilgili şüphe duyduğumda satın alma işleminden vazgeçebilmek 

benim için önemlidir. 

0,670 

3. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken satın alma sürecinin her aşamasında satın alma işleminden vazgeçebilmek benim 

için önemlidir. 

0,758 

4. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmetle ilgili negatif (kalite, beklenti) bir düşünce oluştuğunda istediğim an satın 

alma işleminden vazgeçebilmek benim için önemlidir. 

0,740 

5. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmet personelinden yardım almamın beni o hizmeti satın almaya mecbur 

bırakmasını istemem. 
0,570 

6. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken satın alma işleminden vazgeçtiğimde/caydığımda maddi bir zarara uğramak 

istemem. 

0,693 
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Davranışsa

l Kontrol 

7. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın aldıktan sonra ücretsiz iade imkânının olması satın alma kararım için önemlidir. 0,640      %17,778 0,886 

 

 

 

Karar 

Kontrolü 

1. Başkasının etkisi olmadan kendim karar vererek satın aldığım yiyecek ve içecek hizmeti beni daha çok memnun eder. 0,742  

 

 

     %17,5 

 

 

 

0,804 

2. Hizmet satın almak için bir cafe veya restorana girdiğimde isteğim dışında personelin yardım etme teşebbüsünde bulunması 

beni rahatsız eder. 

0,781 

3. Hizmet personelinin bana önerdiklerinden ziyade kendi seçtiğim yiyecek ve içecek hizmetini satın almayı tercih ederim. 0,787 

4. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmet personelinin istemediğim halde beni yönlendirmeye çalışması beni rahatsız 

eder. 

0,635 

5. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmet personelinin istemediğim halde yanımda durması beni rahatsız eder. 0,702 

6. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken kendi seçtiğim hizmetleri hizmet personelinin önerdiği hizmetlerden daha çok 

beğenirim. 

0,628 

 

 

 

 

 

Bilişsel 

Kontrol 

1. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken ödeyeceğim fiyatını biliyor olmam kendimi rahat hissetmemi sağlar. 0,726  

 

 

 

     %24,686 

 

 

        

 

        0,931 

2. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken ödeyeceğim fiyatı biliyor olmam satın alma kararımı olumlu etkiler. 0,668 

3. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın almadan önce net fiyat bilgisinin verilmiş olması benim için önemlidir. 0,789 

4. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın aldıktan sonra hizmetle ilgili negatif sürprizlerle karşılaşma ihtimali beni tedirgin eder. 0,633 

5. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmetin içeriği/kapsamı ile ilgili bilgilerin net olmaması beni rahatsız eder. 0,697 

6. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın alırken hizmetle ilgili bilgilerin net olmaması hizmete karşı olan güvenimi azaltır. 0,742 

7. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın aldıktan sonra ilave masrafların çıkma ihtimali beni rahatsız eder. 0,821 

8. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın almadan önce aşırı bilgi yüklemesi olmadan sadece gerekli bilgilerin verilmesi benim için 

önemlidir. 

0,621 

9. Bir yiyecek ve içecek hizmeti satın almadan önce alacağım hizmet ile ilgili fiyat listesini görmem benim için önemlidir. 0,714 

10. Satın alacağım bir yiyecek ve içecek hizmetinin benim isteğime özel olarak değişebilmesi beni mutlu eder. 0,639 
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4. BULGULAR 

Anket yönetimi ile elde edilen veriler SPSS 24.00 hazır istatistik programında araştırma desenine 

uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırmadaki bağımlı değişken olan müşterinin kontrol etme eğiliminin 

davranışsal, karar ve bilişsel kontrol boyutları ile bağımsız değişken olan müşteri katılımının tutumsal, 

zihinsel ve davranışsal katılım boyutları arasındaki ilişkinin varlığını tespit edebilmek amacıyla Pearson 

korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra araştırmadaki nedensellik ilişkilerini test etmek için çoklu 

doğrusal regresyon analizi yapılarak sonuçlara ilişkin istatistiki yorumlamalarda bulunulmuştur. 

Değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren Pearson korelasyon analizi bulguları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Müşteri Katılımı ve Müşterinin Kontrol Etme Eğilimi Boyutlarına Yönelik Pearson 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
Değişkenler    1 2 3 4 5 6 

1. Tutumsal Katılım    1      

2. Zihinsel Katılım 0.481**       1     

 

3.Davranışsal Katılım 

 

0.411** 

 

0.432** 

 

1 

   

 

4. Davranışsal Kontrol 

 

0.441** 

 

0.426** 

 

0.438** 

 

1 

  

 

5. Karar Kontrolü 

 

0.304** 

 

0.367** 

 

0.509** 

 

0.603** 

 

1 

 

 

6. Bilişsel Kontrol 

 

0.479** 

 

0.491** 

 

0.542** 

 

0.709** 

 

0.716** 

 

1 

       

 

Tablo 3’teki alt boyutlar arasında yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarından görüldüğü 

üzere tutumsal katılımın davranışsal, karar ve bilişsel kontrol ile arasındaki korelasyon (r=0.441, 

r=0.304, r=0.479) p<0.05 düzeyinde, zihinsel katılımın davranışsal, karar ve bilişsel kontrol ile 

arasındaki korelasyon (r=0.426, r=0.367, r=0.491) p<0.05 düzeyinde ve davranışsal katılımın, 

davranışsal, karar ve bilişsel kontrol ile arasındaki korelasyon da  (r=0.438, r=0.509, r=0.542) p<0.05 

düzeyindedir ve bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 
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Araştırmanın bağımsız değişkenin alt boyutlarının, bağımlı değişkeninin alt boyutları üzerinde ne 

kadar etkili olduklarını tespit etmek üzere çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.  

Tablo 4. H1 Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Sonucu 

 
 

Bağımlı Değişken: Davranışsal Kontrol 

 

Bağımsız Değişkenler 

 

  B 

 

Standart 

Hata  

 

Beta 

 

t değeri 

 

p değeri 

 

VIF 

Sabit 1.491 0.291 - 5.131 0.000 - 

Tutumsal Katılım    0.236     0.066 

 

       0.241       3.553        0.000*        1.393 

Zihinsel Katılım   0.192     0.065        0.201       2.937        0.004*        1.423 

 

Davranışsal Katılım 

 

 0.273 

 

0.071 

 

  0.252 

 

      3.832 

 

    0.000* 

 

  1.317 

 

R= 0.550,  R²= 0.302, F=30.611 p=0.000 

 

Faktör analizi sonucunda elde edilen müşteri katılımının tutumsal, zihinsel ve davranışsal katılım 

olmak üzere alt boyutlarının davranışsal kontrol üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4’ te sunulmuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizinde, 

bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı durumunun söz konusu olup olmadığı belirlenmelidir. 

Çoklu bağlantı varsayımı, çoklu doğrusal regresyon modellerinde incelenmesi gereken bir varsayımdır 

ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının olması durumunda modelde belirli sorunlarla 

karşılaşılmaktadır (Durmuş ve diğerleri,2013). Tablo 4’ te korelasyon katsayıları incelendiğinde, 

bağımsız değişkenler arasındaki r katsayıları içerisinde 0.7’ den büyük değerler olduğu için çoklu 

bağlantı olma riskine karşı sırasıyla VIF değerine, özdeğerlere, koşul indexine bakılarak çoklu bağlantı 

olmadığına karar verilmiştir. 

Çoklu bağlantı olmadığına karar verildikten sonra Tablo 4’ teki analiz sonucu incelendiğinde, 

müşteri katılımının tutumsal, zihinsel ve davranışsal katılım olmak üzere alt boyutlarının, davranışsal 
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kontrol değişkenini %30 oranında açıkladığı görülmektedir. Alt boyutlar arasında en açıklayıcı olan 

davranışsal katılım boyutu %25.2 oranında davranışsal kontrolü etkilemektedir  (β= 0.252). Ayrıca 

tutumsal katılım alt boyutu %24.1 (β= 0.241), zihinsel katılım alt boyutu ise %20.1 oranı ile (β= 0.201) 

modele katkı sağlayacak şekilde etkilemektedir. 

Regresyon varsayımları ile ilgili yapılan analizler sonucunda çoklu bağlantı ve eşvaryanslık 

sorunuyla karşılaşılmadığından ve hata terimleri normal dağıldığından elde edilen modelin davranışsal 

kontrolü açıklamak için kullanılması istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar çerçevesinde “H1a: 

Müşteri katılımının alt boyutları ile Davranışsal Kontrol arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi 

vardır.” Hipotezi, müşteri katılımının üç alt boyutu açısından da desteklenmiştir. 

Tablo 5. H2 Hipotezine İlişkin 1. Regresyon Analizi Sonucu 

 
 

Bağımlı Değişken: Karar Kontrolü 

 

Bağımsız Değişkenler 

 

 B  

 

Standar 

Hata  

 

Beta 

 

t değeri 

 

p değeri 

 

VIF 

 

Sabit 

 

1.555 

 

0.268 

 

- 

 

5.800 

0.000 - 

Tutumsal Katılım   0.049      0.061        0.055       0.806        0.421        1.393 

 

Zihinsel Katılım 

 

  0.140 

 

     0.060 

       0.161       2.325        0.021*        1.423 

 

Davranışsal Katılım 

 

0.412 

 

0.066 

 

 0.417 

 

      6.269 

 

0.000* 

 

1.317 

 

R= 0.537,  R²= 0.288, F=28.594 p=0.000 

Faktör analizi sonucunda elde edilen müşteri katılımının tutumsal, zihinsel ve davranışsal katılım 

olmak üzere alt boyutlarının karar kontrolü üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 5’ de sunulmuştur. Çoklu bağlantı olmadığına karar 

verildikten sonra, Tablo 5’te görüldüğü üzere, p değeri 0.421>0.05 olan tutumsal katılım alt boyutu 

modele anlamlı bir katkı sağlamaması sebebi ile modelden çıkarılmış ve analiz yeniden yapılmıştır. 
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Tablo 6. H2 Hipotezine İlişkin 2. Regresyon Analizi Sonucu 

 

 

Bağımlı Değişken: Karar Kontrolü 

 

Bağımsız 

Değişkenler 

 

B 

 

Standart 

Hata 

 

Beta 

 

t değeri 

 

p değeri 

 

VIF 

 

Sabit 

1.626 0.253 - 6.421 0.00 - 

 

Zihinsel Katılım 

 

   0.158 

 

    0.056 

       0.181       2.823        0.05*        1.423 

 

Davranışsal Katılım 

 

0.426 

 

0.063 

 

   0.431 

 

      6.708 

 

   0.000* 

 

1.317 

 

R= 0.535,  R²= 0.286, F=42.637 p=0.000 

 

Tablo 6’daki analiz sonucu incelendiğinde, müşteri katılımının zihinsel ve davranışsal katılım 

olmak üzere alt boyutlarının, karar kontrolü değişkenini %28.6 oranında açıkladığı görülmektedir. Alt 

boyutlar arasında en açıklayıcı olan davranışsal katılım boyutu, %43.1 oranında davranışsal kontrolü 

etkilemektedir  (β= 0.431). Zihinsel Katılım alt boyutu ise %18.1 (β= 0.181) oranı ile modele katkı 

sağlayacak şekilde bu boyutu etkilemektedir. 

Regresyon varsayımları ile ilgili yapılan analizler sonucunda çoklu bağlantı ve eşvaryanslık 

sorunuyla karşılaşılmadığından ve hata terimleri normal dağıldığından, elde edilen modelin karar 

kontrolünü açıklamak için kullanılması istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar çerçevesinde “H1b: 

Müşteri katılımının alt boyutları ile Karar Kontrolü arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi vardır” 

hipotezi müşteri katılımının tutumsal katılım alt boyutu açısından desteklenmezken, zihinsel ve 

davranışsal katılım alt boyutları açısından desteklenmiştir.  
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Tablo 7. H3 Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Sonucu 

 
 

Bağımlı Değişken: Bilişsel Kontrol 

 

Bağımsız Değişkenler 

 

         B 

 

 Standar 

Hata 

 

Beta 

 

t değeri 

 

p değeri 

 

VIF 

 

Sabit 

 

1.499 

 

 0.230 

 

- 

 

6.514 

 

  0.000 

 

- 

 

Tutumsal Katılım 

 

   0.189 

 

 

      0.053 

       

       0.224 

       

      3.598 

       

       0.000* 

        

       1.393 

 

Zihinsel Katılım 

 

   0.190 

 

      0.052 

       

       0.232 

       

      3.690 

        

       0.000* 

        

       1.423 

 

Davranışsal Katılım 

 

  0.326 

 

   0.056 

 

   0.350 

 

      5.776 

 

    0.000* 

 

   1.317 

 

R= 0.641,  R²= 0.411, F=49.249 p=0.000 

 

Çoklu bağlantı olmadığına karar verildikten sonra Tablo 7’deki analiz sonucu incelendiğinde 

müşteri katılımının tutumsal, zihinsel ve davranışsal katılım olmak üzere alt boyutlarının, bilişsel 

kontrol değişkenini %41.1 oranında açıkladığı görülmektedir. Alt boyutlar arasında en açıklayıcı olan 

davranışsal katılım boyutu %35 oranında bilişsel kontrolü etkilemektedir  (β= 0.350). Bu boyutu 

sırasıyla zihinsel katılım alt boyutu %23.2 (β= 0.32), duygual katılım alt boyutu ise, %22.4 oranı ile (β= 

0.224) modele katkı sağlayacak şekilde etkilemektedir. 

Regresyon varsayımları ile ilgili yapılan analizler sonucunda çoklu bağlantı ve eşvaryanslık 

sorunuyla karşılaşılmadığından ve hata terimleri normal dağıldığından, elde edilen modelin davranışsal 

kontrolü açıklamak için kullanılması istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar çerçevesinde “H1c: 

Müşteri katılımının alt boyutları ile Bilişsel Kontrol arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi vardır.” 

hipotezi müşteri katılımının üç alt boyutu açısından da desteklenmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde hizmet-baskın mantığın giderek önem kazanması ve işletmelerde, birlikte değer 

yaratmaya verilen önemin artması ile birlikte; tüketicinin hizmet üretim ve sunum süreçlerine gözle 

görülür bir katılımı söz konusudur. Müşterilerin değişen rolü ve firmaların hizmet üretiminde müşterileri 

önemli bir kaynak olarak görmesi (yarı zamanlı çalışan gibi ve en önemli bilgi kaynağı olması durumu), 

müşteri katılımının hem öncül hem de sonuçlarının kapsamlı incelemesini ve sentezini yapan 

çalışmaların sayısını arttırmaktadır. Bu çalışmada da müşteri katılımının müşterinin kontrol duygusunu 

artırabileceği ve nihai sonuçta da daha fazla tatmin olacağı düşüncesinden yola çıkarak; bir hizmet alt 

sektörü olan yiyecek ve içecek işletmelerinde müşteri katılımının kontrol türleri (bilişsel, davranışsal ve 

karar ) üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda tutumsal katılımın, davranışsal, karar ve bilişsel kontrol üzerinde; zihinsel 

katılımın, davranışsal ve bilişsel kontrol üzerinde ve son olarak davranışsal katılımın da davranış, karar 

ve bilişsel kontrol üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özetle çalışmanın bulguları, müşteri 

katılımının alt boyutları ile kontrol türleri arasında anlamlı bir neden sonuç ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. Müşteri katılımın alt boyutları arasında en açıklayıcı olan davranışsal katılım boyutudur. 

Müşteri katılımının, müşterinin kontrol duygusunu arttırdığına ilişkin bu bulgular, literatürde daha önce 

konu ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını da desteklemektedir (Hui ve Bateson, 1991; Bitner,ve 

diğerleri, 1997; Bendapudi ve Leone’s, 2003; Cranage ve Sujan, 2004; Marzocchi ve Zammit (2006); 

Ertimur, 2008; Botti ve McGill, 2011; Troye ve Supphellen’s, 2012; Kelly ve diğerleri, 2013; Koç, 2013; 

Küçükusta ve diğerleri, 2014). Bu tespitler ışığında yiyecek ve içecek işletmelerinin, özellikle de 

davranışsal şekilde müşterilerin katılımını sağlayarak onlardaki kontrol duygusunu harekete geçirecek 

pazarlama faaaliyetlerini hayata geçirmesi gerekmektedir. Müşterilerin daha fazla ve daha kaliteli 

bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, müşterilerin ürünler hakkında çevresindekiler ile iletişimde 

bulunmalarını sağlayacak platformlar oluşturmak, ürünleri daha önce kullanan müşterilerin 

referanslarını diğer müşterilere etkili bir şekilde iletmek, hizmetlerde teknoloji kullanımını artırmak, 

müşteriler ile iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla insan kaynakları süreçlerini daha planlı ve 

sistematik bir şekilde yürütmek, hizmet hatası/telafisi sistemlerini etkin bir şekilde geliştirmek ve 

uygulamak bu faaliyetler arasında sıralanabilir. 

Sonuç olarak bu çalışma, okuyucuların müşteri katılımının, müşteri memnuniyetini sağlama 

yolunda önemli bir husus olan müşterilerin kontrol etme eğilimine etkisini anlamalarına yardımcı 

olabilecek bir özet sunmuş, gelecekteki çalışmalar için daha ileri alanları belirlemeleri hususunda yol 

gösterici bir çaba göstermiştir. 
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MAKROEKONOMİK KOŞULLAR VE GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ ÜZERİNE BETİMSEL BİR 

İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Caner DEMİR 

ÖZET 

Bu çalışma, ülkelerin makroekonomik koşullarının uygun girişimcilik iklimi yaratma üzerindeki 

etkilerini betimsel bir bakış açısıyla incelemektedir. Ekonomik büyümeye ilişkin modern yaklaşımlar, 

büyüme ve kalkınmanın temel dinamiği olan yatırımların ne gibi farklı şekillerde artış göstereceğine 

ilişkin uzunca bir süredir kapsamlı tartışma ve bulgular ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, ulusal 

ekonomilerin girişimde bulunmaya uygun ortam sağlayıp sağlayamaması da üzerinde yoğunlaşılan bir 

alan haline gelmiştir. Çalışma, Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü’nün yayınladığı Küresel 

Girişimcilik Endeksi veri seti ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan çeşitli makroekonomik verileri 

kullanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, dış ticaret hacmi, doğrudan yabancı yatırım girişi, portföy 

yatırımları girişi, finansallaşma oranı, kentleşme oranı, kişi başına gelir ve kamu tüketim harcamaları 

girişimcilik iklimi üzerinde pozitif bir etki bırakırken faiz oranı ve enflasyon oranı negatif yönde etki 

etmektedir. Öte yandan gerek toplam gerekse genç işsizlik oranlarının girişimcilik iklimi üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Girişimcilik iklimi, Makroekonomik çerçeve, Ekonomik 

Kalkınma, Tanısal analiz.  

JEL Kodları: O40, O43, C21. 

 

A DESCRIPTIVE STUDY ON MACROECONOMIC CONDITIONS AND 

ENTREPRENEURSHIP CLIMATE 

ABSTRACT 

This study deals with the impact of macroeconomic conditions on creating adequate 

entrepreneurship conditions by pursuing a descriptive framework. For a long time, the modern 

approaches on economic growth debate over in what way physical investment which is the main driver 

of economic growth and development increase. Therefore, the performance of national economies on 

providing an environment for entrepreneurship became a concentrated field. The study uses the Global 

Entrepreneurship Index released by the Global Entrepreneurship and Development Institute and some 
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selected macroeconomic variables which are obtained from the World Bank. The findings suggest that 

trade openness, foreign direct investment inflows, portfolio investment inflows, financialization, 

urbanization, per capita income and government expenditures have a positive impact on 

entrepreneurship climate while interest rate and inflation rate show an adverse effect. Both overall and 

young unemployment rates, on the other hand, do not have any significant relationship with 

entrepreneurship climate. 

Keywords: Economic Growth, Entrepreneurship Climate, Macroeconomic Framework, Economic 

Development, Descriptive Analysis  

JEL Codes: O40, O43, C21 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik, modern dünyanın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir alanı oluşturmaktadır. 

Ekonomik büyümenin temel dinamosu olarak kabul edilen fiziki sermaye yatırımları, mevcut firmaların 

yatırım hacimlerini genişletmesiyle artacağı gibi yeni girişimlerin ekonomiye katılmasıyla da 

artmaktadır. Buna bağlı olarak, mevcut firmaların yatırım artışına gitmelerini sağlayabilmek kadar yeni 

girişimlerin ekonomiye katılmalarını sağlayabilmek de önemlidir. Ekonomide başarılı girişim sayısının 

artması, uygun bir girişimcilik ikliminin sağlanabilmesiyle mümkün olacaktır. Girişimcilik iklimi, pek 

çok sosyal, politik ve iktisadi faktöre bağlı olmakla birlikte bu çalışmada makroekonomik faktörlerin 

girişimcilik üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. 

Girişimcilik üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında çoğunlukla işletme yönetimi ve ilgili 

disiplinler çerçevesinde, firma, girişimci veya girişimci adaylarının temel alındığı bir literatür göze 

çarpmaktadır. Girişimcilik, makroekonomiyle de önemli bir etkileşim içerisinde olmasına karşın, bu 

alandaki literatür nispeten zayıf kalmıştır. Oysa, girişimcilik bir tanım olarak dahi çok daha önceki 

zamanlarda iktisat düşünürleri tarafından ortaya atılmıştır. İktisadi düşünce tarihine bakıldığında da 

girişimcilik eylemi ve girişimci sınıfın toplum ve ekonomi içerisindeki rolüne ilişkin yüzyıllardır pek 

çok tartışma yapıldığı gözlenmektedir. Merkantilizmin eleştirisini yapan ve fizyokrat ekolün 

öncülerinden kabul edilen Richard Cantillon, 1755 yılında yazdığı “Ticaretin Doğası Üzerine Genel Bir 

Deneme” isimli eserinde girişimcilik eylemini kar elde etmek amacıyla risk yüklenerek bir işi organize 

etme faaliyeti olarak tanımlamıştır. İktisadi açıdan, tercihte bulunma sürecinin, genel olarak getiri, 

götürü ve olası riskler üzerine kurulu olduğunu kabul edecek olursak Cantillon’un bu tanımı, 

girişimciliği bir tür yatırım olarak ifade etmektedir (bkz. Cantillon, 1755). Klasik Okul’un önde gelen 

düşünürlerinden kabul edilen John Baptiste Say ise 1803 yılında kaleme aldığı “Politik Ekonomi 

Üzerine Bir Tez” başlıklı temel eserinde girişimcileri ayrı bir sınıf olarak tanımlamıştır. Say’e göre, 
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girişimci sınıf işçiden emeğini, tasarruf sahibinden ise sermayesini kiralayarak bütün ekonomik 

faaliyetlerin temelini oluşturur (bkz. Say, 1971). Neo-Klasik iktisat çerçevesinde de benzer tanımlara 

rastlamak mümkündür. Walras, 1877 yılında yazdığı “Pür İktisadın Unsurları” isimli eserinde, 

girişimcilik yapan kişiyi kaynaklar ve üretim çıktısı arasındaki koordinasyonu sağlayan bir aracı olarak 

tanımlamıştır. (bkz. Walras, 1954). Bu bağlamda birbirini takip eden bu ekoller arasında girişimci ve 

girişimcilik faaliyetine ilişkin yapılan tanımların oldukça benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Yenilikçilik ile ortak bir paydaya sahip olarak kabul edilen girişimcilik faaliyeti, Joseph Schumpeter’in 

“yaratıcı yıkım” fikri ekseninde de ele alınabilir. Schumpeteryen bakış açısında göre, yenilikçilik 

vasfına sahip girişimler, diğer potansiyel rakipler o alana girene kadar geçici bir tekel karı elde etmeyi 

amaçlayarak harekete geçerler (King ve Levine, 1993). 

Başarılı girişimler, mutlak bir yatırım artışı ve buna bağlı olarak daha yüksek ekonomik büyüme 

oranlarını beraberinde getirecektir. Girişimciliğin kapitalist ekonomik sistem için önemini fark eden 

hükümetler de buna uygun politikalar hazırlayarak bu sistemi güçlendirmeyi amaçlamaktadır (bkz. 

Drucker, 1985; Reynolds vd., 1994). Girişimcilik faaliyetlerinin teşviki hukuki, politik ve ekonomik pek 

çok doğrudan ve dolaylı düzenlemeler ile yapılabilmektedir. Makroekonomik yapının pek çok bileşeni 

de dolaylı mekanizmalar üzerinden ülkenin girişimcilik iklimini belirleyebilmektedir. Uygun 

girişimcilik iklimi, hem mevcut girişimlerin artan bir şekilde devamını hem de potansiyel girişimlerin 

aksiyona geçişini sağlamaktadır. 

Bu çalışmada ise makroekonomik koşulların girişimcilik için uygun ve gerekli iklimi (ortamı) ne 

derece etkilediğini gözlemlemek adına betimsel bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. İzleyen bölümde 

çalışmada kullanılan veri setine ve ardından elde edilen bulgulara yer verilecektir. 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışma, girişimcilik iklimi ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri 2018 yılı özelinde 

ele almaktadır. Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü tarafından yayınlanan ve 3 alt endeks ile 14 

alt göstergeden elde edilen “Küresel Girişimcilik Endeksi” ve Dünya Bankası’nın “Dünya Kalkınma 

Göstergeleri” veri tabanına ait makroekonomik göstergeler kullanılmaktadır. 

Girişimcilik iklimini etkilemesi muhtemel makroekonomik göstergeler seçilirken ilgili literatürde 

yer alan bazı öncül bulgu ve tespitlerden faydalanılmıştır. Galindo ve Méndez (2014), ekonomik 

aktivitenin girişimcilik iklimini önemli ölçüde etkilediğini ifade etmiştir. Bu amaçla, ekonomik 

aktiviteyi temsilen kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değişkeni bu çalışmada kullanılmıştır. 

King ve Levine (1993)’in finansal gelişmenin girişimcilik üzerindeki etkisine yaptığı vurguya bağlı 

olarak özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin GSYİH’ya oranı kullanılmıştır. De Clercq vd. (2007) ile 
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Shane ve Venkataraman (2000) dışa açıklık ile girişimcilik iklimi arasındaki ilişkinin önemine vurgu 

yapmışlardır. Bu amaçla, dışa açıklığı temsilen dış ticaretin GSYİH’ya oranı, Doğrudan Yabancı 

Yatırım (DYY) girişinin GSYİH’ya oranı ve portföy yatırımlarının GSYİH’ya giriş oranı şeklinde üç 

farklı dışa açıklık göstergesi kullanılmıştır. Öte yandan, Galor ve Zeira (1993) ile Bourguignon ve 

Verdier (2000) gibi çalışmalar maliyetleri etkileyen koşulların önemine işaret etmişlerdir. Maliyetleri 

temsilen bu çalışmada enflasyon oranı ve faiz oranı değişkenleri kullanılmıştır. Faria vd. (2010) ise 

işsizlik oranı ile girişimcilik arasında önemli bir bağ olabileceğini ifade etmiştir. İşsizlik göstergelerinin 

toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı bakımından farklı ilişki tiplerine işaret edebileceği fikrinden 

hareketle bu iki gösterge ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu değişkenlerin yanı sıra, çalışmada kentleşme oranı 

ve kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki payı da girişimcilik iklimini etkilemesi muhtemel diğer iki 

faktör olarak ele alınmıştır. Konjonktürel dalgalanmalardan kaynaklı çarpıklıkları bertaraf etmek adına, 

makroekonomik göstergeler 2013-2017 yılları arasında beş yıllık ortalamalar şeklinde ele alınmıştır. 

Tablo 1. Küresel Girişimcilik Endeksi ve Bileşenleri 
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Ü
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Alt-Endeksler Göstergeler Değişkenler 

TUTUMLAR ALT ENDEKSİ 

Fırsat Algısı 
Fırsat Farkındalığı 

Ekonomik Özgürlük 

Başlangıç Yetenekleri 
Yetenek Algısı 

Eğitim 

Risk Kabulü 
Risk Algısı 

Ülke Riski 

Ağ Kurma 
Girişimleri Tanıma 

Toplaşma 

Kültürel Destek 
Kariyer Durumu 

Yozlaşma 

İMKANLAR ALT ENDEKSİ 

Fırsat Bağlangıcı 
Fırsat Motivasyonu 

Yönetişim 

Teknolojik Öğrenme 
Teknoloji Düzeyi 

Teknolojik Öğrenme 

Beşeri Sermaye 
Eğitim Düzeyi 

İşgücü Piyasası 

Rekabet 
Rakipler 

Rekabet Gücü 

NİYETLER (İSTEKLER) ALT ENDEKSİ 

Ürün İnovasyonu 
Yeni Ürün 

Teknoloji Transferi 

Süreç İnovasyonu 
Yeni Teknoloji 

Bilim 

Yüksek Büyüme Risk Sermayesi 

Uluslararasılaşma 
İhracat 

Ekonomik Karmaşıklık 

Risk Sermayesi 
Kayıt Dışı Yatırım 

Sermaye Piyasası Derinliği 
Kaynak: Acs vd. (2018) 
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Küresel Girişimcilik Endeksi, Tablo 1’deki gibi 3 alt endeks ve 14 alt göstergeden elde edilmiş 

olup bu alt göstergeler de pek çok farklı değişkene bağlı olarak elde edilmiştir (Acs vd., 2018). Endeksin 

elde edilmesi sürecinde kullanılan değişkenlere bakıldığında birçok değişkenin hukuki ve politik 

altyapıyı düzenleyici göstergeler olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra ekonomik altyapının 

uygunluğunu temsil eden göstergeler de göze çarpmaktadır. Bu değişkenlerin her birinin ne ölçüde 

kullanıldığı ve nihai endeks değerinin neye göre belirlendiği Küresel Girişimcilik ve Kalkınma 

Enstitüsü’nün ilgili sayfasında yer alan “teknik ek” kısmından detaylı olarak görülebilir (bkz. GEDI, 

2018). 

Söz konusu endeks, makroekonomik değişkenlere kıyasla daha fazla ülke için hesaplanmış 

olduğu için iki eksenli ilişki gözlemleri tüm ülkeler için elde edilememiştir. Tablo 2, veri setine ilişkin 

tanısal istatistikleri sunmaktadır. Değişkenler arası korelasyonları gösteren matris ise Tablo 3’de yer 

almaktadır. Girişimcilik ve diğer faktörler arasındaki ilişkilere dair basit sayılabilecek bulgular da bu 

matristen elde edilebilir. İlk sütunda yer alan değerlere bakıldığında işsizlik oranları dışındaki tüm 

değişkenler ile girişimcilik endeksi arasında güçlü sayılabilecek ilişkiler söz konusudur. Toplam ve genç 

işsizlik oranlarına ait korelasyon katsayıları ise neredeyse sıfıra yakın düzeylere işaret etmektedir. 

Tablo 2. Tanısal İstatistikler 

Değişken Ortalama Std. Hata Min. Max. Gözlem 

DYY Giriş 4.789 6.778 -4.073 41.664      133 

Finansallaşma 60.868 46.360 2.608 234.244      129 

Kamu Tüketim H. 16.154 4.871 5.368 26.119      130 

Kişi Başına GSYİH 16080 20404 229 106122      134 

Girişimcilik Endeksi 0.340 0.190 0.089 0.836      134 

Enflasyon Oranı 4.722 11.023 -1.001 119.873      130 

Faiz Oranı 5.390 4.341 -0.085 20.987       98 

Dışa Açıklık Oranı 90.315 58.140 25.178 400.960      132 

Portföy Yatırım Giriş -0.015 0.175 -1.902 0.212      124 

Kentleşme Oranı 62.053 22.021 12.086 100      134 

Toplam İşsizlik 7.673 5.543 0.176 26.657      134 

Genç İşsizliği 17.309 12.163 0.413 58.599      134 
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Tablo 3. Korelasyon Matrisi 
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Girişimcilik 

Endeksi 

1            

Kişi Başına 

GSYİH 

0.86 1           

Dışa Açıklık 

Oranı 

0.25 0.30 1          

DYY Giriş 0.16 0.19 0.62 1         

Portföy Yatırım 

Giriş 

0.25 0.45 0.43 0.19 1        

Finansallaşma 0.70 0.61 0.31 0.12 0.23 1       

Kamu Tüketim 

H. 

0.36 0.30 0.10 0.03 0.15 0.17 1      

Kentleşme 

Oranı 

0.67 0.64 0.21 0.07 0.24 0.48 0.34 1     

Enflasyon 

Oranı 

-0.21 -0.08 -0.14 -0.10 -0.06 -0.17 -0.11 0.07 1    

Faiz Oranı -0.46 -0.43 -0.36 -0.14 -0.27 -0.41 -0.27 -0.34 0.4

1 

1   

Toplam İşsizlik 0.02 -0.11 -0.06 -0.08 -0.19 0.04 0.37 0.02 0.0

1 

0.09 1  

Genç İşsizliği 0.05 -0.08 -0.04 -0.12 -0.12 0.06 0.36 0.09 0.0

01 

0.05 0.95 1 

3. BULGULAR 

Makroekonomik koşulları temsil eden değişkenler ile girişimcilik iklimi arasındaki ilişki Şekil 1-

Şekil 11’de gösterilmektedir. İlgili çizimler, 2018 yılı için hem girişimcilik endeksi hem de ilgili 

makroekonomik değişkenin mevcut olduğu ülkelerin serpme diyagramlarından oluşmaktadır.  

Şekil 1’de ekonomik aktiviteyi temsilen kişi başına GSYİH değişkeni ile girişimcilik iklimi 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. İki eksen arasındaki serpilmiş gözlemlerin arasında yer alan 

uyumlandırılmış doğrunun (fitted line) eğiminden de anlaşılacağı üzere, ekonomik aktivitesi yüksek 

olan ülkelerde girişimcilik ikliminin de daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu değişkenin yüksek 
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değerlere sahip olmasının kişisel gelirin de yüksek olmasını beraberinde getireceğini varsayacak olursak 

daha çok gelir daha çok talep ve daha çok harcama yaratabilmektedir. Piyasada canlı bir talep işleyişinin 

bulunması de girişimde bulunmak için uygun bir ortam hazırlamaktadır. 

Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ise dışa açıklık ile girişimcilik iklimi ilişkisini resmetmektedir. Daha 

önce de ifade edildiği gibi dışa açıklığı temsilen sırasıyla ihracat ve ithalat toplamının GSYİH’ya oranı, 

Doğrudan Yabancı Yatırım girişlerinin GSYİH’ya oranı ve portöy yatırım girişlerinin GSYİH’ya oranı 

kullanılmıştır. Bu göstergeler arasında uyumlandırılmış doğrunun eğiminin en çok ticaret açıklığı için 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu bakımdan, yüksek dış ticaret hacmine sahip ülkelerde daha çok 

girişimcilik ikliminin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak yine de ticaret açıklığının %100 

dolaylarında olduğu bazı ülkelerde girişimcilik endeksi değerinin yüksek olduğu gözlenirken diğer 

bazılarında oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. Bu ülkelerden yüksek girişimcilik değerine sahip 

olanların gelişmiş ülkeler, düşük olanların ise çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler olduğu dikkat 

çekmektedir. Şekil 3’te doğrudan yabancı yatırımlar tarafına bakıldığında ise ticaret açıklığı kadar 

yüksek bir eğim görünmese de yine pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu diyagramda yıllık net DYY 

giriş oranının pek çok ülke için %4-5 dolaylarında seyrettiği, ancak bunların bir kısmının yüksek 

girişimcilik iklimine sahip iken çoğunluğunun daha düşük değerlere sahip olduğu gözlenmektedir. 

Burada da yine yaklaşık aynı oranda DYY girişine sahip olsalar da gelişmiş ülkelerin daha yüksek 

girişimcilik iklimine, gelişmekte olanların ise daha düşük seviyede bir girişimcilik iklimine sahip olduğu 

gözlenmektedir. Portföy yatırım girişlerine bakıldığında ise net giriş oranının sıfır dolaylarında 

dalgalandığı ve sadece sınırlı sayıda gelişmiş ülkeler ile güvenli liman sayılabilecek ülkeler için pozitif 

değerlere sahip olduğu gözlenmektedir. Uyumlandırılmış doğru pozitif bir eğim gösterse de değerlerin 

pek çoğunun sıfır dolaylarında dalgalanması, açıklayıcılık gücünü nispeten azaltmaktadır. 
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 Şekil 1. Ekonomik Aktivite ve Girişimcilik Endeksi

 

 

Şekil 2. Ticaret Açıklığı ve Girişimcilik Endeksi 
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Şekil 3. DYY ve Girişimcilik Endeksi 

 

 

Şekil 4. Portföy Yatırımları ve Girişimcilik Endeksi 
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Şekil 5. Finansallaşma ve Girişimcilik Endeksi 

 

Şekil 6. Enflasyon ve Girişimcilik Endeksi 

 

Şekil 5’te yer alan finansal gelişme ve girişimcilik arasındaki ilişkiyi gösteren çizim, örneklemin 

geneli için pozitif bir ilişkiye işaret etmektedir. Finansal yapının etkin bir işleyişe sahip olması, 

potansiyel yatırımcı ve girişimcilerin finansman sorunlarının daha kolay çözülebilmesine imkan 

tanımakta ve bunların fiilen gerçekleşebilmesini mümkün kılmaktadır. Finansal yapının zayıf olduğu 

ülkelerde ise yüksek potansiyele sahip yeni fikirler ve girişimler finansman problemleri nedeniyle 

yatırım aşamasına geçememekte ve fikir aşamasında kalabilmektedirler. 

Yeni girişimlerin veya genel olarak yatırımların gerçekleşebilmesi finansman imkanlarının çok 

olmasına bağlı olduğu kadar finansman maliyetlerine de bağlıdır. Bu noktada, Şekil 6 ve Şekil 7’de reel 

faiz oranının bileşenleri olarak enflasyon ve faiz oranı değişkenleri ile girişimcilik endeksi arasındaki 

ilişkiler gösterilmektedir. Beklenen şekilde, her iki değişken de girişimcilik endeksi ile negatif yönlü bir 
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ilişkiye sahiptir. Kısaca, yatırım artışının yanı sıra kadar yeni girişimlere uygun ortamın sağlanması 

adına da düşük enflasyon oranı ve düşük faiz oranına sahip olmak makroekonomik olarak ülkelerin 

temel hedeflerinden olmalıdır. 

Kamunun ekonomi içerisindeki payının yüksek veya düşük olması da girişimcilik iklimini 

etkileyebilmektedir. Şekil 8’de yer alan serpme diyagram, kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki 

payı ile girişimcilik iklimi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğuna işaret etmektedir. Şüphesiz 

ki, kamu harcamalarının pek çok türü bulunmaktadır. Bu gibi bir araştırma çerçevesinde, örneğin, 

girişimciliğe yönelik yapılan desteklerin ele alınması çok daha kayda değer bulgular verebilirdi. Ancak, 

her bir ülke için bu gibi spesifik bir veriye erişmek oldukça zor olduğu için kamu harcamaları genel 

itibariyle ele alınmıştır. Şekil 8’in sağ üstündeki çember içerisinde yer alan ülkeler, hem %20-25 

arasında kamu harcaması payına hem de yüksek bir girişimcilik endeksi değerine sahipken alt çemberde 

yer alan ülkeler aynı kamu harcama payına sahip olmasına rağmen nispeten daha zayıf bir girişimcilik 

iklimine sahiptir. Üst grupta yer alanların gelişmiş, alt grupta yer alanların ise gelişmekte olan ülkeler 

oldukları göz önünde bulundurulduğunda, gelişmekte olan ülkelerde artan kamu payının özel sektörü ve 

potansiyel girişimcileri piyasadan dışlayıcı bir etki yaptığını söylemek -en azından buradaki temel 

bulgulara göre- mümkündür. 

Şekil 7. Faiz Oranı ve Girişimcilik Endeksi 
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Şekil 8. Kamu Tüketim Payı ve Girişimcilik Endeksi 

 

Şekil 9. Toplam İşsizlik Oranı ve Girişimcilik Endeksi 
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Şekil 10. Genç İşsizlik Oranı ve Girişimcilik Endeksi 

 

 

Şekil 11. Kentleşme Oranı ve Girişimcilik Endeksi 

 

 

İşsizlik oranlarında meydana gelen artışlar ile de girişimcilik arasında bir bağ olabileceği 

fikrinden hareketle bu iki gösterge arasındaki ilişki de gösterilmeye çalışılmıştır. Buradaki temel fikir, 

iş sahibi olmayan bireylerin bir kısmının yenilikçi bazı fikirler ile girişimci olma noktasında adım 

atabilecekleridir. Tablo 3’te yer alan korelasyon katsayıları her ne kadar hem toplam hem de genç 

işsizliği açısından sıfıra yakın düzeylerde korelasyon katsayılarına işaret etse de yine de serpme 

diyagramlar aracılığıyla gözlemde bulunulmuştur. Şekil 9 ve Şekil 10’da yer alan çizimler gerçekten de 

yatay bir görünüme sahiptir. Diğer bir ifadeyle, arada anlamlı sayılabilecek bir ilişki 

gözlenememektedir. Bunun sebebi, büyük olasılıkla, dikey eksendeki göstergenin “girişimcilik 
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iklimini” gösteren bir değişken olmasıdır. İçerisinde uzun zaman boyutlarını da içeren farklı veri setleri 

ile “girişimci sayıları” ele alınsaydı muhtemelen pozitif eğime sahip bir ilişki gözlenebilirdi. Dolayısıyla 

bu çalışmanın odak noktasını oluşturan girişimcilik iklimi ile girişimci yoğunluğunun farklı kavramlar 

olduğuna tekrar dikkat etmekte fayda vardır. 

Son olarak, girişimcilik için uygun ortamın çoğunlukla kentlerde sağlanabileceği fikrinden 

hareketle, Şekil 11’de kentleşme oranı ile girişimcilik iklimi arasındaki ilişki gözlenmeye çalışılmıştır. 

İlişki, beklendiği üzere, pozitif bir görünüme sahip olsa da çember içerisinde yer alan gelişmekte olan 

ülkeler, %70-%90 arasında kentleşme oranlarına sahip olmalarına rağmen girişimcilik endeksi 

bakımından daha düşük değerlere sahiplerdir. Dolayısıyla, kentleşmenin de tek başına girişimcilik 

iklimini belirleyebilecek bir faktör olmadığını ifade etmek mümkündür. Bu durum aslında diğer adı 

geçen faktörler için de geçerlidir. Girişimcilik endeksi hesaplanırken pek çok alt faktörden 

faydalanıldığı gibi, bu endeksi etkilemesi muhtemel makroekonomik ve sosyal bazı faktörler de 

çoğunlukla bir araya geldiklerinde daha büyük etki gösterebilmektedirler. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, makroekonomik koşullar ile ülkelerin girişimcilik iklimleri arasındaki olası 

ilişkiler temel göstergeler ışığında, 2018 yılı için betimsel olarak gözlenmeye çalışılmıştır. Küresel 

Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü ile Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilerin kullanıldığı 

çalışmada ekonomik aktivite, dışa açıklık, finansallaşma, kentleşme oranlarının girişimcilik iklimi ile 

pozitif, enflasyon ve faiz oranının ise negatif bir ilişki içerisinde bulunduğu gözlenmiştir. Pozitif ilişkiyi 

resmeden bazı diyagramlarda söz konusu pozitif ilişkinin çoğunlukla gelişmiş ülkeler için geçerli 

olduğu, gelişmekte olan ülkelerde bunun tersi bir görünümün bulunabildiği dikkat çekmiştir. Öte 

yandan, gerek toplam gerekse genç işsizlik oranları ile girişimcilik iklimi arasında herhangi bir anlamlı 

ilişki gözlenememiştir. Önemli olduğu düşünülen bir araştırma sorusu özelinde, temel göstergelerin tek 

bir yıl için ele alındığı bu kesit veri analizi şeklindeki çalışmanın şüphesiz ki birtakım kısıtları da 

bulunmaktadır. Öncelikle, bu çalışmada GEI tarafından ücretsiz yayınlanan 2018 yılı verileri 

kullanılmıştır. Daha önceki beş yıla ait ücretli verilerin kullanılmasıyla söz konusu değişkenler ve 

ilişkilerin zaman içerisindeki değişimleri de analize yansıtılacak ve analizin istatistiki gücü artacaktır. 

Bu amaçla, aynı ülkeler için daha fazla zaman boyutu içeren veri setlerinin elde edilmesiyle panel veri 

analizi yapılarak gözlem sayısı ve serbestlik derecesi yüksek regresyon analizleri yapılabilir. İkinci 

olarak, bu betimsel analizde tüm ülkeler tek bir örneklem şeklinde ele alınmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin ayrı örneklemler şeklinde ele alınması, burada elde edilen pozitif ve negatif ilişkilerin 

eğiminin ne şekilde farklılaştığını gösterebilecektir.  
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ÖZET 

Ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik, iktisat ve bilgisayar biliminin ekonomi ile 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte ekonometrinin 

kullanım alanları ve yöntemleri de genişlemiştir. Bu çalışmada; ekonometri alanının profilini, alana 

katkılarını, içerik ve konu açısından zaman içindeki gelişimini ve değişimini belirlemek amaçlanmıştır. 

Bu amaçla; Türkiye’de ekonometri alanında 2016-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve 

doktora tezleri verileri kullanılmıştır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi verileri 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde tezlerin türü, yayınlandığı tarih, yazıldığı dil, yıl, enstitü ve 

üniversite dağılımı gibi değişkenler ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlar doğrultusunda ekonometri alanı 

ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara yol göstermek hedeflenmiştir.  
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THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THESIS IN ECONOMETRICS FIELDS IN TURKEY 

(2016-2019) 

ABSTRACT  

Econometrics is a science that examines the relationship between economic data, mathematics, 

statistics, economics and computer science with economics. Nowadays, with the development of 

technology, usage areas and methods of econometrics have expanded. In this study; It is aimed to 

determine the profile of the field of econometrics, its contributions to the field, its development and 

change over time in terms of content and subject. For this purpose; master's and doctoral theses are 

made in Turkey between the years 2016-2019 in the field of econometrics data are used. Higher 

Education Council Thesis Center data were used in the study. In the analysis of the data, variables such 

as type of dissertation, date of publication, language, year, institute and university distribution were 

examined. As a result of the study, it is aimed to guide the researchers who are working on the field of 

econometrics. 

Keywords: Econometrics, Bibliometric Analysis, Higher Education Council Thesis Center, Institutes, 

Profile Analysis 

JEL Codes: C01, C1, C16 

1. GİRİŞ    

Ekonometri sözcüğü ilk defa 1926 yılında Norveçli iktisatçı Ragnar Frish tarafından ortaya 

atılmıştır. Bu sözcük, Yunanca oikonomia: ekonomi ve metron: ölçü sözcüklerinin bir araya 

getirilmesiyle meydana gelmiştir (Tarı, 2015). Sözcük anlamıyla ekonometri, “iktisadi ölçüm” demektir. 

Ekonometri, iktisat kuramı, matematiksel iktisat, iktisadi istatistik ile matematiksel istatistiğin bir 

karışımıdır (Gujarati & Porter, 2012). Başka bir ifade ile ekonometri, iktisadi teorinin matematiksel 

olarak formüle edilip istatistiki tümevarım yöntemleri ile test edilmesidir (Ertek, 2000) (Yıldız, Aytekin 

, & Çiğdem, 2018). 

Ekonometri disiplinler arası bir bilim dalıdır. Matematik, istatisitk ve ekonometri bilim dallarını 

içine alır.  Ekonometrinin hedefi, makro ekonomik politikaları matematiksel modellere oturtmaktır. 

Bunun yanı sıra tüm koşullar aynı kalması şartıyla yeniden oluşturulan modeller ile, belli bir hata payı 

içeren kestirimlerde yani ögörülerde bulunmaktır. Bu yönüyle ekonometri iktisat bilimine büyük katkı 

sağlamaktadır (Akkartal, 2002). 

Ekonometri, ekonomi(iktisat) bölümü ile aynı görülmekte olmasına rağmen aralarında ciddi bir 

fark bulunmaktadır. Ekonometri, ekonomi ile istatistik biliminin ortak noktasıdır. İktisat bireylere kıt 
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olan kaynaklar ile en iyi fayda sağlamayı hedefleyen bilim dalı olup nasıl sorusuna cevap ararken 

ekonometri ise istatistiki verilerin analizini yapıp ne kadar sorusana cevap aramaktadır. 

Ekonometri rastsal örneklem verileri üzerinden çözümleme yaparak ön görüde bulunması ile öne 

çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile ekonometri de buna paralel olarak gelişme göstermiştir. 

Özellikle bilgisayarın gelişimi ile ekonometri büyük bir atılım geröçkeleştirmişitr. İlk olarak 1950 

yılında ekonometri ile uğraşanlar veri çözümlemede bilgisayar kullanmışlardır. Bundan yıllar içinde 

teknoloji geliştikçe ekonometrik yazılımlarda gelişmiştir. Ekonometrik modeller ile çözümde en çok 

kullanılan yazılımlar ise R, STATA, SPSS, MATLAB, EVİEWS VE GRETL’dır. Bilgisayar ve 

ekonometri artık birlikte ele alınmaya başlamıştır. Bu birliktelik ile ekonometri diğer bilim dallarınada 

katkı sağlamaya başlamış ve günümüzde artık disiplinler arası bir bilim haline gelmiştir. 

Herhangi bir alan ve konunun çeşitli ekonometrik yöntemlerle ele alınması mevcut problemin 

çözümünde kilit rol oynamaktadır. Ekonometrik yöntemler ilk ortaya konulduğu tarihten bugüne 

gelişerek çeşitlenmiştir. Bu nedenle iktisadi açıdan önem arz eden pek çok konunun farklı yöntem ve 

modellerle defalarca ele alınması literatüre zenginlik sağlamış ve araştırmacılara yol gösterici olmuştur. 

Ancak bu durum bilim dünyasının geniş evreninde ulaşılmak istenileni, çalışma ile ilgili olanı bulmayı 

zorlaştırmıştır.  

Herhangi bir bilim dalında yapılan çalışmalar belirli tarih aralığında belirli zaman aralıklarıyla 

incelenmesi ile ele alınan bilim dalındaki ilerlemenin tespit edilmesi ve çalışmaların nerede hangi 

konular üzerinde ağırlık kazandığının tespit edilmesi açısındangözönüne alınması gereken önemli bir 

durumdur. Bilimsel dergilerin, bilimsel konferansların ve tezlerin niteliklerini belirlemek amacıyla çok 

sayıda teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden yoğun ve en çok kullanılan analiz yöntemi bibliyometrik 

analiz teknikleridir (Kozak, 2000).  

Akademik dergilerin sıralamalarının yada göstergelerinin belirlenmesi aşamasında SCI ve SSCI 

gibi indekslerde yer alıp almamasına bağlı olarak değerlendirme yapmak mümkün hale gelmiştir. Ayrıca 

akademik dergilerin tarandığı indeksler akademik yükseltmelerde dikkate alınması açısından da büyük 

öneme sahiptir. Farklı alanlarda yapılan çalışmaların karşılaştırılmasında kaliteli ve değerli olanın 

belirlenmesi açısından da çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu bakımdan da bibliyometrik 

analizler önem kazanmaya başlamıştır. (Apak, Erol, & Öztürk, 2016) 

  Çalışmanın amacı, Ekonometri alanında yazılan tezlerin bibliyometrik açıdan ele alınmasıdır. 

Nicel araştırma tekniklerinden olan bibliyometrik analiz yöntemi bağlamında ele alınan temel 

değişkenler; üniversiteler, yıllar, konular, dili, tez türü, enstitüsü bakımından ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. 
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2. BİBLİYOMETRİ 

 Bibliyometri terimi köken olarak biblio ve metrics sözcüklerinden oluşur.  Grekçe, Biblio 

kelimesi kitap anlamına gelen biblion kelimesinden gelir. Metrics ise Grekçe metricus veya metrikos 

kelimelerinden türemiş olup ölçü bilimi anlamına gelmektedir (Sengupta, 1992, s. 76).  

 İlk kez 1969 yılında Alan Pritchard tarafından The Journal of Documentation adlı dergide 

İstatiksel Bibliyografya mı yoksa Bibliyometri mi isimli çalışmayla literatüre giren bibliyometri terimi 

için birbirlerine benzeyen farklı tanımlar bulunmaktadır (Özköse, 2017) 

 Bibliyometri, belirli bir dönemde, belirli bir alanda ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar 

tarafından oluşturulmuş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analiz edilmesidir 

(https://cabim.ulakbim.gov.tr, 2019) 

 Türkiye’de bibliyometrik alanında ilk çalışmanın 1970 yılında Özinönü tarafından yapılmıştır. 

1990 yılına kadar yapılan bibliyometrik çalışma sayısı azdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

bilgisayarların veri analizinde kullanılmaya başlaması ile diğer bilim dallarındaki artış gibi bibliyometri 

çalışmalarıda artmaya başlamıştır (Kurt, 2019) 

 Ülkemizde TÜBİTAK-ULAKBİM, Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde Türkiye’nin dünya 

bilimine katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, bibliyometrik 

çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sayesinde ülke ve bilim dalları karşılaştırmaları 

yapılmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM “Türkiye Bilimsel Yayın Performans Raporları” 

yayımlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır      (Al, Sezen, & Soydal, 2012). 

 Türkiye’de bibliyometri alanında 12 adet lisansüstü çalışma yapıldığı görülmüştür. Bunların 5 

adeti doktora 7 adeti yüksek lisans tez çalışmasıdır. Bu çalışmalar İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Dökümanstasyon ve Enformasyon, Eğitim ve Öğretim, Bilgisayar Bilimleri ve Turizm bölümlerinde 

çalışıldığı görülmüştür (YÖK, 2019). 

3. YÖNTEM  

 Ekonometri alanında 1984 yılından 2019 yılına kadar birçok tez konusu çalışılmıştır. 

Araştırmalar sonucunda ise bu tezler üzerinde herhangi bir bibliyometrik analiz yapılmadığı 

görülmüştür. Bu çalışmada anahtar kelime ‘’ekonometri’’ olarak alınmış ve bu konuda Ulusal Tez 

Merkezinde yapılan lisansüstü tezler bibliyometrik olarak incelenmiştir. 

 Veriler, Ulusal Tez Merkezi’nin arama motorunda yer alan tezler alınmıştır. “Ekonometri” 

anahtar kelimesi ile ilgili olarak araştırmanın verileri Mayıs 2019 tarihinde, 2000 izinli tez ve 532 izinsiz 

tez toplamda 2532 tez araştırmanın yapıldığı göülmüştür. Araştırmaya ise 2016 – 2019 yılları arasında 
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toplamda 590 izinli tezler ele alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen tezler ise 6 farklı parametre olarak 

analiz edilmiştir. 

4. BULGULAR 

 Araştırmada Ulusal Tez Merkezinde “ekonometri” alanında yer alan tezler ele alınmıştır.  

Tezlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma kapsamında Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanında yıl aralığı 2016-2019 olarak belirlenmiştir. Tablo 1’e göre 2016 yılında 156 (%26), 2017 

yılında 128(%22), 2018 yılında 283(%48) ve 2019 yılında 23(%0,04) olduğu görülmüştür.  Son yıllarda 

ekonometri konusunda yazılan tezlerde artış olmuştur.  

Tablo 3:Yıllara Göre Ekonometri Tezleri 

Yıllar N % 

2016 156 0,26 

2017 128 0,22 

2018 283 0,48 

2019 23 0,04 

Toplam 590 1,00 

Çalışmada 2016-2019 yılları arasında ekonometri alanında yazılan tezlerin yazım dili incelenmiş 

ve Tablo 2 ile verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde 478 (%81) adet tezin Türkçe, 112 (%19) adet 

İngilizce dilinde yazıldığı görülmüştür.  

Tablo 4 :Dillere Göre Ekonometri Tezleri 

Diller N % 

Türkçe 478 0,81 

İngilizce 112 0,19 

Toplam 590 1,00 

 

Araştırmada ekonometri alanında yazılan tezler tez türlerine göre incelenmiş olup Tablo 3’te 

görüldüğü gibi 408 (%69) adet yüksek lisans tezi, 182 (%31) adet doktora tezi yazılmıştır. Ekonometri 

alanında en çok yüksek lisans tezinin yazıldığı belirlenmiştir.  

Tablo 5: Türlere Göre Ekonometri Tezleri 

Tez Türü N % 

Yüksek Lisans 408 0,69 

Doktora 182 0,31 
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Toplam 590 1,00 

 Çalışmada 2016-2019 yılları arasında ekonometri alanında yazılan tezlerin yazıldığı konu 

etiketleri incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4 ile verilmiştir. Buna göre en fazla kullanılan etiketin 352(%60) 

adet ile ekonometri olduğu saptanmıştır. Ekonometriden sonra en çok 165 (%28) adet ile ekonomi, 

bankacılık 29 (%0,05) adet, işletme 14 (%0,02) tez konusu ele alınmıştır. Diğer kısmında istatistik, 

veteriner hekimliği, iletişim bilimleri gibi çeşitli konu etiketleri kullanılmış olup toplamda 30(%0,05) 

adettir. 

Tablo 6 : Konusuna Göre Ekonometri Tezleri 

Tez Konusu N % 

Ekonometri 352 0,60 

Ekonomi 165 0,28 

Bankacılık 29 0,05 

İşletme 14 0,02 

Diğer 30 0,05 

Toplam 590 1,00 

 Araştırmaya dahil edilen ekonometri anahtar kelimesiyle araştırılan tezlerin yazıldığı enstitüye 

göre dağılımında en fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 536 (%91) adet yazıldığı görülmüştür. Bu 

durum Ekonometri Bölümümü’nün Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olmasıdır. Özellikle son yıllarda 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Ekonometri ile ilgili tezler yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda 

bu enstitüde daha çok önem kazanacak ve sayı artışı sağlanacak olduğu beklenmektedir. Diğer 

seçeneğinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve 

Finansı Enstitüsü gibi 25(%0,04) adet gerçekleşmiştir. Tabloda diğer adı altında yer alan enstitülerin 

incelendiğinde ekonometri konusunun disiplinlerarası olması ve konunun gün geçtikçe dahada önem 

kazanmasıdır. 

Tablo 7:Enstitüsüne Göre Ekonometri Tezleri 

Enstitüsü N % 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 536 0,91 

Fen Bilimleri Enstitüsü 29 0,05 

Diğer 25 0,04 

Toplam 590 1,00 

Araştırmaya dahil edilen 2016 – 2019 yılları arasındaki ekonometri anahtar kelimesiyle 

üniversitelerin analizinde en fazla tezin İstanbul Üniversitesi’nde yazılan 32(%0,05) adet tez, Maramara 

Üniversitesi 29(%0,05) ikinci sırada, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi 24(%0,04) adet, 
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Çukurova Üniversitesi 20(0,03) adet, Akdeniz Üniversitesi 16(%0,03)adet, Yeditepe Üniversitesi 

14(%0,02) adet, Anadolu Üniversitesi 13(%0,02) adet, Gaziantep Üniversitesi 12(%0,02)adet , Kocaeli 

Üniversitesi 11(%0,02)adet ile takip etmektedir. Son olarak, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesinde 10(%0,02) adet tez yazılmıştır.  

Tablo 8: Üniversite Adına Göre Ekonometri Tezleri 

Üniversite Adı Sayısı % 

Akdeniz Üniversitesi 16 0,03 

Anadolu Üniversitesi 13 0,02 

Atatürk Üniversitesi 24 0,04 

Çukurova Üniversitesi 20 0,03 

Dokuz Eylül Üniversitesi 24 0,04 

Gazi Üniversitesi 35 0,06 

Gaziantep Üniversitesi 12 0,02 

Hacettepe Üniversitesi 10 0,02 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 10 0,02 

İstanbul Teknik Üniversitesi 12 0,02 

Kırıkkale Üniversitesi 10 0,02 

Kocaeli Üniversitesi 11 0,02 

Marmara Üniversitesi 29 0,05 

Pamukkale Üniversitesi 12 0,02 

Yeditepe Üniversitesi 14 0,02 

İstanbul Üniversitesi 32 0,05 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 15 0,03 

Diğer 291 0,49 

Toplam 590 1,00 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bibliyometrik araştırmalar, çalışılan konuda akademik yayınların daha yakından tanınması, 

konuya ilişkin çalışmalarda araştırmacılara yol göstermesi, araştırmaya açık alanların belirlenmesi ve 

aynı konuda çalışma yapacaklara konu hakkında istatistiki ve özet bilgi vermesi açısından önemlidir. 

(Arslan, 2017) . Bu araştırmada, ‘’ekonometri’’ konusu ile ilgili çalışma yapacaklara rehber olması ve 

çalışılan konuda genel perspektifin çıkarılması ile literatüre katkıda bulunulmak amaçlanmıştır (Yıldız 

& Tani, 2018). 
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Ulusal yazında “ekonometri” ile ilgili olarak ilk bilimsel alanda yapılan tez çalışmaları 1984 

yılında başlamıştır. O yıldan günümüze kadar geçen 35 yılda toplamda 2532 tez çalışması yapılmıştır. 

Üretilen tez çalışmalarının 2000 adeti izinli, 532 adeti izinsiz olarak yer alamaktadır. Araştırmaya dâhil 

olan 590 tezden 408 yüksek lisans düzeyinde, 182’si ise doktora düzeyindedir. Bu durumda 

“ekonometri” ile ilgili olarak çalışmalar üniversitelerde daha çok yüksek lisans düzeyinde çalışılmıştır. 

Doktora düzeyinde ise yeterli düzeyde çalışılmadığı yapılamamıştır.  

Enstitüler açısından incelendiğinde ise en yoğun çalışma Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer 

almaktadır. Bu Ekonometri Bilim Dalının Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olmasının doğal bir 

sonucudur. Fakat son yıllarda ülkemizde açılmış olan Bankacılık ve Sigortacılık, İslam Ekonomisi ve 

Finans Enstitüsü gibi farklı enstitülerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’de konuyu ele almışlardır.  

Yıllar açısından ise en çok 2018 yılında yazılmıştır. Çalışmanın yapıldığı zaman gözönüne 

alındığında 2019 yılının ilk çeyreği olması nedeniyle 2018 yılı olarak görülmektedir. Fakat 2019 yılının 

henüz tüm bilgileri ele alındığında 2018 yılını geçeceği tahmin edilmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle 

birlikte “ekonometri”nin çalışıldığı alanlar ve yöntemleri de genişlemektedir. Bu nedenden dolayı  

bundan sonra ilerleyen dönemlerde daha çok tezin yazılması ve bu tezlerin daha farklı konuları içerecği 

düşünülmektedir.  

Bu çalışmada; disiplinlerarası bir bilim dalı ekonometri bölümü için analiz yapılmıştır. Anahtar 

kelime “ekonometri” ele alınarak konu ile ilgili son yıllarda yaşanan artışa dikkat çekilmek istenmiştir. 

Özellikle teknolojinin gelişiyle birlikte bibiliyometri konusunun da önem kazandığı vurgulanmak 

istenmiştir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU 

Dr. Omca ALTIN 

ÖZET 

Su, insan hayatı ve doğal hayatın dengesi için oldukça önemlidir. Endüstrileşmiş ülkelerde 

yaşayanlar için suyun varlığı her ne kadar sıradan ve alışılmış olsa da su sınırlı bir kaynaktır. Bu sınırlı 

kaynağın önemi giderek daha da artmaktadır. Özellikle teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sudan 

faydalanma şekilleri ve oranlarında meydana gelen artış, su kaynaklarının içme, kullanma, sulama, 

enerji, ulaşım vb. birçok amaç için geliştirilebilmesi, sınırlı bir kaynak olan suyu ülkelerin ekonomik 

kalkınmalarının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Teknolojinin ilerlemesi, su kaynaklarından 

azami fayda sağlanmasına bir araç olurken diğer taraftan şehirleşme ve sanayileşmede yaşanan artışlar 

çevre kirliliğini dolayısıyla su kirliliğini gün geçtikçe arttırmıştır. Su kirliliğinin giderek önemli 

boyutlara gelmesi ülkelerin bu konuda ciddi önlemler almasını gerekli hale getirmiştir. Bu kapsamda 

su yönetimi ile ilgili Avrupa Birliği politikasının çerçevesini oluşturan Su Çerçeve Direktifi oldukça 

önemlidir. Türkiye de AB tam üyelik sürecinde müzakere sürecinin ilerleyebilmesi için Su Çerçeve 

Direktifi’ne uyum sağlamak ve uygulayabilmek adına birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışma; AB Su 

Çerçeve Direktifi ve AB tam üyelik sürecinde Türkiye’nin bu direktife yönelik gerçekleştirdiği 

çalışmaları ele alarak, Türkiye’nin bu direktife ne kadar uyum sağladığını ve direktifin Türkiye’de 

uygulanabilirliğinin ne düzeyde olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada literatür tarama 

yöntemi tercih edilmiş, konu ile ilgili güncel makale, kitap, AB ve Türkiye raporları incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda;  Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasında son derece önemli olan su 

kaynaklarını geliştirilerek kullanıma uygun hale getirilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan 

kaldırılmaya çalıştığı, ancak tüm bu çalışmalarına karşın su kaynaklarının gelişimi konusunda hala AB 

ülkelerinin gerisinde kaldığı görülmüştür. Diğer taraftan Türkiye’nin AB’nin Su Çerçeve Direktifi’ne 

uyum kapsamında politika ağları ve yasal söylemlerde yaşanan değişimlerinin daha hızlı ve somut 

olduğu görülürken, kurumsal pratikliklerdeki değişimlerinin daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bu 

durumda Türkiye’nin AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum ve direktifin uygulanması kapsamında 

çalışmalarını daha da hızlandırması gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin ilgili kurum ve 

kuruluşlarını teknik ve personel bakımından geliştirilmesi, bu hedefe yönelik üretilecek projelere 

finansman sağlanması çalışmalarının hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Su Çerçeve Direktifi, Su Kirliliği, Su Kaynakları. 

JEL Kodları: Q25,Q53,L95 
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EUROPEAN UNİON WATER FRAME DIRECTIVE AND TURKEY’S CONCORDANCE 

ABSTRACT 

Water is very important for human life and balance of nature. Nevertheless, existence of water is 

something regular and ordinary, water is a limited source. The importance of this limited source is 

increasing by each passing day. Especially with the advancement of the technology, increase in methods 

and ratios, being able to develop water sources as drinking, usage, watering, energy, transportation 

etc. Makes water as source which can’t be given up for countries economical development. While 

advancement of technology becomes a tool for using water sources at max, on the other hand water 

pollution tied to urbanization, industrialization and environmental pollution which all are started to be 

seen more and more. Since the water pollution became a growing problem, conditions pushed countries 

to take serious precautions. In this scope “Water Frame Directive” that creates European Union policy 

about water management is quite important. Also Turkey is making many studies in order to comply 

with “Water Frame Directive” and to apply these studies into real life for having progress in bargaining 

on it’s way to full EU membership. In this study; EU Water Frame Directive and studies realized 

towards this directive in Turkey on it’s way to full EU membership is going to be handled, aims to 

identify in what extent Turkey showed concordance to this directive and applicability of this directive in 

Turkey. In research literature scanning method was preferred and up to date articles books, EU and 

Turkey reports were examined. At the result of study, Turkey is trying to get over with all obstacles 

which doesn’t let water sources to be used appropriately and also trying to develop water sources which 

are very important in means of socio-economical development. In the mean time Turkey is trying to 

refrain to be a part of any of international agreements. However, despite all of Turkey’s works towards 

developing water sources in country still efforts are far behind EU countries standards. On the other 

hand, it’s seen that changes experienced at political webs and legal statements in scope of Turkey’s 

concordance to EU’s Water Frame Directive make progress in a quicker and solid wat but the changes 

at corporate practical solutions tend to progress slower. In this situation, studies regarding application 

of Turkey’s EU Water Frame Directive shall be fasten up by this way developing related institutions’ 

and foundations’ technic and personnel shall contribute a great addition to speed up studies regarding 

project funding in related with this purpose. 

Keywords: European Union, Turkey, Water Frame- Directive, Water Pollution, Water Sources 

JEL Classifications:  Q25, Q53, L95 
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1. GİRİŞ 

Hayatın temel ve vazgeçilmez maddesi olan su, tüm canlılar için oldukça önemli bir kaynaktır. 

Bu değerli kaynak, tüm canlılar için önemli bir kaynak olmanın dışında ekonomik ve sosyal yaşam 

üzerinde de oldukça etkilidir. 

Zamanla küresel iklim değişikliği, nüfusun giderek artması, sanayileşme gibi etkenler gün 

geçtikçe hayatın temel ve vazgeçilmez maddesi olan suyun kirlenmesine neden olmuş ve dolayısıyla su 

kirliliği ülkelerin temel sorunu haline gelmiştir. Özellikle kirlilikle mücadele kapsamında AB’nin tüm 

su ile ilgili direktiflerini birleştiren ve tek bir yönetmelik altında toplayan AB Su Çerçeve Direktifi son 

derece önemlidir. 

Türkiye yakın bir gelecekte AB’ye girmeyi hedefleyen bir ülkedir. Bu hedefine ulaşabilmek için 

AB yönetmelikleri uyumlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Dolayısıyla alınan kararlar doğrultusunda çeşitli 

fasıllarda tarama sürecine başlamış olan Türkiye’nin de müzakere aşamasında AB Su Çerçeve 

Direktifi’nin uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir.  Kısaca 

AB’ye tam üyelik sürecindeki ülkemiz için, AB Su Çerçeve Direktifi bu alanda gelişim adına gerekli 

yardımı sağlama konusunda oldukça önemli olacaktır. 

2. AVRUPA BİRLİĞİ SU POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ VE AB SU ÇERÇEVE 

DİREKTİFİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Tarih boyunca AB üyesi ülkeler ve Türkiye kendi tarihsel ve kurumsal gelişimlerini ve fiziksel 

özelliklerini temel alarak su yönetimi biçimleri oluşturmuşlar ve su yönetimi politikalarını kendi 

yapılarına uygun bir şekilde şekillendirmişlerdir. Özellikle 1950’li yıllarda Avrupa kıtasında başlayan 

bütünleşme hareketleri dahi bölge ülkelerinin su yönetiminde ulusal önceliklerini uygulamayı 

sürdürmelerine engel olamamıştır. Avrupa ülkelerinin ortak bir su yönetimi politikalarına yönelişleri ise 

Avrupa bütünleşmesinin ilerleyen süreçlerinde kademe kademe gerçekleşmeye başlamıştır. Bu 

kapsamda özellikle Avrupa’da ortak bir çevre politikasının oluşmaya başlaması su politikası alanında 

da bütünleşmeye giden yolun açılmasına ortam hazırlamıştır. AB’nin su politikalarının da içinde aşama 

aşama geliştiği çevre politikasına bakıldığında AB bünyesinde gelişen ortak bir çevre politikasının 

varlığının yanında bu politika ile çok da örtüşmeyen bazı ulusal öncelik ve kurumların da mevcut 

varlıklarını sürdürdüklerini gözlemlemekteyiz. Çevre politikasının oldukça esnek oluşu ve dolayısıyla 

AB üyesi ülkelere geniş bir hareket alanı sağlaması bunun en büyük sebebidir.  AB’nin su ile ilgili 

düzenlemeleri de çevre politikası çerçevesinde gelişmiş olup ve bu çerçeveden bağımsız değildir. Diğer 

bir ifade ile AB bünyesinde bir su politikasının oluşturulabilmesi için öncelikle ortak bir çevre 

politikasının oluşturulması beklenmiştir. Ancak ilk aşamalarda gerçekleştirilen su yönetimi politikasının 
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unsurları, bir bütünlük sağlayamamış ve dolayısıyla herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Özellikle 

Avrupa nehirlerinde hızla artan kirlilik Avrupa su yönetimi politikasının en büyük başarısızlığı olarak 

görülmüştür (Sümer, 2013: 33-34). 

Zamanla Avrupa’nın tatlı su kaynaklarını daha güçlü bir şekilde yönetecek bütüncül bir politikaya 

olan gereksinimin artması neticesinde, 1990’lı yılların ortalarından itibaren, AB Su Çerçeve 

Direktifi’nin ortaya çıkması ile sonlanacak olan birçok taraflı tartışma ve politika yapma süreci içerisine 

girilmiş ve sürecin sonunda da AB Su Çerçeve Direktifi AB su politikasının temel taşıyıcısı olarak 

benimsenmiştir. AB Su Çerçeve Direktifi, uzun süreli bir müzakere sonucunun ürünüdür. Özellikle AB 

Su Çerçeve Direktifi, AB üyesi ülkeleri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Hükümet dışı 

örgütler gibi birçok aktörün çıkarlarını ön plana çıkarmaya çalıştıkları oldukça zorlu bir süreç sonunda 

kabul edilen ortak bir metin özelliği taşımaktadır. Kısaca AB Su Çerçeve Direktifi belirli bir esnekliği 

olan çerçeve bir Direktif’tir (Sümer, 2013: 34). 

AB’de Su Çerçeve Direktifi’nin gelişimi oldukça uzun bir süredir devam etmektedir. 1996 yılında 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler AB su politikası ile ilgili ortak bir görüş 

birliğine varmışlar ve su kaynaklarının yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşımı uygulanması 

gerektiği konusunda uzlaşmışlardır. Bu doğrultuda AB’de mevcut olan tüm su ile ilgili direktifleri tek 

bir yönetmelik altında toplayarak AB Su Çerçeve Direktifi’ni oluşturmuşlardır. AB Su Çerçeve 

Direktifi, Avrupa çapında bütüncül su yönetimine bir çerçeve oluşturmak maksadıyla 22 Kasım 2000’de 

yürürlüğe girmiştir (Dalkılıç ve Harmancıoğlu, 2008: 416). 

2000’den önce AB’de su kaynaklarının yönetimi oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. AB üyesi 

ülkelerinin çevre ve su kalitesini korumaya ilişkin birbirlerinden oldukça farklı ve birbirleriyle çelişen 

uygulamaları mevcuttu. Özellikle 10’un üzerinde AB üyesi ülkenin sahip olduğu toplam su kaynağının 

yarısı komşu ülkelerden gelmekteydi. Diğer taraftan sınır aşan sular ve kirletenlere yönelik ortak bir 

düzenleme de bulunmamaktaydı. Su havzalarının bahsedildiği şekilde birbirinde farklı idari ve bölgesel 

birimlere ayrılması sebebiyle AB üyesi ülkeler tarafından alınan önlemler başarısızlıkla sonuçlandı. 

Dolayısıyla bu durum, en iyi yönetimin sağlanabilmesi amacıyla tüm AB üyesi ülkeleri arasında 

işbirliğini zorunlu kıldı (Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 196). Özellikle nüfustaki hızlı artış, 

endüstrileşme, kentleşme gibi faktörlerin sebep olduğu su kirlilikleri de bu işbirliği üzerinde etkili olan 

diğer faktörler olmuşlardır (Karadağ, 2006: 210). 

AB Su Politikası’nın tarihine baktığımızda üç dönem şeklinde sınıflandırılmaktadır.  
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1. Dönem: Bu dönem 1970-1980’li yılları kapsamakta ve halk sağlığı temel alınmaktadır.  

Özellikle bu yıllar arasında içme suyu, yüzme suyu ve su ürünleri üretim alanlarındaki suyun 

kalitesine yönelik düzenlemelere yer verilmişti.  

2. Dönem: Bu dönem 1990’lı yılları kapsamakta ve kirliliğin azaltılması hedeflenmektedir. Bu 

hedef doğrultusunda da bu dönemde su kaynaklarına yönelik en büyük yasal düzenlemelerden 

birisi olarak kabul edilen kentsel atık su arıtma ve nitrat direktifleri yaratılmıştır. 

3. Dönem:  Bu dönem ise 2000’li yıllar ve sonrasını kapsamakta ve bütünleşik yönetim ve 

sürdürülebilir kullanım temel alınmaktadır. Yasal düzenlemelerde ise AB Su Çerçeve Direktifi 

ve bu temel direktifle içme ve yüzme suyu direktiflerinin bütünleştirilmesi ön plana çıkmaktadır 

(Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 196). 

Kısaca daha öncede bahsedildiği gibi AB Su Çerçeve Direktifi, diğer direktiflerden farklı olarak 

tüm su kaynaklarını içine almakta ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım 

getirmektedir. Aynı zamanda kaynak ıslahı ve sürdürülebilir kullanım olanağı da sağlamaktadır  

(Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 196). Dolayısıyla AB Su Çerçeve Direktifi, su politikasına ilişkin 

topluluk faaliyetleri için gerekli olan ilkeleri ve prensipleri içermektedir. AB üye ülkeleri de su 

kaynakları yönetimini, bu direktife uygun bir şekilde geliştirmeye çalışmaktadırlar (Anonim, 2003). 

3. AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NİN HEDEFLERİ, ANA PRENSİPLERİ VE GETİRDİĞİ 

YENİLİKLER  

AB Su Çerçeve Direktifi, iç yüzeysel suların, geçiş sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının 

korunması yönünde bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu kapsamda da; 

 Su ekosistemlerini ve su gereksiniminden dolayı karasal ekosistemleri ve bataklıkları korumayı, 

 Mevcut durumdaki su kaynaklarının korunması amacıyla sürdürülebilir su kullanımını teşvik 

etmeyi, 

 Yeraltı sularının kirlenmesini önlemeyi, 

 Selleri ve kuraklığı önleyebilmek maksadıyla bölgesel ve deniz sularını korumayı, 

sürdürülebilir, dengeli ve eşit su kullanımına ilişkin gereken miktarda iyi kaliteye sahip yüzeysel 

ve yeraltı suyu teminini ve yer altı sularının kirliliğini azaltmayı hedeflemektedir (Akkaya, 

Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 197). 

Özellikle AB Su Çerçeve Direktifi ile farklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu direktif nehir, göl, 

kıyı suları ve yeraltı suları gibi bütün suları korumaktadır. Aynı zamanda bu direktif, su sistemlerinin 

politik sınırlarla sınırlanmadığı nehir havzaları temelinde bir yönetimi ön plana çıkartmaktadır. Emisyon 

sınır değerleri ve kalite standartları için bütüncül bir yaklaşım önermekte ve ülkeler ve kurumlar arasında 
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sınırlararası çalışmayı teşvik etmektedir. Diğer yandan sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu da su 

yönetimi faaliyetlerinde sürece dahil eden bir yaklaşım sergilemektedir. Tarım, endüstri, evsel ve 

bunların dışındaki tüm kirlilik kaynaklarını azaltmayı gerektirmekte, ücretlendirme faaliyetleri ve 

kirleten öder sistemini, doğru ücret politikaları ile gerekli hale getirmektedir (Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 

2006: 197). Kısaca AB Su Çerçeve Direktifi’nin ana hedefi Avrupa’daki suların tamamının iyi bir 

ekolojik ve kimyasal hale gelmesini sağlamaktır (Dalkılıç ve Harmancıoğlu, 2008: 418). 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin ana prensiplerine bakıldığında; 2000/60/EC-Madde 9’da suyun adil 

ücretlendirilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu madde de suyun ticari bir varlık olmadığı fakat su 

hizmetlerinin maliyetlerinin karşılanabilmesi maksadıyla ücretlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Bu durum suyun sürdürülebilir kullanımı açısından oldukça önemli olmaktadır. Direktifte temel prensip 

kirletenlerin ödemesidir. 2000/60/EC-giriş bölümü Madde 18, 19, 41’e bakıldığında suyun 

sürdürülebilir kullanımı üzerinde durulmaktadır. Bu maddelere göre suyun korunması ve su kirliliğinin 

önlenmesi son derece önemlidir. İlerleyen dönemlerde yeterli su sağlayabilmek ve iyi kalitede bir su 

için AB Su Çerçeve Direktifi’nin iyi şekillerde uygulanabilmesi büyük önem teşkil etmektedir. 

2000/60/EC-Madde 3’de Uluslararası İşbirliği ve Yeni Su Birliği ele alınmaktadır. Su kütlelerinin 

sınırlarda durmaması nedeniyle AB Su Çerçeve Direktifi’ne göre suyu yönetmede uluslararası işbirliği 

ön plana çıkmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi bir havzada yer alan tüm ortakların ortak işbirliği 

yaparak nehir havzalarını yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. Kısaca ülkelerin, AB Su Çerçeve 

Direktifi’ne göre ortak bir Nehir Havza Yönetim Planı oluşturmaları anlamına gelmektedir. 

2000/60/EC-Madde 14’de suyun herkesin konusu olduğu ifade edilerek, suyu koruma konusunda sadece 

ülkelerin değil aynı zamanda farklı sektörlerden aktörlerin de işbirliği yapmaları gerektiği 

vurgulanmaktadır. 2000/60/EC-Madde 4, 8, 10, 11, 16, 17’de ise suyun hassas bir kaynak olduğu ifade 

edilerek su kaynaklarının tarım, endüstri ve evsel gibi birçok kullanımdan etkilendiği belirtilmektedir. 

Dolayısıyla AB Su Çerçeve Direktifi kirlilik kaynaklarının önlenmesini ve bütün kirlilik kaynaklarının 

sürdürülebilir kontrolü için bir mekanizma yaratılmasını gerekli kılmaktadır (Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 

2006: 198). 

AB bahsedilen tüm bu AB Su Çerçeve Direktifi hedef ve ana prensiplerini temel alarak bazı 

kurumsal ve organizasyonel zorunluluklar gerektirmektedir. Özellikle bütüncül yaklaşım, su yönetimi 

planlama ve geliştirilmesinde işbirliğini gerekli kılmaktadır. Su yönetimi ile ilgili konularda birbirinden 

farklı kamu kurumları işbirliği halinde olmalıdır. Deniz, kıyı, yeraltı gibi bütün sulara bütüncül 

yaklaşılmadır. AB Su Çerçeve Direktifi’ne göre su yönetimi yalnızca devletin görevi değildir. Aynı 

zamanda tüm paydaşları da kapsamalıdır. Diğer yandan etkin bir işbirliği için bilgi paylaşımını da 

gerekli kılmaktadır (Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 198-199). 
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Özellikle AB Su Çerçeve Direktifi’nin getirmiş olduğu nehir havza yönetimi olarak nitelendirilen 

tek bir su kaynaklar yönetimi sistemi oldukça önemli bir yeniliktir. Dolayısıyla kaynaklar idari veya 

politik sınırlar göz önüne alınarak değil, coğrafik ve hidrolojik unsurlar temel alınarak belirlenecek olan 

nehir havza bölgelerine ayrılarak yönetilecektir. Ulusal sınırları aşacak olan nehir havza bölgesi için ise 

nehir havzası yönetim planı oluşturulacak ve 6 senede bir güncelleştirilecektir (Akkaya, Efeoğlu ve 

Yeşil, 2006: 199). Havza ya da nehir havzası, yüzey ve yeraltı sularını içine alan ve tüm yüzey sularının 

dereler ve nehirler ile taşınarak tek bir nehir ağzı, delta ya da haliçten denize ulaştığı bir kara parçası 

olarak tanımlanmaktadır (Bilen, 2008: 5). 

Nehir havzası yönetim planı, nehir havzaları için ekolojik, kimyasal ve özel koruma alanları ile 

ilgili hedeflere belirli zaman dilimleri içinde nasıl ulaşabileceğini gösteren bir belgedir. Bu plan ile 

akarsu havzalarının özellikleri, toplumsal faaliyetlerin havzada yer alan sular üzerindeki etkisini 

belirleme, aynı zamanda yasal düzenlemelerde görülen eksikliklere yönelik önlemleri içermektedir. 

Diğer yandan akarsu havzasında su kullanımının ekonomik açıdan bir analizinin yapılmasını da 

gerektirecektir (Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006: 199). 

4. AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU 

Türkiye 1959 yılından beri Avrupa politik yapısı içerinde yer almak istemiş olup AT/AB ile 

ilişkileri zamanla daha da derinlik kazanmıştır. 1963 yılında Ankara Antlaşması ile ortaklık kurulmuş, 

1999’da Türkiye aday ülke statüsünü elde etmiş, 2005 yılında da AB ile üyelik müzakere sürecine 

girmiştir. Bu kapsamda AB Su Çerçeve Direktifi de AB müktesebatının önemli bir parçası niteliği 

taşımakta olup, tam üyelik müzakere sürecinde olan Türkiye için iç hukuka aktarılması ve uygulanması 

gereken bir Direktif’tir (Sümer, 2013: 35). 

AB Su Çerçeve Direktifi’ne baktığımızda daha çok su kalitesinin iyileştirilmesi noktasına 

odaklandığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de ise durum daha farklı olmakta ve Türkiye su politikasında 

su kaynaklarının geliştirilmesini temel almaktadır. AB üye ülkeleri su kaynaklarının gelişimini 

tamamlamış, su politikasında su kirliliği ile mücadeleye odaklanmıştır (Leussen, Slobbe and Meiners, 

2007: 15). Türkiye sosyo-ekonomik kalkınmaya ilişkin hedefleri doğrultusunda ve giderek artmakta 

olan içme suyu, enerji ve tarım suyu gereksinimlerini karşılayabilmek için su kaynaklarını geliştirmeye 

yönelik faaliyetlerini henüz tamamlayabilmiş değildir. Dolayısıyla Türkiye için su kaynaklarının 

geliştirilmesi su kaynakları yönetiminin ana önceliğini oluşturmaktadır (Sümer, 2013: 35). 

Diğer taraftan Türkiye’nin mevcut su kaynaklarının üçte birinden daha fazlasını sınır aşan su 

kaynakları oluşturmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi de, sınır aşan sulara yönelik bazı bazı hükümler 

içermektedir. Ayrıca AB Su Çerçeve Direktifi, üye ülkeler açısından oldukça zorlu uygulama süreçleri 
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öngörmektedir (European Commission, 2001: 1). Özellikle Nehir Havzalarının AB Su Çerçeve 

Direktifi’nin uygulanması aşamalarında başlıca birim olarak nitelendirilmesi bu zorluklardan birisidir  

(Sümer, 2013: 35). 

Dolayısıyla AB Su Çerçeve Direktifi yürürlüğe girmiş olduğu 2000’lerden itibaren, özellikle 

AB’ye yeni üye olan ülkelerde ve Türkiye gibi aday statüsünde olan ülkelerde nasıl uygulanacağı 

konusunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalarda daha çok teknik esaslara ve 

örgütlenme şekillerine odaklanılmıştır (Bilen, 2008: 304). 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması kapsamında Su Çerçeve Direktifi’nin ilerleyen 

zamanlarda uygulama aşamalarındaki çalışmalar içi bir data envanteri çıkarmak, uygun standartlara 

sahip ve yeterli bir izleme sistemi yaratmak, bütün sektörleri içine alan ve bütün maliyetlerin 

karşılanması ilkesini temel alan bir fiyatlandırma sistemi oluşturmak, ilgili kişilerin su yönetimine ve 

özellikle nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine katılımlarını 

sağlamak gibi çalışmalar yapması gerekmektedir. Dolayısıyla AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması 

Türkiye açısından önemli bir çaba gerektirmektedir (Sümer, 2013: 35). 

AB Su Çerçeve Direktifi, bir ülkenin su yönetimi politikasının kurumlar, yasal söylemler ve 

politika ağları gibi farklı boyutlarını da farklı şekillerde etkilemektedir. Kurumlar kısmı; Bakanlıklar, 

Devlet Su İşleri, Devlet Planlama Teşkilatı, sulama birlikleri gibi somut kurumsal yapılanmalardan diğer 

bir ifade ile sert kurumlardan ve fiyatlandırma, izleme, havza bazında su yönetimi, katılımcılık ve sınır 

aşan sular gibi soyut fakat kurumsallaşmış, belirli bir kurallar bütününden meydana gelen pratikler diğer 

bir ifade ile yumuşak kurumlardan oluşmaktadır. Yasal söylemler, su yönetimi ile ilgili yasal metinlerin 

yer aldığı kavramsal yaklaşımlar ve önceliklerdir. Politika ağları ile ise, su yönetimi politikasının karar 

alma süreçlerinde ve uygulama aşamalarında yer alan aktörler aralarındaki ilişki kastedilmektedir  

(Sümer, 2013: 35-36). 

AB Su Çerçeve Direktifi, Türkiye su yönetimi politikasının bahsedilen bu üç boyutu üzerinde de 

etkiye sahiptir. Türkiye’nin, AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyumu kapsamındaki çalışmalara bakıldığında, 

politika ağları ve yasal söylemlerde yaşanan değişimlerin çok daha hızlı olduğu görülürken, kurumsal 

süreçlerde yaşanan değişimlerin diğer ikisine göre çok daha yavaş olduğu görülmektedir (Sümer, 2013: 

36). 

Türkiye tarih boyunca su yönetimi ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapmış, su sektöründe 

birçok reformlar gerçekleştirmiştir. Ancak zamanla ihtiyaçların giderek artması, yasal mevzuat ve 

teşkilat yapısının karmaşık bir hal alması, su kaynakları yönetimine yönelik yeniden kapsamlı bir 

yapılanmayı gündeme getirmiştir. Özellikle AB’ye üye olmanın gerekleri kapsamında karşı karşıya 
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kalınan reform süreci de su yönetimine ilişkin bu kapsamlı yeniden değerlendirmeyi destekler 

niteliktedir (Sümer, 2013: 37). Aynı zamanda su yönetimine ilişkin bu kapsamlı yeniden 

değerlendirmede Türkiye’nin su yönetimine ilişkin karşı karşıya kalmış olduğu temel sorunlar da etken 

olmuştur. Ancak su yönetimine ilişkin temel sorunlar sadece Türkiye’ye özgü olmayıp, gelişmiş ve 

gelişmekte olan birçok ülkede de görülebilmekte fakat farklı şekilde hissedilmektedir (Bilen, 2008: 

298). Dolayısıyla Türkiye tüm bu etkenlerden dolayı AB’nin hedeflerini ve gerekliliklerini yerine 

getirebilmek için kurumsal ve yasal birtakım düzenlemeler yapmalıdır. Özellikle bütüncül bir su 

yönetimi kurumlar arası işbirliğini de gerektirmektedir (Grontmij, 2004: 5). Diğer yandan AB Su 

Çerçeve Direktifi’nin öngörmüş olduğu kurumsal yapılanmalar (kurumsal pratikler)  ve Türkiye’nin 

mevcut uyguladığı kurumsal pratikler arasında da ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, 

Türkiye’nin 2000’lerden itibaren içinden geçmekte olduğu AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sürecinin 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Aynı zamanda bahsedilen bu farklılıklar, Türkiye’nin, AB 

Direktifleri ile ilgili olarak şimdiye kadar ortaya koymuş olduğu kayda değer yasal uyumlaştırma 

geçmişiyle çelişki oluşturmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri kurumsallaşmış pratiklerin yasal 

dokümanlara göre çok daha yavaş bir şekilde adaptasyonudur (Sümer, 2013: 38). 

Yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler Parlamento’nun karar alma süreçlerine bağlı bir 

şekilde hızlı gerçekleşirken, kurumsallaşmış pratiklerdeki değişimler ise oldukça yavaş olmaktadır. 

Dolayısıyla, kabul edilen birçok su direktifine karşın, fiyatlandırma, halkın su yönetimine katılımı, sınır 

aşan sularla ilgili ilişkiler, izleme ve havza bazında su yönetimi gibi konularda değişim oldukça yavaş 

ilerlemektedir (Sümer, 2013: 38). 

Diğer yandan AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum kapsamında yapılan çalışmaların, Türkiye’nin 

su yönetimi politikasında meydana getirdiği değişiklikler için ise üç farklı kategori belirlenmiştir. 

Birinci kategoride pilot projeler vardır. Pilot projeler bazen MATRA Projesi gibi belirli bir yeri 

hedeflemiştir (Sümer, 2013: 38). Özellikle MATRA olarak tanımlanan projede Hollanda Hükümeti ile 

ikili işbirliği kapsamında Türk uzmanların da destekleriyle AB Su Çerçeve Yönergesi’nin Türkiye’de 

uygulanma projesi hazırlanmıştır. Proje çerçevesin de AB Su Çerçeve Yönergesi’nin uygulanması ile 

alakalı teknik yönler incelenmiş, Türkiye’deki mevcut kurumsal ve yasal yapı ele alınmıştır. Büyük 

Menderes Havzası örnek bir proje olarak gösterilmiş, Yönergenin teknik tarafları da havzadaki veriler 

temel alınarak bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcı bir su yönetimi anlayışının nasıl 

gelişebileceği atölye çalışmalarında değerlendirilmiştir. AB Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de 

uygulanmasına yönelik çok geniş kapsamlı olmayan bir el kitabı ortaya çıkarılmıştır (Taşkın, 2006: 253-

286). Aynı zamanda projeler İzleme alanındaki Twinning Projesi gibi ülke çapında uyuma da 

odaklanılmıştır. Pilot projeler bazı durumlarda DEFRA tarafından desteklenen proje gibi sadece bir ülke 
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tarafından desteklenen projeler olmuş,  bazı durumlarda ise Hollanda, Slovakya ve Birleşik Krallık 

tarafından desteklenen Twinning Projesi (Capacity Building Support to the Water Sector in Turkey) gibi 

birçok ülke tarafından desteklenmiştir. İkinci kategoride bakıldığında ise Türkiye’nin AB Su Çerçeve 

Direktifi’ne uyumunu amaçlayan yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler mevcut yasal 

düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri veya yeni olan bazı düzenlemelerin çıkarılmasını 

içermektedir. Üçüncü kategoride ise, bağımsız kuruluşların raporları, resmi raporlar bulunmaktadır. 

Bunlar, Ulusal Programlar, Çalışma Grupları’nın (Working Groups) ortaya koydukları belgeler ve 

Strateji Belgeleri’dir (Sümer, 2013: 38). 

Gerçekleştirilen proje ve çalışmaların yasal söylemleri, politika ağlarını ve kurumları değiştirme 

konusunda ne kadar etkin olduğu konusu son derece önemlidir. Özellikle bu proje ve çalışmaların yasal 

düzenlemeleri ve politika ağlarını değiştirmede etkili olduğu görülmüştür (Sümer, 2013: 38-39). 

5. SONUÇ 

AB üye ülkelerinin her biri gelişmiş ülkeler olup, su kaynaklarının geliştirilerek halkın hizmetine 

sunulması ve ülkenin kalkınmasına yarar sağlanmasına yönelik çalışmalarının çoğunu tamamlamıştır. 

Dolayısıyla AB üye ülkeleri daha çok farklı sektörlerin sebep olduğu kirliliğin giderilmesi noktasına 

odaklanmaktadır. Türkiye ise AB üye ülkelerinin tam tersine su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik 

faaliyetlerini henüz tamamlayabilmiş değildir. Ancak bununla birlikte su kaynaklarının geliştirerek 

kullanıma sunulmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.  

Aynı zaman AB Su Çerçeve Direktifi, Türkiye su yönetimi politikasının üç boyutunda da etkili 

olacaktır. Özellikle Türkiye’de AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyumu kapsamında politika ağları ve yasal 

söylemlerde yaşanacak değişimler hızlı olurken, kurumsal süreçlerde yaşanacak değişimler ise çok daha 

yavaş olacaktır. Bunun en büyük nedenleri ise AB Su Çerçeve Direktifi’nin sahip olduğu esnek yapı ve 

var olan muafiyetlerdir. Dolayısıyla AB Su Çerçeve Direktifi’nin esnek yapısı ve muafiyet olanağı 

ülkelerin sorumluluklardan kaçmasına imkan tanımaktadır. Diğer bir etken ise kurumsal gelenekleri, 

mevcut sistemleri kırmada yaşanan zorluklardır. Türkiye’nin su yönetimi politikasında öncelik alanının 

su kaynaklarını geliştirme olması aynı zamanda kurumsallaşmış pratiklerinde bu yönde şekillenmesine 

neden olmuştur. Yasal düzenlemeler ve yapılar bu öncelikli hedef doğrultusunda geliştirilmiştir. AB Su 

Çerçeve Direktifi’nin ise odaklandığı nokta su kalitesi olmasına rağmen mevcut esnek yapısı ve 

sağladığı muafiyetler ülkelerin AB Su Çerçeve Direktifi’nden farklı yaklaşımlar benimsemelerine 

olanak sağlamıştır. 

Sonuç olarak Türkiye, AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum ve direktifin uygulanması kapsamında 

çalışmalarını daha da hızlandırması gerekmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin ilgili kurum ve 
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kuruluşlarını teknik ve personel bakımından geliştirilmesi, bu hedefe yönelik üretilecek projelere 

finansman sağlanması çalışmalarının hızlandırılmasına büyük katkısı olacaktır. 
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BİR BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONU OLARAK TÜRKİYE E-SPOR 

FEDERASYONU’NUN HUKUKİ STATÜSÜ 

Öğr. Gör. Aziz YİGİT  

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye E-Spor Federasyonu’nun da dahil olduğu “bağımsız spor 

federasyonları”nın hukuki statüsü ve bu bağlamda Türk İdare Sistemindeki konumu belirlenmeye 

çalışılacaktır. Bağımsız spor federasyonlarının hukuki yapısını belirlemek için, öncelikle bu 

kuruluşların kamu tüzel kişisi olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılacaktır. Bu tartışmada esas 

alacağımız yasal düzenleme, bağımsız federasyonların hukuki altyapısını meydana getiren 3289 Sayılı 

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” dur. Ancak, söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin Anayasa 

Mahkemesi ile Danıştay kararlarına da yeri geldikçe atıf yapılacaktır.  

Bağımsız spor federasyonlarının ve bu bağlamda Türkiye E-Spor Federasyonu’nun kamu tüzel 

kişisi olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda varılacak sonuç, yukarıda bahsi geçen yasal 

düzenlemenin “yerinden yönetim” ve “idari vesayet” kurumları açısından değerlendirilmesine imkan 

sağlayacaktır. Şöyle ki,  bağımsız spor federasyonlarının kamu tüzel kişiliği biçiminde örgütlendiği 

kabul edilecek olursa, Türk idare hukuku açısından birer hizmet yerinden yönetim kuruluşları olarak 

nitelendirilebilirler. Bu niteleme, bağımsız spor federasyonlarının merkezi idare karşısında özerk 

olmasını ve merkezi idare ile aralarındaki ilişkinin de bir vesayet ilişkisi olması durumunu 

doğurabilecektir. Bu durum ise, merkezi idarenin bağımsız federasyonlar üzerindeki denetim yetkisini 

zaman zaman hiyerarşi yetkisine kadar uzatan yukarıda bahsi geçen düzenlemenin hükümleri ile çelişki 

oluşturabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Spor Federasyonu, Kamu Tüzel Kişisi, İdari Vesayet, Hukuk, Özerklik. 

JEL Kodları: K00, K39, K49.   
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LEGAL STATUS AS AN INDEPENDENT SPORTS FEDERATION OF TURKEY E-SPORTS 

FEDERATION 

ABSTRACT 

In this study, Turkey E-Sports is the legal status of independent sports federations, including the 

Federation of Turkish Administrative System in this context and location will be determined. In order 

to determine the legal structure of independent sports federations, it will first be discussed whether these 

organizations can be accepted as public legal entities. The legal arrangement that we will take as basis 

in this discussion is the Youth and Sports Services Law No. 3289, which constitutes the legal 

infrastructure of the independent federations. However, the decisions of the Constitutional Court and 

the Council of State regarding the said legal arrangement shall be referred to as appropriate. 

Individual sports federations and in this context, Turkey E-Sports Federation, the public will be 

reached in the legal person can not be considered as a result, the legislation mentioned above 

"decentralization" and "administrative tutelage" institutions will enable it to be evaluated. In other 

words, if it is accepted that independent sports federations are organized in the form of public legal 

personality, they can be defined as public institutions in terms of Turkish administrative law. This 

characterization may lead to the fact that independent sports federations are autonomous to the central 

administration and that the relationship between the central administration and the central 

administration is a administrative tutelage relationship. This may contradict the provisions of the 

aforementioned regulation, which sometimes extend the control authority of the central administration 

over the independent federations up to the hierarchy authority. 

Keywords: Independent Sports Federation, Public Legal Entity, Administrative Tutelage, Law, 

Autonomy. 

JEL Codes: K00, K39, K49.  
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1. GİRİŞ 

Türk hukuk mevzuatına göre spor federasyonları üç türe ayrılmaktadır: Bakanlığa bağlı spor 

federasyonları, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonları. Biz bu çalışmada 

konumuzu e-Spor Federasyonu’nun da dahil olduğu bağımsız spor federasyonlarının hukuki statüsü ile 

sınırlandırıyoruz. 

Bağımsız Spor Federasyonlarının hukuki statüsü belirlenirken birbiriyle ilişkili iki soruya cevap 

verilmeye çalışılacaktır. Önce, tüzel kişi olduğu yasal olarak kabul edilen bağımsız spor 

federasyonlarının özel hukuk tüzel kişiliği ile kamu hukuku tüzel kişiliği ayrımında nereye 

yerleştirilebileceği araştırılacaktır. Eğer, kamu hukuku tüzel kişisi olarak kabul edilirse Türk İdare 

Teşkilatlanmasındaki konumu belirlenmeye çalışılacaktır. 

2. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI  

Hukukta hak sahibi olabilen, diğer bir deyişle açıkladıkları irade ile hukuki bir sonuç doğurabilen 

varlıklara kişi denilir. Önceleri sadece insanlar kişi olarak kabul edildikleri halde, toplumsal gelişmenin 

zorlaması ile insanlar tarafından kurulmuş bazı örgütlere de hukuki kişilik tanınmıştır. Nitekim, tüzel 

kişiliklerin kabulü sayesinde, insanlar, bir kişinin yaşam süresini ve sınırlı imkanlarını aşan ortak 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için “bir araya gelmek, o amaç uğruna çalışmak veya o amaca hizmet 

için belirli bir malvarlığını özgülemek”  (Özay, 1996: 130) suretiyle örgütlenebilme imkanına 

kavuşmuşlardır (Özay, 1996: 130). Bu bağlamda tüzel kişi, “… belli bir amacı gerçekleştirmek 

maksadıyla ve (kurucularından bağımsız olarak) başlı başına bir varlığa sahip olmak üzere bir araya 

gelmiş kişi toplulukları, … ile bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere belirli ve sürekli bir amaca 

özgülenen (tahsis edilen) mal toplulukları” (Akipek ve Akıntürk, 2007: 231) şeklinde tanımlanabilir. 

Benzer bir tanımda şöyledir: “Müşterek ve sürekli belli bir amaca yönelik olarak bir araya gelen, ancak 

kendisini oluşturan insan ve mal topluluğundan bağımsız, başlı başına bir varlığı olan, insan ve mal 

topluluklarına tüzel kişiler denilir” (Akyılmaz, Sezginer ve Kaya, 2009: 227). Bu tanımlarında işaret 

ettiği üzere, tüzel kişiler hukuk düzeni tarafından kendisini kuran gerçek kişilerden bağımsız varlık 

olarak tanınmış ve onun da hukuki sonuç doğurabilen bir iradesinin bulunduğu kabul edilmiştir 

(Akyılmaz vd., 2009: 227). Böylelikle hukukta kişi kavramı; insanları kapsayan gerçek kişiler ile tüzel 

kişiler şeklinde iki türe ayrılmıştır. 

Önce özel hukuk alanında evrilmiş olan tüzelkişilik idare hukuku alanına da sirayet etmiş ve 

günümüz idare hukukunda hak sahibi olabilen yegane kişi türünün tüzel kişiler olması sonucunu 

doğurmuştur (Özay, 1996: 130).  Dolayısıyla, idare hukuku alanında yer alan ve kamu hizmeti ifa eden 

teşebbüslerden her birinin tüzel kişiliğe sahip olduğu kabul edilmektedir (Onar, 1966: 966). İdare 
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hukuku alanında gerçek kişiler yani insanlar; organ, yetkili veya görevli adı altında ancak bu tüzel 

kişilerin faaliyetlerinin vasıtası olabilmektedir (Özay, 1996: 130-131).   

3. BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI BİR KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİSİDİR 

Tüzel kişilerin, bağlı oldukları hukuk kurallarına göre, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku 

tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrıldığı kabul edilmektedir9. 

Bu ayırımın Türk hukuk sisteminde genel kabul görmüş olmasına rağmen, iki tür tüzel kişiliği 

birbirinden ayırt edecek ölçütlerin tespiti sorunu idare hukukunun en çetrefilli konuları arasında 

                                                           
9 Yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı gibi, tüzel kişiler, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler şeklinde ikiye ayrılmakta ve zaman 

zaman bir tüzel niteliği tartışma konusu olabilmektedir. Acaba bu durumda kamu ve özel hukuk tüzel kişiliğin dışında, üçüncü 

bir tür söz konusu edilebilir mi?  

Nitekim, yargı organları da, bir kuruluşun niteliğini belirlemede zorluklarla karşılaştığında konuya ilişkin kesin bir 

değerlendirmede bulunmaktan kaçınmış ve zaman zaman verdikleri kararlarla kamu ile özel hukuk tüzel kişisi arasında karma 

nitelikte üçüncü bir türün varlığını kabul ediyormuş gibi bir izlenimin oluşmasına yol açmıştır.  

Mesela, Uyuşmazlık Mahkemesi, 233 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlardan GERKONSAN'ı (UM, E. 1996/50, K. 

1996/104, T.23.12.1996, R.G.21.01.1997-22884)  “kamu kurumu niteliği ağır basan bir anonim şirket” statüsünde bir idare 

biçiminde tanımlamıştır (Ayanoğlu, 2004: 193). Yine Uyuşmazlık Mahkemesi, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nı (UM, 

E. 1999/1, K. 1999/11, R.G.8/6/1999-23719) “kamu tüzel kişiliğine yaklaşan yeni bir müessese” olarak kabul etmiştir  

(Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1999/1, K. 1999/11, T. 03.05.1999; RG. 8.6.1999, S. 23684)” (Turan vd., 2015: 27). Ordu 

Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne göre “karma nitelikte bir kamu tüzelkişisi”dir (Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi 2. D. E. 1976/3623 - K. 1977/287 -T. 30.03.1977” (Yayla, 2010: 230).  

Doktrinde, İsmet Giritli ve arkadaşlarına göre, 25.10.2006 tarihli ve (5449) sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”na dayanarak kurulan Kalkınma Ajansları, “…ne tam kamu kurumudurlar, ne 

de tam özel hukuk tüzelkişisidirler” (Giritli, Bilgen, Akgüner ve Berk, 2013: 277-278). 

Kamu tüzel kişiliğini belirleyen ölçütlerden birçoğunun kullanılamaması, mahkemeleri ve yazarları yukarıdaki 

değerlendirmeleri ve tanımlamaları yapmaya götürmüş olabilir. Ancak, bu yaklaşım, kamu hukuku tüzel kişisi-özel hukuk tüzel 

kişisi ayırımının sınırlarını belirsizleştireceği için bir karışıklık yaratacaktır (Yıldırım vd., 2015: 27). 

Bu gelişmenin sebebi Turan Yıldırım ve arkadaşları tarafından şu şekilde izah edilmektedir: “1982 Anayasası sonrası oluşan 

sivil yönetim, kamu hukuku kural ve usullerinden ayrılmayı tercih ederek, … kamu tüzelkişilerinin faaliyetlerinin özel hukuk 

kurallarına tabi tutulması eğiliminin artmasıdır. … Kamu hizmetinin özel hukuk kurum ve kurallarıyla görülmesinin temel 

gerekçesi, personel rejiminin daha esnek olması, bir başka söyleyişle istenilen kişileri işe alınıp işten çıkarılabilmesinin 

kolaylığı; gelir ve giderlerin kamu denetiminden uzak rahatça belirlenebilmesidir. Bu iki temel gerekçeden personel rejimine 

ilişkin olanı: Kamu görevlilerinin yasal güvencelere uygulandığında daha verimli insan çalıştırıldığı şeklinde açıklanmaktadır. 

… Gelir ve giderlere ilişkin söylenebilecek esaslı yararlar ise şunlardır: Kamu gelirleri yasalarla ve yasaların verdiği yetkiyle 

belirlenebilir. Hâlbuki özel hukuk ilişkisi daha çeşitli gelir olanakları sunmaktadır. Bağışlar, ticari kazançlar gibi. Bu gelirlerin 

harcanmasının denetim süzgecinden geçirilmesi, işlemlerin uzamasına, gecikmelere sebep olduğundan kamu mâliyesinin 

dışında tutulması daha uygundur” (Yıldırım vd., 2015: 27-28).  

Siyasi iktidarların, kamu hukuku ayrıcalıkları ile denetimden kaçma şeklinde özetlenebilecek özel hukuktan kaynaklanan 

kolaylıkları yöneticilere sunmak amacıyla takip ettiği bu siyaset karma nitelikte tüzel kişiliklerin varlığı yönünde bir kanaatin 

oluşmasına yol açmıştır. Ancak bu gelişme, idari rejimi benimsemiş olan ülkemizde hukuki karmaşayı da beraberinde 

getirmektedir. Şöyle ki, kamu gücünü kullanma imtiyazına sahip olan kamu tüzel kişilerinin faaliyetleri bir taraftan daha sıkı 

kurallara ve denetim mekanizmalarına tabi tutularak keyfi hareket etmesi önlenirken, diğer taraftan kamu tüzel kişilerin 

faaliyetlerinin yargısal denetiminin idari yargı tarafından yapılması öngörülmüştür. Kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının 

karma bir şekilde uygulanması ise,  “Bir kurumun istediğinde kamusal yetkiler kullanması, istediğinde ise özel hukuk hükümleri 

aracılığıyla kamusal denetimden kaçınması” (Yıldırım vd., 2015: 28) gibi keyfi bir uygulamaya sebebiyet verebilecektir. 

Ayrıca, idari rejimin temeli olan adli-idari yargı ayrımının anlamsızlaşmasına yol açabilecektir. Diğer taraftan, karma nitelikte 

tüzel kişilerin varlığını kabul etmek, aşağıda göreceğimiz, Anayasa ve idare hukuku bağlamında oluşturulmuş olan idari 

yapılanma ile idareye ilişkin temel ilkelerden önemli bir sapma teşkil edecektir.  

Yukarıda değinilen olumsuzlukları önlemek için hem siyasi iktidarların karma özelliklere sahip tüzelkişilik yaratma çabasından 

vazgeçmesi hem de bu tür girişimlerin “hukuki niteliği tartışmalı tüzel kişilerde kamu tüzel kişiliğinin tüm ölçütleri bir arada 

aranma(k)” suretiyle yargı tarafından engellenmesi önerilmektedir (Yıldırım, vd., 2015: 28). 
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görülmektedir (Duran, 1982: 69). Çünkü derinlemesine ele alındığında, bir tüzel kişiliğin bağlı olduğu 

hukuk düzeni kriteri tek başına iki türü birbirinden ayırmada yeterli olmayabilmektedir. Çünkü bir tüzel 

kişinin statüsü kısmen kamu hukukuna kısmen de özel hukuka tabi kılınabilir. Nitekim Duran da 

sorunun çözümündeki güçlüğün başlıca nedeni olarak; “yasama ve yürütme organlarının, idarî faaliyet 

ve hizmetlerle görevli, kamusal olduğu kadar özel nitelikte tüzel kişilere de, değişik statülerle ve çok 

sayıda vücut vermekte olması”nı (Duran, 1982: 69) göstermektedir. Ancak, her iki tüzel kişiliğin tabi 

olduğu hukuki rejimin farklı olması,  yani kamu hukuku tüzel kişilerinin özel hukuk tüzel kişilerinin 

sahip olmadığı kamusal imtiyazlardan yararlanması ve diğer taraftan katlanmak zorunda olduğu 

külfetlerin de özel hukuk tüzel kişilerine nazaran daha fazla olması dikkate alındığında, kamu 

tüzelkişiliğinin herhangi bir teşkilâta tanınmasında özenli olunmasını gerektirmektedir (Duran, 1982: 

72). 

Kamu Hukuku alanında tüzelkişilik Anayasanın 123 üncü maddesi uyarınca “...ancak kanunla 

veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ...” idari bir işlemle kurulabilmekteydi. Ancak, 

21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile söz konusu madde “Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur” şeklinde değiştirilmiştir. İster eski isterse yeni 

düzenlemeye dayanarak tüzel kişiliği kuran işlemde kamu tüzelkişiliği açıkça belirtilmişse ortada bir 

sorun olmaz. Çünkü ortada kamu iradesi ile meydana getirilmiş bir kamu tüzelkişiliği var demektir ve 

söz konusu açık hüküm karşısında tüzel kişinin hukuki niteliği tartışma alanı dışında kalır. 

Nitekim bazı tüzelkişilerin kamu tüzel kişiliği de doğrudan doğruya Anayasadan 

kaynaklanmaktadır. Bir kere, “devlet”in yani “merkezî idare”nin kamu tüzelkişiliği Anayasadan 

kaynaklanmaktadır (Anayasa m. 29/4, m. 82/1, m. 128/1, m. 161/1). Yine, bazı hizmet yerinden yönetim 

kuruluşlarının kamu tüzelkişiliği de doğrudan doğruya Anayasa’ya dayanmaktadır: Mahalli idareler (m. 

127/1), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Anayasa m. 135), Radyo ve Televizyon İdaresi 

(Anayasa m. 133), üniversiteler (Anayasa m. 130). Dolayısıyla söz konusu kurumların kamu 

tüzelkişiliklerinin kaynağı Anayasa olup, kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu kurumlar 

özel hukuk tüzelkişiliği şeklinde kurulamazlar. 

Asıl sorun, bağımsız spor federasyonlarında olduğu gibi, tüzel kişiliği kuran kamu iradesi tüzel 

kişinin niteliği konusunda sessiz kaldığında ortaya çıkmaktadır. Nitekim, bağımsız spor 

federasyonlarının tüzel kişi olduğu, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek Madde 9’da “… 

Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır” ifadesiyle açık bir şekilde belirtilmiş, fakat türü 

konusuna herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Bu durumda, hukuk doktrini, tek bir kriter ile meselenin 

çözülemeyeceğini kabul ederek, kamu tüzelkişiliği ile özel hukuk tüzelkişiliğini ayırmada çeşitli 

kriterler geliştirmiştir.  
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1. Kriter: Kamu tüzelkişiliğin kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur (Anayasa m. 

123). Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, Anayasa’nın eski düzenlemesine göre kanuna dayalı idari işlem 

ile de kamu tüzelkişiliği kurulabilmekteydi. Bağımsız spor federasyonlarının bu kriteri karşıladığında 

şüphe yoktur. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek Madde 9/1’e göre, “Federasyonlar, 

Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır”. 

Bu düzenlemeye göre, bağımsız spor federasyonları, Anayasa’nın öngördüğü şekilde, Kanun’a 

dayanarak idari bir işlem ile kurulabilmektedir10. 

2. Kriter: Fakat, bir tüzel kişinin kanunla veya diğer bir kamu işlemi ile kurulması, bir kamu 

tüzelkişiliğinin varlığı için yeterli değildir. Bu şarta ilave olarak, tüzel kişinin özel hukuk tüzel kişilerinin 

sahip olmadığı bazı kamu gücü ayrıcalıklarına veya yükümlülüklerine sahip olduğu bir kamu hukuku 

statüsü ile donatılması gerekmektedir (Gözler ve Kaplan, 2014: 94). 

Bu bağlamda, kamu tüzelkişilerinin kuruluş amacı kamu yararını gerçekleştirmek, faaliyet 

konuları da kamu hizmeti olması gerektiği varsayıldığından tek taraflı olarak karşı tarafın hukuki 

durumunu değiştirebilir, yeni hukuki durumlar yaratabilirler. Kendi kararlarını araya bir yargı kararı 

girmeden doğrudan doğruya uygulama yeteneğine sahip olabilirler (Turan, vd., (2015), 22). Yine özel 

hukuk kişilerinden farklı olarak, kamu tüzelkişiliğine üye olmak veya katılmak kişilerin serbest 

iradesine bırakılmamış olabilir (Turan vd., 2015: 22). Kamu tüzelkişiliğinin malvarlığı, gelirleri ve 

personeli yasalarla özel bir statüye tabi kılınmış da olabilir (Günday, 2013: 79).  

Bu kriteri bağımsız spor federasyonlarına uyguladığımızda öncelikle bu federasyonların kuruluş 

amacının kamu yararı, yürüttüğü faaliyetlerin de kamu hizmeti olduğu söylenebilir. Nitekim, 1982 

Anayasası’nın 59. Maddesi’nde “Sporun Geliştirilmesi” başlığı altında, “Devlet, her yaştaki Türk 

vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur” hükmü yer almaktadır. Anayasa bu hükümle, sporun toplumda 

yaygınlaştırılmasını vatandaşların ruh ve beden sağlığını geliştirecek tedbirlerle ilişkilendirmiş ve spor 

faaliyetlerinin kitlelere yayılması konusunda Devlete açıkça yükümlülükler getirmiştir. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi de bir kamu hizmeti olarak kabul edilebilir. Devlet bu hizmeti bizzat 

görebileceği gibi yine kendisinin kurduğu bir kuruluş eliyle de yürütebilir. Bu bağlamda, 3289 sayılı 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek Madde 9/1’de, federasyonların kuruluş amacı, “Spor dalı ile 

                                                           
10 Nitekim, Danıştay 10. Dairesi de, spor federasyonlarının kamusal işlemle kurulmasını, bu kurumların kamu tüzel kişiliğine 

sahip olduğunun kabulünü gerektirdiğini şu şekilde ifade etmiştir: “Kaldı ki, özel hukuk tüzel kişiliğinin kurulduğu kabul edilse 

dahi, bu yaklaşım, tüzel kişilik teorisiyle de bağdaşmaz. Zira kişilerin özgür iradeleriyle kuracakları kişi veya mal topluluğu 

şeklinde nitelendirilebilecek tüzel kişilerin, yasayla veya idari kararla kurulması, işin mahiyetine aykırı olacağı gibi, 

örgütlenme özgürlüğüne de ters düşecektir” (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2013/77, K. 2014/4, K.G. 16.1.2014, R.G. 

Tarih: 4.3.2015, S. 29285). 
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ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı 

ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde 

temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak” şeklinde belirtilmiştir. Bu düzenlemeden yola 

çıkarak, Anayasa’nın 59. maddesi ile Devlete yüklenen sporu geliştirmeye yönelik yükümlülüklerin 

Devlet tarafından kurulan bağımsız spor federasyonlarca yerine getirilmesini uygun gördüğü ve 

dolayısıyla bu kuruluşların faaliyet konularının kamu hizmeti olduğu söylenebilir. 

Kamu hizmeti yürütmek üzere tesis edilen bağımsız spor federasyonlarına, bu hizmetleri sağlıklı 

bir şekilde yürütebilmesi için kamu gücünden kaynaklanan ve özel hukuk kişilerine tanınmayan bazı 

ayrıcalıklar verilmiştir. 

Bir defa, federasyonların malları Devlet malı hükmünde kabul edilmiş ve haczedilmesi 

engellenmiştir (Ek Madde 9/1). Yine, bağımsız federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaftır (Ek Madde 9/1) (Değişik fıkra: 28/4/2005 – 5340/2 md.). Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından bağımsız spor federasyonlarına yardım yapılması ve Bakanlık bütçesinden kaynak tahsis 

edilmesi öngörülmüştür. Bakanlığın mali desteği ile alınan malların amacı dışında kullanılması, üçüncü 

kişilere satılması veya devredilmesi yasaktır. Bakanlık tarafından yapılan yardım ve tahsis edilen 

kaynaklar ile elde edilen taşınmazları mülkiyeti Bakanlığa aittir ve bu taşınmazlar Bakanlığın 

öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde kullanılabilir (Ek Madde 9/1).  Yine, Bakanlık bütçesinden 

federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla 

gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir (Ek Madde 9) (Değişik fıkra: 28/4/2005 – 5340/2 md.).  

İkinci olarak, federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş 

oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmaktadır (Ek Madde 9/1). Bu düzenleme “kişilere Türk 

Ceza Kanunu’ndaki bazı suçlara ve cezaların arttırılmasına ilişkin kuralların uygulanması bakımından 

önem teşkil etmektedir. Çünkü bazı suçların faili ancak kamu görevlileri olabilir. Ayrıca bu hüküm 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un uygulanmasını 

gerektirmektedir. 4483 sayılı Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına 

göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin, ‘görevleri sebebiyle’ işledikleri suçları kapsamaktadır. 3289 sayılı Kanun’un bu 

düzenlemesi, spor federasyonlarının 4483 sayılı Kanun’un 2.maddesinin l. fıkrasında belirtilen “diğer 

kamu tüzel kişileri” içerisinde nitelendirilmesini sağlayabilir” (Avcı, 2012: 8-9). 

Üçüncü olarak, federasyonlar kendi yetki alanları ile ilgili olarak, yönetmelik, talimat gibi 

düzenleyici işlemler yapabilmektedir. Bu düzenleyici işlemler tek taraflı olup, ilgilileri bağlayıcı 

niteliktedir. Bu bağlamda, Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 
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eklenen fıkra ile “… faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası 

federasyonun kurallarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür sportif ceza 

verileceğini, ceza talimatında düzenle(me)” yetkisi vardır. Yine aynı fıkra da, “Federasyonların ana 

statüsü Resmi Gazetede, ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt 

düzenleyici işlemler ise Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yayımlanır” hükmüne göre 

federasyonların yönetmelik, talimat vb. düzenleyici işlemler yapabileceği kabul edilmiştir. Aynı şekilde, 

Ek Madde 9/A’ya göre, Tahkim Kurulu kararını, kanun ve uluslararası federasyonlar ile bağımsız 

federasyonun koyduğu kurallara göre verebilecektir.  

Yine federasyonlar tek taraflı olarak karşı tarafı bağlayıcı nitelikte karar verebilmektedir. 

Örneğin, Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen fıkra ile 

federasyonlara, federasyonun programında yer alan veya izni ile yapılan faaliyetlerden dolayı sportif 

ceza verme yetkisi tanınmıştır. 

Diğer taraftan kamu hukuku tüzelkişileri, özel hukuk kişilerine göre, “sadece ayrıcalık ve 

üstünlüklerden yararlanmazlar. Özel Hukuk tüzelkişilerine oranla daha sıkı bir denetim altında 

bulunup, etkinliklerinde çok daha az özerk ve özgürdürler” (Özay, 1996: 134). Bir defa, faaliyet 

konularını serbestçe belirleyemezler, ancak objektif hukukla belirlenmiş alanda faaliyetlerini 

yürütebilirler (Onar, 1966: 1037-1038). Nitekim kamu tüzel kişilerinin, “… Çalışma usulleri ve sona 

ermeleri de yasal veya idari işlemlerle düzenlenir ve gerçekleşir” (Duran, 1982: 72).  Kendi statülerinde 

değişiklik yapmaya veya kendi iradesi ile varlığını sona erdirme yeteneğinden yoksundurlar. Ancak, 

kendisini kuran irade bu yetkiye sahiptir (Duran, 1982: 72). Yine, “Devletle arasındaki idari vesayet 

ilişkisi nedeniyle özerklikleri sınırlıdır. Ayrıca malları ve paraları ile malvarlıklarına ilişkin hesapları 

ya doğrudan doğruya Sayıştay’ın ya da diğer bazı Devlet örgüt ve organlarının denetimi altındadır” 

(Özay, 1996: 134). 

Bağımsız spor federasyonlarının da kamu hukukundan kaynaklı kısıtlara sahip olduğu 

söylenebilir. Mesela, federasyonlar özel hukuk kişileri gibi kendi varlıklarına kendi iradeleri ile son 

veremezler. Bu durum, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Ek Madde 9/1’de, “Bu Kanunda 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen 

usulle iptal edilir” ifadesi ile hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, biraz aşağıda ele alacağımız üzere, spor 

federasyonları özel hukuk tüzel kişileri kadar bağımsız olmayıp, idarenin bütünlüğünü sağlamada bir 

yöntem olarak başvurulan ve merkezi idareye yerinden yönetim kuruluşlarını kontrol ve denetleme 

imkânı sağlayan idari vesayet denetimine tabidir. 
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Bağımsız spor federasyonları yukarıdaki iki kriteri de taşımakla beraber,  3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Hizmetleri Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemeler bağımsız spor federasyonlarının özel hukuk 

tüzel kişisi olduğu yolunda bir intiba uyandırmaya elverişlidir. Öncelikle, 3289 sayılı Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Kanunu Ek Madde 9/1’de, bağımsız spor federasyonlarının “özel hukuk hükümlerine tabi” 

olduğu ifade edilmiştir. Yine, 29.3.2011 tarihli ve 6215 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Ek Madde 9’a 

ilave edilen Ek Fıkra’ya göre, spor federasyonları hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, 

4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. Hem Dernekler Kanunu hem de Türk Medeni 

Kanunu özel hukuk kapsamında yer alır. Daha önemlisi, bu hükme göre, spor federasyonlarına 3289 

sayılı Kanun’da hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanacak olması 

ile bu kurumlar özel hukuk kişisi olan derneklerle aynı statüde değerlendirilmiş gibi bir algının 

oluşmasına yol açabilmektedir. 

Diğer taraftan, 29.3.2011 tarihli ve 6215 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Ek Madde 9’a ilave 

edilen Değişik 3. Fıkra’ya göre, maddede belirtilen şartlar dairesinde federasyon genel kurulunun iptal 

edilmesini Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ilgililer adli yargı kolunda yer alan asliye hukuk 

mahkemesinde isteyebilmektedir. Bu düzenlemeye göre federasyona ilişkin olduğu aşikar olan bir 

uyuşmazlık idari yargıda değil, adli yargıda görülmektedir. 

Kamu tüzelkişiliğine sahip kurumların idare hukukuna tabi olması ve kamu tüzelkişilerin 

faaliyetlerine ilişkin uyuşmazlıkların idari yargıda çözümlenmesi, kamu tüzelkişiliğine bir karine teşkil 

edebilir. Ya da, özel hukuk tüzel kişileri özel hukuk bağlamında faaliyetlerini yürütmekte ve bu 

faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklarda da olağan yargı kolunun adli yargı 

olduğu söylenebilir. Ancak, doktrinde ve yargı içtihatlarında, bir tüzel kişinin işlem ve faaliyetlerinin 

özel hukuka ve adli yargının denetimine tabi tutulması kamu tüzelkişiliğine engel görülmemektedir 

(Günday, 2013: 80; Yıldırım vd., 2015: 23). Sözgelimi, iktisadi devlet teşekkülleri, özel kişilerle yaptığı 

sözleşmelerde özel hukuka tabi iken, idare ile yapılan imtiyaz sözleşmesi gereği kamu hizmeti yürüten 

imtiyazlı şirketler, ilke olarak kamu hukukuna tabi faaliyet ve hizmetlerde bulunabilirler (Yayla, 2010: 

227; Günday, 2013: 80).  

Kanaatimizce de, idarenin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin değişik nitelikte 

olması, bunları görecek teşkilâtın da birbirinden farklı yapılarda kurulması zaruretini doğurmakta ve 

ortaya farklı yapılarda tüzel kişilerin çıkmasına sebep olabilmektedir (Onar, 1966: 1035). Bu bağlamda, 

kamu tüzel kişilerine, nitelik ve özellikleriyle bağdaştığı ve statülerinin elverdiği ölçüde, özel hukuk 

tüzel kişilerinin özel hukuk kapsamında sahip olduğu hakları kullanabilmelerine imkan verilebilir 

(Duran, 1982: 72). Özellikle, sosyal ve iktisadi alanda faaliyette bulunmak üzere kurulan kamu tüzel 
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kişilerine, faaliyetlerini yürütürken (personel istihdamından, mal ve hizmet satın almaya kadar) kamu 

hukukunun sıkı şartlarını gevşetmek amacıyla özel hukuk kurallarının uygulanması tercih edilebilir. 

Bundan dolayı tüzel kişiliğin türünü tayin ederken bir tek karakterini, özelliğini dikkate almayarak 

çeşitli özelliklerini göz önünde bulundurmak ve ona göre tüzel kişiliği mahiyetini tayin etmek isabetli 

görülmektedir (Onar, 1966: 1036). 

Nitekim Anayasa Mahkemesi’ne göre de, “Kamu tüzel kişilerinin, nitelik ve özellikleriyle 

bağdaştığı ve statülerinin elverdiği ölçüde, özel hukuk tüzel kişileri gibi genel hükümlere göre bazı 

yetkiler kullanmaları mümkün olmakla beraber, açık bir hüküm bulunmadıkça, bu hal onların hukuk 

rejimi olan idare hukuku ve kamu kanunlarına bağlılık ilkesini ortadan kaldırmaz. Kamu tüzel 

kişilerinin kurulması, organları, görev ve yetkileri, işleyiş ve çalışma usulleri, yasal ve idari işlemlerle 

her zaman düzenlenebilir. Çünkü Anayasa’nın 123. maddesinde kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya 

kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı hükmü yer almış bulunmaktadır. Bu durumda, 

kanun koyucunun, kamu tüzel kişiliğini genel yararın belirlediği ihtiyaca göre kurması ve onu kimi 

yetkilerle donatması asıldır. Anayasa ’da bir kamu tüzel kişiliğinin kurulması halinde, ona varlık 

verecek olan kanunda ne gibi kurallara ve ilkelere uyulacağı öngörülmemiş ise bu husus tamamen kanun 

koyucunun takdirine bırakılmış demektir”  (AYM, E. 1985/7-K. 1985/22, T.28/11/1985, 

R.G.21/1/1986-18995).  

Sonuç itibari ile, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanun’da, sadece bağımsız spor 

federasyonlarının özel hukuka tabi tutulmasını dikkate alarak kamu tüzelkişiliği olmadığı söylenemez. 

Bu bağlamda, bağımsız spor federasyonlarına, yasal düzenleme ile özel hukuk rejimine tabi olmadığı 

konularda, kamu tüzel kişiliğinin esas ve normal hukuki rejiminin, yani kamusal mevzuat hükümleri ile 

İdare Hukuku kuralları uygulanmalıdır (Duran, 1982: 72). 

4. BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ TÜRK İDARİ ÖRGÜTLENMESİNDEKİ 

KONUMU 

4.1. Türkiye’nin İdari Örgütlenmesinde Yer Alan Kamu Tüzel Kişilerin Sınıflandırılması 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız üzere, idare, kamu tüzel kişilerinden oluşan bir yapıdır11. Bu 

yapı içinde yer alan tüzel kişiler de kendi içinde bazı sınıflamalara tabi tutulmaktadır. 

                                                           
11 İdare içinde tüzel kişiliği bulunmayan örgütlere de rastlanabilir. Ancak, bu örgütler bir tüzel kişiye bağlı olarak varlıklarını 

devam ettirebilirler. Duran bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Bu arada belirtmek gerekir ki, idari teşkilât örgütleri, 

mutlaka tüzel kişiler değildir, fakat tüzel kişiliğe sahip birimlerden birine bağlı bulunmak zorundadır. Başka bir deyişle, İdare 

teşkilâtının parçaları, ya başlı başına birer tüzel kişidir, ya da belli bir kamu tüzel kişiliğinin öğesidir; hiç bir tüzel kişiye bağlı 

olmadan varlık gösteremez” (Duran, 1982: 70). 
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Türkiye’de idari yapılanma 1982 Anayasa’na göre, “… merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

esaslarına dayanır” (m. 123/2). Bu düzenlemeye binaen Türkiye’de idari yapı, merkezden yönetim 

ilkesine dayanan merkezi idare ile yerinden yönetim ilkesine dayanan yerinden yönetim kuruluşları 

şeklinde iki bölüme ayrılmaktadır.  

 “Merkezden yönetim” ilkesi doktrinde çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Eroğlu’nun tanımı 

şöyledir: “Merkezden yönetim, kamu hizmet ve faaliyetlerinin merkezden görülmesi, kamu kudretinin 

tamamen merkezde toplanması demektir” (Eroğlu, 1985: 136). Yine Günday’a göre: “Merkezden 

yönetim, İdarenin topluma sunacağı hizmetlerin başkent adı verilen devlet merkezinden ve tek elden 

yürütülmesidir” (Günday, 2013: 66). Duran da merkezden yönetim ilkesini şu şekilde tanımlamıştır: 

“Merkezden yönetim esasına göre, ülkenin idaresi, başkent de denilen bir merkezden ve belirli ve sayılı 

bir veya birkaç yetkili kişi tarafından sağlanır” (Duran, 1982: 47). 

Bu tanımlarda da görüldüğü üzere, merkezden yönetim ilkesine göre kamu hizmetlerini yürüten, 

merkezi idare veya Devlet adı verilen tek bir tüzel kişilik vardır. Kamu hizmetinin yürütülebilmesi için 

alınması gereken icrai kararlar Başkentte yer alan belli sayıdaki kişiler tarafından alınır (Akyılmaz vd., 

2009: 175). Yine kamu hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi, belli ve sınırlı sayıdaki 

kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla, bu hizmetlerin yürütülmesinden doğan 

sorumluluk da bu kişilere aittir (Günday, 2013: 66). Yine, merkezi idarenin gelir ve giderleri 

merkezileşmiştir; tek bir bütçe vardır.  Devletin üstlendiği kamu hizmetine yönelik bütün harcamalar 

ülkenin neresinde olursa olsun merkezdeki harcama yetkilisinin onayı ile bu bütçeden yapılır (Akyılmaz 

vd., 2009: 175). 

Devlet adına kamu hizmetlerini yürütmek, planlanmak, icrai kararlar almak üzere merkezde 

bulunan kişi ve kurullar Devletin başkent teşkilatını oluşturur. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı ve 

Bakanlıklar Devletin başkent teşkilatı içinde yer alırlar. Başkent teşkilatı içinde ayrıca Danıştay, Milli 

Güvenlik Kurulu yardımcı ve danışma birimleri de bulunur.  

Diğer taraftan, Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde yürütülebilmesi için, 

Devletin başkent dışındaki uzantısı konumunda taşra teşkilatları oluşturulmuştur. “Devlet”i ifade eden 

merkezi idarenin taşra teşkilatı halen, iller ve ilçelerden meydana gelir. Anayasa, bu idarelerden sadece 

illeri saymış; diğer alt kademeleri kanun koyucunun takdirine bırakmıştır (Anayasa m.126/1). Ayrıca 

Anayasa’ya göre, birden çok ili içine alan bölgesel nitelikte taşra teşkilatı kurulabilir (Anayasa m.126/3). 

Merkezi idarenin taşra teşkilatının da ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Nitekim, taşra teşkilatında yer alan 

görevliler, kamu hizmetlerinin görülmesi konusunda kendilerine ait herhangi bir yetkiye sahip 

değildirler. Bu görevliler, başkentteki yetkililerce atanırlar; onların emir ve talimatları doğrultusunda 
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hareket ederler ve de onlara hiyerarşi olarak adlandırılan bir hukuki bağ ile bağlıdırlar (Günday, 2013: 

66).  

Sonuç itibari ile, merkezî idare (devlet), çeşitli bakanlıklara, bakanlıklar da başkent teşkilâtı ve 

taşra teşkilâtı olmak üzere değişik birimlere ayrılmış olsa da, merkezî idare (devlet) bir bütündür. Zira 

merkezî idare içindeki bütün görevliler hiyerarşik bir düzen içinde sıralanmıştır. (Gözler ve Kaplan, 

2014: 75).  

1982 Anayasa’nın 123. maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’deki idari yapının ikinci bölümü 

“yerinden yönetim”  esasına dayanmak durumundadır. Nitekim, Anayasa’nın “Mahalli İdareler” başlıklı 

127. maddesine göre, “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 

uygun olarak kanunla düzenlenir” (Anayasa m. 127/2). 

Eskiden Ademimerkeziyet adı verilen yerinden yönetim;  icraî kararların merkez teşkilâtına ve 

hiyerarşisine dahil olmayan bir takım organlar tarafından alınmasını öngören bir sistemdir (Onar, 1966: 

610). Diğer bir deyişle, yerinden yönetim,  “… topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet 

merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine 

dahil olmayan kamu tüzelkişileri tarafından yürütülmesidir” (Günday, 2013: 70). 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, yerinden yönetim; merkezi idarenin hiyerarşisi dışında yer 

alan kamu tüzel kişiler eliyle kamu hizmetlerinin yürütülmesidir. Yerinden yönetim idareleri, belli bir 

coğrafi alan esas alınarak oluşturulabileceği gibi, belirli hizmetleri görmek için de kurulabilir. Bu 

açıdan, yerinden yönetim ikiye ayrılır: Yer bakımından ve hizmet bakımından yerinden yönetim 

(Yıldırım vd., 2015: 48). 

Yer bakımından yerinden yönetim, bir bölgede oturanların o bölgede oturmaları dolayısıyla 

meydana gelen müşterek ve umumî menfaatlerini ilgilendiren kamu hizmetlerinin bu bölgede ikamet 

eden insanlar tarafından oluşturulan özerk kamu tüzel kişiler eliyle yürütülmesidir (Onar, 1966: 612). 

(Akyılmaz vd., 2009: 179). Anayasa,  yer bakımından yerinden yönetim kuruluşlarına “Mahalli 

İdareler” adını vermekte ve il, belediye ile köy şeklinde üç tür mahalli idare öngörmektedir12 (Anayasa 

m.127/2). 

Hizmet bakımından yerinden yönetim ise; belli bir hizmetin merkez idarenin hiyerarşisinin 

dışında, özerk,  hukukî bir varlığa sahip teşekküller eliyle idare edilmesidir (Onar, 1966: 612). Bu 

yöntemle meydana getirilmiş kuruluşlara kamu kurumları adı verilmektedir.  Bazı kamu hizmetlerini 

                                                           
12 Anayasa mahalli idarelerin aralarında tüzel kişiliğe sahip birlikler kurmalarına da izin vermektedir. “Mahalli idarelerin 

belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, 

yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile 

orantılı gelir kaynakları sağlanır” (m. 127/son). 
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yürütmek amacıyla Devletin dışında kamu tüzel kişiliklerin kurulmasına gerekçe olarak bu hizmetlerin 

özel teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi gösterilmektedir (Gözler ve Kaplan, 2014: 81). Dolayısıyla, 

kamu kurumları, “… bir hizmetin kişileştirilmesi ya da tüzel kişiliğe kavuşturulması olarak…” (Duran, 

1982: 188) ifade edilmektedir. 

Kamu tüzel kişiler arasında yapılan diğer bir sınıflandırma da; Merkezi İdare (Devlet) ile mahalli 

idarelere “kamu idaresi”, hizmet yerinden yönetim kuruluşu olan ve kamu idareleri dışında kalan kamu 

tüzel kişilerine ise “kamu kurumu” adı verilmektedir. 

Doktrinde, kamu idareleri ile kamu kurumları arasında şu farkların olduğu kabul edilmektedir: 

Bir defa, kamu idareleri çeşitli alanlarda hizmet verirken, kamu kurumlarının her biri belirli 

alanlarda hizmet üretmektedir (Özay, 1996: 137). Diğer bir deyişle, kamu kurumları “uzmanlık (ihtisas) 

ilkesi (principe de specialite)”ne uygun olarak kurulmaktadır (Gözler ve Kaplan, 2014: 83). Diğer bir 

fark, kamu idarelerinin “… Anayasaya göre sınırlı sayıda olmaları ve orada sayılmışlar dışında kamu 

idaresi yaratabilmenin ancak maddeyi değiştirmekle olası bulunmasıdır. Buna karşılık yasa koyucu 

herhangi bir yasal düzenleme ile yeni kamu kurumları yaratabileceğinden bunların sayısı değişkendir 

ve genellikle de zaman süreci içinde artmakladır” (Özay, 1996: 138). Kamu idarelerinin bir türü olan 

mahalli idareler ile kamu kurumları arasındaki önemli bir fark da, mahalli idarelerin karar organları 

seçimle belirlenirken (1982 Anayasası m. 127/4), kamu kurumlarının karar organları atamayla oluşur 

(Gözler ve Kaplan, 2014: 83). Nihayet, kamu kurumları kamu idareleri tarafından kurulur. Kamu 

kurumu bir başka kamu kurumu tarafından kurulamaz (Gözler ve Kaplan, 2014: 104). 

 Kamu idarelerinden farklı olarak, kamu kurumlarının sayısı çok fazladır. Dolayısıyla kamu 

kurumları faaliyette bulunduğu hizmet alanının niteliğine göre birbirlerinden farklı özellikler taşıması 

olağandır. Ancak bütün kamu kurumlarında bulunan en azından üç temel özellik olduğunu 

söyleyebiliriz: Kamu tüzel kişiliği, özerklik ve idari vesayete tabi olma.13 

4.2. Bağımsız Spor Federasyonları Hizmet Yerinden Kuruluşu (Kamu Kurumu)dur 

Bağımsız spor federasyonlarını kamu tüzelkişisi olarak kabul ettiğimizden yukarıda ele aldığımız 

ve Türk idari teşkilatlanmasının geleneksel diyebileceğimiz tasnifi içindeki konumunu belirlememiz 

gerekiyor. Bağımsız spor federasyonları kamu tüzel kişisi olduğuna göre merkezi idarenin dışında, 

                                                           
13 “… kamu kurumlarının, hukukî rejimlerini en fazla etkileyen ve çoğunlukla da belirleyen faaliyet konuları (dır)” (Duran, 

1982: 195). Bu sebepten dolayı kamu kurumları genellikle faaliyet konularına göre tasnif edilmektedir. Kamu kurumları, 

faaliyet konularına göre doktrinde, “1) İdari kamu kurumları, 2) Sosyal kamu kurumları, 3) Bilimsel, teknik ve kültürel kamu 

kurumları, 4) İktisadi kamu kurumları (KİT’ler) ve 5) Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları” (Akyılmaz vd., 2009: 179) 

şeklinde sınıflandırılmaktadır.   
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bağımsız bir varlığı olduğunu söyleyebiliriz. Mahalli idareler de Anayasa’da sınırlı olarak sayıldığından 

(il, belediye ve köy) federasyonların mahalli idare olarak kabul edilmesi de mümkün değildir.  

Bu durumda, federasyonları kamu kurumlarının özellikleri açısından değerlendirerek, kamu 

kurumlarının bir türü olarak kabul edip edemeyeceğimizi araştırmak yegane alternatif olmaktadır.14 

 Yukarıda, kamu kurumlarının, kamu tüzelkişiliğe sahip, özerk ve kamu idarelerinin vesayet 

denetimine tabi kuruluşlar olduğunu ifade etmiştik. Bağımsız spor federasyonlarının kamu 

tüzelkişiliğine sahip kuruluşlar olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki kanaatimizi daha önce ortaya 

koymuş olduğumuzdan, burada, federasyonların özerkliği ile idari vesayete tabi olması konularını ele 

almaya çalışacağız.  

4.2.1. Bağımsız Spor Federasyonlarının Özerkliği  

Türkiye’de spor federasyonlarına özerklik hakkı tanınması 2004 yılında çıkarılan 5105 sayılı 

kanun ile 3289 sayılı kanunda yapılan değişikliler ile gerçekleşmiştir (Erturan ve İmamoğlu, 2006: 1). 

Ayrıca, Kanuna dayanarak, federasyonların idari ve mali işleyişine daha kapsamlı yön vermek üzere de 

14.07.2004 tarihli Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü 

çıkarılmıştır (Erturan ve İmamoğlu, 2006: 3). Bu gelişme, çağımızdaki spor faaliyetlerinde yaşanan hızlı 

değişime ayak uydurabilecek, hızlı ve dinamik bir yönetime ihtiyaç duyulması gerçeği karşısında spor 

ile ilgili doktrinde olumlu karşılanmıştır (Erturan ve İmamoğlu, 2006: 3).  Daha sonra, Anayasa 

Mahkemesi’nin 2 Eylül 2009 tarihli kararıyla, 5105 sayılı kanunun 3289 sayılı kanunda değişik yapan 

bazı hükümleri iptal edilmiştir. Bu kararın ardından ortaya çıkan boşluğu gidermek için yayınlanan 

29.03.2011 tarihli  ve 6215 sayılı kanunun 10. maddesi ile “Özerk Spor Federasyonlarının” adı 

“Bağımsız Spor Federasyonları” olarak değiştirilmiştir15. 

                                                           
14 Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 5105 sayılı Yasa'nın 2. maddesi ile 3289 sayılı Yasaya eklenen ek 9. maddenin birinci 

ve beşinci fıkralarına yönelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı E.2004/12049 sayılı itiraz başvurusunda spor federasyonlarının 

kamu tüzel kişisi ve kamu kurumu olduğunu şu şekilde gerekçelendirmektedir:  

“Ek 9 uncu maddede yer alan, özerklik verilen federasyonların tüzel kişilik kazanacaklarına ve idari ve mali yönden özerk 

olacaklarına ve organlarının seçimle göreve geleceklerine, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alacaklarına, 

bütçelerinin genel kurul tarafından onaylanacağına ve ibra edileceğine, her türlü faaliyet ve işlemlerinin Genel Müdürlüğün 

bağlı olduğu Bakanlık tarafından denetleneceğine ilişkin kuralların, madde gerekçesi ile birlikte değerlendirilmesinden, özerk 

federasyonların;, genel idare içinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen bazı görevlerin daha verimli şekilde 

yürütülmesi amacıyla kamu hukuku alanında faaliyet göstermek üzere, hizmet yönünden yerinden yönetim ilkesine göre 

kurulan, hizmetle sınırlı olmak üzere kamusal yetki kullanan ve idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca merkezi idarenin vesayet 

denetimine tabi birer kamu kurumu oldukları sonucuna ulaşılmaktadır” (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2006/118, K. 

2009/107, K.G. 2.7.2009). 

Anayasa Mahkemesi de spor federasyonlarının kamu kurumu olduğu kanaatindedir: “… özerk federasyonların kuruluşları, 

denetimleri, mali yapıları, ve kararlarına karşı merkezi idare içerisinde oluşturulan Tahkim Kurulu'na başvurulabilmesi gibi 

hususlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların hizmet yerinden yönetim kuruluşları oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Özerk federasyonların hizmet yerinden yönetim ilkesine göre kurulmaları nedeniyle Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca 

kanunla düzenlenmesi gerekmektedir” (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2006/118, K. 2009/107, K.G. 2.7.2009). 
15 Görüldüğü gibi, spor federasyonları başlangıçta “özerk” spor federasyonları şeklinde isimlendirilmiş iken, 29/3/2011 tarihli 

ve 6215 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle “özerk” ibaresi “bağımsız” olarak değiştirilmiştir. Bu ifade değişikliğinin isabetli 
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Özerklik, Eroğlu tarafından “… yasama kuvvetinden ve devlet teşkilâtından ayrı kurum olmak 

niteliğini belirtmesi ve tüzel kişiliği gerekli kılması nedeni ile kanunla tanınan derecede kaide koya-

bilmek yetkisi” (Eroğlu, 1985: 140) şeklinde tarif etmiştir. Bahtiyar Akyılmaz ve arkadaşları da, özerklik 

kavramını, “… kanunla belirlenen ölçüde tamamen veya kısmen bağımsızlık, faaliyet alanıyla ilgili 

serbest karar alabilme ve kendi adına ve sorumluluğu altında bu kararları uygulayabilme yeteneği” 

(Akyılmaz vd., 2009:180) olarak ifade etmişlerdir. Bu tanımlar bağlamında, kamu kurumları için 

özerklik bağımsızlık anlamına gelmemekte, kanunla belirlenmiş sınırlar içinde kalmak şartıyla hareket 

serbestliği demektir (Eroğlu, 1985: 140; Akyılmaz vd., 2009:180).  

Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus, kamu kurumları, çeşitli hizmetlere göre şekil aldığından 

ve hizmetin yapıları ve özellikleri de değiştiğinden birbirinden farklı hukuki statüye tabi tutulabilirler. 

Bu bakımdan kamu kurumlarını hukukî yapıları ve dolayısıyla özerklik seviyeleri birbirinin aynı 

değildir (Eroğlu, 1985: 183). Nitekim, kamu kurumlarının sahip oldukları özerkliğin genişliği ve gücü 

açısından, merkezî idarenin hiyerarşisine yaklaşan bir statüden özel teşebbüse benzer bir rejime kadar 

değişen nitelik ve ölçülerde bir yapıya sahip oldukları belirtilmektedir (Duran, 1982: 60). Bu konuda 

karar verme yetkisi, kamu kurumunu kurma iradesini gösteren yasama organı veya kamu idaresine aittir. 

Nitekim kamu kurumlarının özerkliğinin kapsamını belirlemede yasama ve yürütme organlarının takdir 

yetkisi son derece geniştir16 (Duran, 1982: 194). 

Ancak, kamu kurumların farklı derecelerde de olsa sahip olabileceği özerkliğin idari ve mali 

olmak üzere iki boyutu olduğu görülmektedir17.  

                                                           
olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Bir defa, spor federasyonlarının “bağımsız” olduğunun ifade edilmesi bu 

kuruluşların hukuki statüsünde bir değişiklik yapmaz.15 Önemli olan bu kuruluşun hukuki statüsünü düzenleyen kanun 

maddeleridir. Biraz sonra ele alacağımız gibi, yasal düzenlemelere baktığımızda, federasyonlara değil bağımsızlık, özerklik 

tanınması konusunda bile son derece çekingen davranılmıştır. Diğer taraftan, bir kamu tüzel kişisine Anayasa’nın idarenin 

bütünlüğü ilkesi gereğince bağımsız bir statü tanınması mümkün değildir (1982 Anayasası m. 123/1). Nitekim, Anayasamızda, 

'bağımsızlık' kavramı sadece yargı organının yasama ve yürütme organlarının etkisi altında kalmadan karar verebilme yeteneği 

bağlamında kullanılmıştır (Anayasa m. 9; m. 138).  
16 Mesela; geleneksel olarak kamu idareleri tarafından yürütülen bazı kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan ve idari 

veya klasik kamu kurumlarının tüzel kişiliği olmakla beraber, özerkliğinin biçimsel kaldığı değerlendirmesi yapılmaktadır. “… 

(klasik) kamu kurumlarının görünümü, bir Devlet dairesinden ya da Bakanlık genel müdürlüğünden pek farklı değildir, Sadece, 

kamu kurumlan, tüzel kişiliğe, malvarlığına ve ayrı bütçeye sahip olduğu halde benzerleri olan devlet örgütleri bütün bu 

öğelerden yoksun ve merkezi idarenin parçalarından ibarettir. Onun için idari kamu kurumlarına, “Devlet dairesi” ya da 

“umum müdürlük” şeklindeki müesseseler de denilmiştir. / Gerçekten, bu tür kamu kurumlan, çok kez, “Daire Başkanlığı” 

veya “Genel Müdürlük” unvanını taşır ve görevlerine en yakın bakanlığa ya da Başbakanlığa sıkı şekilde bağlanır. Bu bağlılık, 

esas itibariyle, idari vesayet ilişkisi olmakla beraber; kimi konularda ve işlemler için, hiyerarşi gücü ölçüsünde geniş yetkileri 

ve takdiri içerir. Böyle olunca, kamu kurumunun özerkliği biçimsel nitelikten öteye geçmez. Ama gene de, tüzel kişiliği olan ve 

olmayan genel müdürlükleri veya daire başkanlıklarını birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü bu ayırımın, hukuk 

bakımından, büyük önemi ve sayısız etkileri vardır. Örneğin, idari kamu kurumlarının tüm işlem ve eylemlerinin sonuçları 

kendi tüzel kişiliklerine yüklenir, öteki benzerlerinin, işlemlerinden sözedilemiyeceği gibi, eylemleri yetkili bakanların ya da 

Devletin sorumluluğuna girer” (Duran, 1982: 197). 
17  Bir de üniversitelerde olduğu gibi bilimsel özerklik varsa da, bu özerkliğin federasyonlar ile ilgisi olmadığından bu çalışmada 

ele alınmamıştır. 
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a) İdari özerklik: İdari özerklikten kasıt, kamu kurumunun kanunun öngördüğü sınırlar içinde 

herhangi bir makamdan izin ve onay almadan karar alabilme ve bu kararları uygulama yeteneğine sahip 

olması demektir (Akyılmaz vd., 2009: 180). Diğer bir deyişle kamu kurumunun yürüttüğü kamu hizmeti 

ile ilgili olarak icrai karar alma yetkisidir (Akyılmaz vd., 2009: 178). Kamu kurumunun kendi amaçlarını 

gerçekleştirebilecek şekilde kendi iç örgütlenmesini kendi inisiyatifi ile yapabilmesi de idari özerklik 

kapsamında değerlendirilmektedir (Akıncı, 1999: 109). Bu bağlamda kamu kurumlarında görev yapan 

memurların merkez memurları ile hiyerarşik bağı ve merkezin bunlar üzerinde hiyerarşik denetim 

yetkisi yoktur, olsa olsa genel bir kontrol yetkisi olabilir (Eroğlu, 1985: 140). Ancak, personel 

bağımsızlığı, kamu kurumlarında mahalli idareler kadar güçlü değildir. Mahalli idarelerin yönetim 

organları Anayasa gereği seçimle oluşturulurken, kamu kurumlarının karar organlarının merkezi idare 

tarafından atanması daha yaygındır. Fakat özerklik verilen kuruluşların yapıları elverdiği takdirde 

yönetim organlarının kendi karar organları tarafından seçilmesinin, bu kuruluşlara tanınan özerklikle 

daha uyumlu olduğu söylenebilir.18  

Bu değerlendirme ışığında baktığımızda, bağımsız spor federasyonlarının idari yönden özerk 

kuruluşlar olduğunu söyleyebiliriz. Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. 

Maddesi ile eklenen değişik ikinci fıkraya göre, federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, 

denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül etmektedir. Bu kurulların oluşumu, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları federasyon genel kurulunun hazırlayacağı ana 

statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenmesi öngörülmüştür. 

Yine aynı fıkraya göre, “Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor 

dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatı 

üzerine bu Kanunun hükümlerine” göre oluşturulabilecektir. Nihayet, federasyonlar, illerde federasyon 

temsilcilikleri kurabilmektedir. Bu düzenlemelere göre, bağımsız spor federasyonları kanunun çizdiği 

çerçeve içinde kendi organlarının teşekkülünü ve çalışma usullerini bizzat kendisi belirleyebilecektir. 

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen Değişik üçüncü 

fıkraya göre, “Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine 

yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir”. Bu hüküm 

ile federasyonlara, hazırlayacakları ana statü ile en üst karar organları olan genel kurulun çalışma 

usullerini belirleme yetkisi verilmiştir. Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. 

Maddesi ile eklenen Değişik dördüncü fıkraya göre, federasyonun organları yani başkan, yönetim, 

                                                           
18 Merkezi yönetimin yerli yersiz müdahalesi, örgütlerin sürekli değişen ve değişme tehlikesi taşıyan amaçlarını 

gerçekleştirebilmelerini, verimli ve kaliteli hizmet sunmalarını zorlaştırır. Bu nedenle merkezden bağımsız olarak hareket 

edebilme ve koşulların gereklerine göre davranabilme hem örgüt, hem de onun sahip olduğu özerkliğin gücü açısından önem 

kazanmaktadır (Akıncı, 1999: 109). 
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denetim ve disiplin kurulu üyeleri çoğunluğu delegelerden oluşan genel kurul tarafından 

belirlenmektedir (Denetim kurulunun iki üyesi genel kurul, üç üyesi ise Gençlik ve Spor Bakanı 

tarafından belirlenmektedir).  

b) Mali özerklik: Mali özerklik kamu kurumlarının kendi özel bütçelerinin bulunmasıdır. 

Dolayısıyla her bir kamu kurumunun gelirleri ayrıdır. Bu kuruluşlar bütçelerinde topladıkları gelirleri, 

yürüttükleri kamu hizmetleri için bizzat kendileri harcarlar (Akyılmaz vd., 2009: 180). 

Kamu kurumlarının gerçek anlamda özerkliği, üstlendiği kamu hizmetini gerektiği ifa etmesine 

imkan sağlayacak yeterlilikte gelire sahip olması ile mümkün olabileceği söylenebilir. Aksi takdirde, 

yeterli mali güce sahip olmayan kamu kurumu kendisinden beklenen hizmeti hakkıyla yerine getiremez 

ve merkezi iktidarın müdahaleleri karşısında özerkliğini koruyamaz (Akıncı, 1999: 110). Örneğin, 

Türkiye’nin en eski yerinden yönetim kurumu olan İl Özel İdareleri yeterli gelire sahip olamadığından 

hem etkinliği hem de özerkliği zayıf kalmıştır.19 

Bu manada, bağımsız spor federasyonlarının belli ölçüde mali özerkliğe de sahip kılındığını 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda, Ek Madde 9’a göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu 

federasyonlara yardım yapılması ve kaynak aktarılması öngörülmektedir. Ek Madde 9’a, 29.3.2011 

tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen Değişik dördüncü fıkraya göre, federasyon 

bütçesinin yönetim kurulu eliyle bizzat kendisi hazırlamakta ve genel kurulun onayıyla 

uygulanabilmektedir. Yine aynı fıkraya göre, federasyon yönetim kurulu genel kuruldan alacağı yetki 

ile taşınmaz mal alım-satımı yapabilmekte, uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde 

bulunabilmektedir. Ek Madde 9’a 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile eklenen 

fıkraya göre,  bağımsız federasyonların bütçesi; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, 

sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler ile Gençlik ve Spor Bakanlığının olimpik 

branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75'i kadar, olimpik olmayan 

federasyonlara ise; % 50'si kadar yapabileceği yardımlardan oluşmaktadır.  Ek Madde 9’a 28.4.2005 

tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile getirilen fıkraya göre, bağımsız federasyonlar 

bütçelerindeki gelirlerinden kendi ana statüsünde belirlenmiş usul ve esaslar dâhilinde harcama 

                                                           
19 Nitekim, bağımsız spor federasyonlarının mali yönden zayıf olmasının, bu kurumların merkezi idareye daha fazla bağımlı 

olmasına ve böylece özerkliklerinin zayıflamasına yol açtığı ifade edilmektedir: “… mali özerkliğin federasyonlar açısından 

ne ölçüde sağlıklı işlediği tartışmalı bir konudur. Bir başka ifadeyle özerklik, getireceği düşünülen mali bağımsızlığı henüz 

sağlayamamıştır. Şüphesiz bu kurumların sadece yasal statüsünü değiştirerek sağlanabilecek bir durum da değildir. Mali 

yönden güçlenmenin ancak ve ancak spor kulüplerinin tam teşekkül ettiği ve alttan spor federasyonlarına mali ve idari 

açılımlar sağladığı kuvvetli sistemlerde gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de henüz 

federasyonları “federe” yapan birimler olan kulüplerin mali yönden zayıf oluşları, aslında federasyonların neden mali yönden 

güçsüz hatta devlete bağımlı olduklarını açıklayıcı bir faktör olabilecektir” (Kocamaz, Çolakoğlu ve Erturan-Öğüt, 2013: 17).  
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yapabilmektedir. Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen 

Değişik onaltıncı fıkraya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yardımların dışındaki gelirlerin 

harcanmasının yerindelik denetimi federasyonun kendi yetkili kurulları eliyle yapılabilmektedir. 

4.2.2.  Bağımsız Spor Federasyonları Üzerindeki Vesayet Denetimi 

Kamu kurumları ile merkezî idare arasında hiyerarşik bağ yoktur. Dolayısıyla, merkezi idare 

kamu kurumları üzerinde hiyerarşik yetkiler kullanamaz (Gözler ve Kaplan, 2014: 82). Ancak, her kamu 

kurumu, doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde bir kamu idaresiyle ilişkilidir (Duran, 1982: 192) ve 

kamu kurumları, şu ya da bu biçimde ve yoğunlukta ilişkili oldukları kamu idaresinin gözetim ve 

denetimine tâbidir (Duran, 1982: 60). İşte, merkezi idare, kamu kurumları üzerindeki denetim ve 

gözetim yetkisini idari vesayet yoluyla gerçekleştirmektedir. 

İdari vesayet doktrinde şu şekilde tanımlanmıştır: “İdari vesayet, merkezden yönetimin yerinden 

yönetim sistemi üzerine kurulan idare ve kurumların eylem ve işlemlerini kanunla görülen sınır içinde 

kontrol etmek ve kararlarını bozabilmek yetkisidir” (Eroğlu, 1985: 321). Akyılmaz ve arkadaşları da 

idari vesayet yetkisine, “… mahalli idarelerin işlemleri, organları ve personeli üzerinde kullanılabilen 

sınırlı bir yetki” şeklinde bir tanım getirmişler (Akyılmaz vd., 2009: 214). İki tanım arasındaki fark, 

Akyılmaz ve arkadaşları, idari vesayetin sadece yerinden yönetim kurumlarının işlem ve eylemleri değil, 

bu kurumların organ ve personeli üzerinde de kullanılabilecek bir yetki olduğunu ifade etmeleridir.  

İdari vesayet kurumunun kabul edilmesi, Anayasa’da “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür” (m. 123/1) şeklinde ifade edilen idarenin bütünlüğü ilkesine bağlanmaktadır. Nitekim görev 

bakımından idarenin bütünlüğü merkezden yönetim yani Devlet idaresinde tek bir tüzel kişilik olması 

sebebiyle hiyerarşi yoluyla sağlanırken, mahalli idarelerde bu bütünlük Anayasa’nın 127 nci maddenin 

5 inci fıkrası gereğince idari vesayet sayesinde gerçekleştirilmektedir (Özay, 1996: 240). Böylece, idari 

vesayet ile merkezi idarenin dışında örgütlenmiş olan yerinden yönetim kuruluşlarının işlem ve 

uygulamaları merkezi idarenin kontrolüne tabi tutularak,  bir taraftan devletin birliği diğer taraftan kamu 

yararını zedeleyebilecek gelişmelerin engellenebileceği öngörülmektedir  (Onar, 1966: 622-623). Bu 

yüzden, merkezi idare, vesayet yetkisini idarenin bütünlüğü ilkesine uygun ve kamu yararını sağlamak 

amacıyla kullanmalıdır (Akyılmaz vd., 2009: 211).  

İdari vesayet yerinden yönetim kurumlarının özerkliği ilkesi ile ters orantılıdır. Yerinden yönetim 

kuruluşlarında özerklik esas olduğundan, idari vesayet yetkisinin sınırlı ve ancak kanun ile belirlenmiş 

sınırlar içinde kullanılabileceği kabul edilmektedir (Onar, 1966: 625). Nitekim Günday bu durumu şu 

şekilde vurgulamaktadır: “… İdari vesayet yetkisi, yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin 
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bir istisnasını teşkil etmektedir. Başka bir deyişle, yerinden yönetim kuruluşlarının özerkliği kural, idari 

vesayete tabi olmaları ise istisnadır”20 (Günday, 2013: 86). 

Anayasa Mahkemesi de bağımsız spor federasyonları bağlamında özerklik ve idari vesayet 

ilişkisini şu şekilde ele almıştır: “Anayasa'nın 123. maddesinin ikinci fıkrasında, 'İdarenin kuruluş ve 

görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.' denilmektedir. Öğretide 

'özerklik' ve 'vesayet ilişkisi' kavramlarının yerinden yönetim esasları arasında merkezî bir rol oynadığı 

kabul edilmektedir. Bununla birlikte, özerkliğin sınırları ve vesayet yetkisinin kapsamı kanunlarda farklı 

şekillerde düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda özerkliğin derecelerinden söz edilmekte ve kimi 

kurumların göreceli olarak daha özerk, kimi kurumların ise oldukça sınırlı bir alanda özerk olduklarına 

vurgu yapılmaktadır. / İdari vesayet yetkisi kanundan kaynaklandığına ve kanunla sınırlı olduğuna 

göre, vesayet makamlarının yetkileri kendilerine bu amaçla kanunla verilmiş yetkilerden ibarettir. İdari 

vesayet makamlarının vesayet yetkileri ilgili kişiler üzerinde olabileceği gibi spor federasyonlarında 

olduğu üzere yapılan işlemler üzerinde de olabilmektedir.  / Kurumların özerkliğinin hangi unsurları 

içermesi gerektiği, hangi hallerde bir kurumun özerk sayılabileceği gibi soruların Anayasa'da herhangi 

bir cevabı olmadığı gibi ilgili kanunlarda da her duruma uyan genel ve tek bir özerklik tanımlamasının 

bulunmadığı görülmektedir” (E. 2011/63, K. 2013/28, K.G. 14.2.2013; R.G.,T. 31.12.2013; Sy. 28868). 

İdari vesayet kapsamında merkezi idareye tanınabilecek yetkiler; vesayete tabi kurumun 

işlemlerine ilişkin olabileceği gibi, istisnaen personel ve organlarının denetlenmesi şeklinde de olabilir. 

Vesayet makamının, vesayete tabi kurumun yaptığı işlemler üzerindeki yetkileri izin, uygun bulma, 

onama, erteleme, iade etme, fesih veya iptal, mahkemeye başvurma şeklinde olabilir. Kural olarak 

vesayet makamının, vesayete tabi kurumun yerine geçerek onun adına işlem yapması mümkün değildir. 

Ancak bazı istisnai durumlarda vesayet makamına, vesayete tabi kurumun yaptığı işlemi değiştirme, 

ekleme yapma, düzeltme yani ikame etme yetkisi tanınmış olabilir. Bu nitelikteki bir vesayet yetkisi, 

                                                           
20 İdari vesayetin özellikleri ile idari vesayetin kapsamını belirleme konusunda yasama organının takdir yetkisi olduğu 

hususunda Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı şöyledir:  "İdarî vesayet yetkisi, hiyerarşik denetimde olduğu gibi genel bir yetki 

olmayıp, kanunla çerçevesi çizilen sınırlar içerisinde kullanılması gereken istisnaî bir yetkidir. İstisnaîlik ve kanunilik idari 

vesayetin en belirgin iki temel özelliğidir. Bu bağlamda vesayet, merkezî idareye "görev" değil "yetki" olarak verildiğinden 

mutlak bir kullanım zorunluluğu da içermez. Anayasada belirtilen amaç çerçeve içinde kalmak koşuluyla bu yetkinin 

kapsam ve sınırını belirleme yetkisi yasakoyucuya aittir. Mahallî idareler, özerklikleri Anayasa ile güvence altına alınan 

kamu tüzelkişileridir. Anayasanın 127. maddesinde yer alan idari vesayet yetkisi yerel yönetimlere tanınan ve güvence altına 

alınan özerkliğin istisnasıdır, bu nedenle merkezî idarenin yerel yönetimlerin bütün eylem ve işlemleri üzerinde mutlaka 

bir denetim yetkisi kullanılması gerektiği söylenemez. Yasakoyucu bu yetkiyi belirlerken hem Anayasanın 127. Maddesinde 

belirtilen ilkeleri hem, de mahalli idarelerin özerkliğini dengelemek zorundadır.  / Bu kapsamda Anayasa da belirtilen amaç 

ve çerçeve içinde kalmak koşuluyla yerel yönetimlerin merkezî idare tarafından kanunların öngördüğü yetki ve kapsam içinde 

denetlenmesinde kullanılacak İdarî vesayet yöntemini ve yoğunluğunu belirleme yetkisi yasama organının takdirindedir. / 

Vesayet makamlarınca bu yetki mahalli idarelerin işlemlerini iptal, onama, erteleme, izin verme, tekrar görüşülmesini isteme, 

düzeltme şeklinde kullanabileceği gibi, mahallî idare organlarının kararlarına karşı İdarî yargı mercilerinde dava açma yetkisi 

şeklinde de kullanılabilir... " (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2011/11, K. 2011/151, K.G. 03.11.2011). 
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yerinden yönetim kurumunun özerkliğine yönelik en ağır müdahaleyi oluşturacağından, bu yetkinin 

tanındığı durumlar istisna teşkil etmektedir. (Akyılmaz vd., 2009: 218).  Aynı şekilde, iptal ve bozma 

şeklindeki vesayet yetkileri de yaygın kullanıldığında yerinden yönetim kurumlarının özerkliğini 

zedeleyebilecek niteliktedir (Akyılmaz vd., 2009: 219). Yine, işlem yapılmadan önce merkezi idarede 

izin alma şartı biçiminde “tanınan vesayet yetkisi ile yerinden yönetim kuruluşlarının kendi özerk iradesi 

ile… Karar alma yetkisi kısıtlanmış olacağından, ancak çok ayrıksı durumlarda ve de kamu yararını 

çok yakından ilgilendiren işlem ve kararlar için böyle bir vesayet yetkisinin öngörülmesi gerekir” 

(Günday, 2013: 89). 

Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organ ve personelleri üzerinde söz konusu olabilecek 

vesayet denetimine ilişkin olarak da şu tespitler yapılabilir: Yerinden yönetim kuruluşlarından mahalli 

idareler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının organlık sıfatını kazanmaları 

veya kaybetmeleri Anayasa’ya göre (m. 127/1 ve m. 135/1) ancak yargı kararı ile mümkün olduğundan, 

bu kurumların organlarının göreve gelmesi veya görevlerine son verilmesi gibi bir vesayet yetkisi 

merkezi idareye tanınması söz konusu olamaz. Merkezi idarenin söz konusu kurumların organları 

üzerindeki denetim yetkisi geçici olarak görevden uzaklaştırma ile sınırlıdır (Anayasa m. 127/4; m. 

135/7). Ancak diğer hizmet yerinden kuruluşlarının “… organlarının ve görevlilerinin seçilmesi, 

atanması, atamalarının onaylanması, görevlerine son verilmesi konularında merkezi idare kanunla 

idari vesayet yetkisi ile donatılabilir” (Günday, 2013: 88-89). 

3298 Sayılı Kanun ile bağımsız spor federasyonları üzerinde merkezi idare adına Gençlik ve Spor 

Bakanı vesayet makamı olarak belirlenmiştir. Ek Madde 9’a göre, “Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden 

bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim 

amacı dışında kullanılamaz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve 

devredilemez. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar 

kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olur. Bu taşınmazlar 

Gençlik ve Spor Bakanlığının mevzuatı çerçevesinde kullanılır”. Bu düzenleme ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen mallar veriliş amacı dışında kullanılamaz. Daha 

önemlisi, Bakanlık tarafından verilen kaynaklar Bakanlığın izni olmadan başkasına satılamaz veya 

devredilemez. Yine Bakanlık tarafından yapılan yardımlar ile alınan taşınmazların mülkiyeti Bakanlığa 

ait olduğu gibi, bu taşınmazlar Bakanlık mevzuatı çerçevesinde kullanılabilir.  

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik ikinci 

fıkraya göre, bağımsız spor federasyonlarının denetim kurullarının beş üyesinden üçü Bakanlık 

tarafından atanmaktadır. Yine aynı fıkraya göre, profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı 
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bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Gençlik ve Spor 

Bakanlığına müracaatı gerektiği gibi, bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon 

başkanının teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile görevlendirilmektedir.   

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik üçüncü 

fıkraya göre,  “Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, 

genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, 

raporunu Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Gençlik ve Spor 

Bakanlığına verir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı 

tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir”. 

Dolayısıyla, Bakanlık, federasyonun en üst karar organı olan genel kurulda bir gözlemci 

bulundurabilmekte ve gözlemcinin kurul çalışmalarının Kanun ile ana statüye aykırı olup olmadığını 

denetlemekte, Bakanlığa sunulmak üzere bir rapor hazırlamakta ve Bakanlık gerekirse genel kurulun 

iptali için dava açabilmektedir.  

Yine, Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik 

üçüncü fıkraya göre, üyeleri Bakan tarafından atanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu 

tarafından “yeterli düzeyde görülmeyen” veya “yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında 

sakınca görülen” federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakan 

genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.  Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 

10. Maddesi ile eklenen değişik dördüncü fıkraya göre, federasyonun en üst karar organı olan genel 

kurulun delege sayısının yüzde 10'u Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.  

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik altıncı 

fıkra ile üyeleri Bakan tarafından belirlenen ve tabiri caizse Bakan adına federasyonları denetlemek 

üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun kurulması hükme bağlanmıştır. Nitekim 

Kanun’da Kurul’un görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 

“a) Spor federasyonlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına verecekleri taahhütnamenin esaslarını 

belirlemek ve yılsonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Gençlik ve Spor 

Bakanlığına sunmak.  

b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve 

hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite 

standartlarını belirlemek.  

c) Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine 

uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Gençlik ve Spor Bakanlığına rapor vermek”. Nitekim 
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yukarıda belirttiğimiz gibi, bu Kurulun raporuna binaen Bakan, Başkan ve yönetim kurulu hakkında 

karar vermek üzere olağanüstü toplantıya çağırabilmektedir. 

Ek Madde 9’a, 27.5.2007 tarihli ve 5674 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile eklenen değişik sekizinci 

fıkraya göre, “Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve 

antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında 

çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, 

ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek 

sonuçlandırır”. Kesin karar verme yetkisine sahip olan tahkim kurulunun üyeleri Gençlik ve Spor 

Bakanlığı onayı ile atanmaktadır. Özellikle Bakanlık ile federasyonlar arasındaki uyuşmazlıkları kesin 

olarak çözme yetkisine sahip olan tahkim kurulu üyelerinin göreve başlaması için Bakanlığın onayının 

aranması da Bakanlığa federasyonlar üzerinde bir denetim ve kontrol imkanı vermektedir. 

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik 

dokuzuncu fıkraya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor ahlakına ve disiplinine aykırı 

davranışlarının tespiti halinde federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini, 

Merkez Spor Disiplin Kuruluna sevk edebilme yetkisi vardır.  

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik on altıncı 

fıkraya göre; “Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan 

tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır” . Bu hüküm son derece genel bir ifade ile 

federasyonların her türlü faaliyetlerini denetleme yetkisini Bakana tanımaktadır. Bu düzenlemenin, 

federasyonların özerkliğini tehlikeye sokabilecek bir boyutu olduğu söylenebilir. Yine, aynı fıkraya 

göre, federasyona Bakanlıkça yapılan yardımların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetimi 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılır. 

Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen fıkra ile 

federasyonların antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları yetiştirmek için gerçekleştireceği eğitimin 

kriterlerini belirleme yetkisi Bakanlığa verilmiştir. 

3289 sayılı Kanun’un yukarıda ele alınan hükümleri dikkate alındığında bağımsız spor 

federasyonları üzerinde merkezi idare adına Gençlik ve Spor Bakanlığının idari vesayet makamı olarak 

belirlendiği ortadadır. Dolayısıyla, bağımsız spor federasyonları diğer kamu kurumları gibi merkezi 

idarenin vesayet denetimine tabi tutulmuştur. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kanaatimizce, bağımsız spor federasyonları hem Anayasa’nın öngördüğü şekilde bir kamu işlemi 

ile kurulmuş olması hem de özel hukuk tüzel kişilerinin sahip olmadığı kamu gücünden kaynaklanan 

ayrıcalıklara, bazı üstün yetkilere sahip olduğu hususları birlikte dikkate alındığında kamu tüzel kişisi 

olarak kabul edilebilir. Yine, kanaatimizce, sadece spor gibi belirli bir alanda kamu hizmeti yürütmek 

amacıyla kurulması, idari ve mali özerkliğinin ve aynı zamanda merkezi idarenin vesayet denetimine 

tabi olması gibi özellikleri dikkate alındığında bağımsız spor federasyonları hizmet yerinden kuruluşları 

(kamu kurumları) arasında yer almaktadır.  

Fakat 3289 sayılı Kanun ile bağımsız spor federasyonlarına tanınan özerkliğin ve bu kurumlar 

üzerinde tesis edilen idari vesayet denetiminin ölçüsü tartışmaya açıktır. Özerkliğin kabul edilmesinin 

sebebi nedir? Merkezde yetkilerin tek elde toplanarak kararların üst düzeyde merkez organları 

tarafından alınması hizmetlerin aksamasına neden olabilmektedir. Ayrıca alınan kararlara konunun 

uzmanlarının görüş ve düşüncelerinin yansıtılmaması isabetli kararlar alınmasını da güçleşmektedir. 

“Bu nedenle öz sorumluluğa dayalı, hizmetin gerekleri için uygun olan en iyi kararın üretilmesinde 

özerkliğin önemli bir işlevi bulunmaktadır” (Akıncı, 1999: 107-108). Bu bağlamda özerklik, “… Bazı 

makam ve kişilere otorite, nüfuz sağlamak değil; hizmetlerin çabuk, basit, ucuz ve daha iyi görülmesini 

sağlamak” (Akıncı, 1999: 108) amacını taşımakta ve özerklik sayesinde “… özeksel yönetimin otoriter 

tavrı aşılmaya çalışıldığı gibi, yönetimden beklenen “hizmetsel verimliliğin” arttırılması… ” 

hedeflenmektedir (Akıncı, 1999: 108). 

Özerklik ilkesinden yukarıda ifade edilen faydaların sağlanabilmesi için merkezi idareye yerinden 

yönetim kuruluşlarının düzenleme yapma ve eylemde bulunma yeteneğine idari vesayet yoluyla aşırı 

müdahale imkanı tanınmamalıdır. Tam da bu noktada, 3289 Sayılı Kanun ile getirilen vesayet 

denetiminde aşırıya kaçılmış gibi görünüyor. Bu bağlamda 3289 Sayılı Kanun’un bağımsız spor 

federasyonları ile ilgili düzenlemesi hakkında şu değerlendirmeler yapılabilir: 

1- 3289 Sayılı Kanun’un Ek Madde 9’uncu maddesinin değişik birinci fıkrasındaki “Bu Kanunda 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen 

usulle iptal edilir” hükmü ile “bu kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” gibi genel 

ve muğlak bir ifadeye dayanarak yürütme organına keyfi olarak bir federasyonun varlığına son 

verebilme imkanı tanınmıştır. Bu düzenleme federasyonlar için güvenceli bir yapı sağlamaktan uzaktır. 

Bu düzenlemenin yerine, yürütme organının federasyonun tüzel kişiliğini iptal edebileceği somut 
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sebeplerin yer aldığı başka bir düzenleme yapılarak, federasyonlar daha güvenceli bir statüye 

kavuşturulabilir21. 

2- 3289 Sayılı Kanun’un Ek Madde 9’uncu maddesinin değişik ikinci fıkrasındaki, “Denetim 

kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca görevlendirilen beş 

üyeden oluşur” hükmü yerine, denetim kurulu üyelerinin ya tamamının ya da en azından seçimle gelen 

üyelerin çoğunlukta olduğu bir düzenleme yapılması, federasyonların özerkliği ile daha uyumlu 

olacaktır. 

3- 3289 Sayılı Kanun’un Ek Madde 9’uncu maddesinin değişik ikinci fıkrasındaki, “Profesyonel 

şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemlerinde 

federasyon yönetim kurulunun Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine 

göre yürütülür” hükmü,  söz konusu işlemlerin federasyon yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanacağı ancak Bakanlığa da sadece bilgi vermesi gerektiği şeklinde yeniden formüle edilebilir. Aynı 

fıkrada yer alan, federasyon il temsilcilerinin atanmasını Bakanlık onayına tabi tutan düzenleme de 

değiştirilerek, atama ile ilgili olarak Bakanlığa bilgi vermesi öngörülebilir. 

4- Kanun ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ve dört üyeden meydana gelen 

personelinin tamamı Bakanlık tarafından atanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’na 

merkezi idarenin federasyonu denetlemesinde önemli bir rol verilmiştir. Bir defa, Ek Madde 9’a, 

29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik üçüncü fıkraya göre, Kurul 

tarafından “yeterli düzeyde görülmeyen” veya “yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında 

sakınca görülen” federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakan 

genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilmektedir. İkinci olarak, Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 

6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik altıncı fıkraya ile spor federasyonlarının Gençlik 

ve Spor Bakanlığına verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve federasyonların taahhütlerine 

uyup uymadıklarını değerlendirerek Gençlik ve Spor Bakanlığına sunmak; federasyonlar tarafından 

                                                           
21 Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 5105 sayılı Yasa'nın 2. maddesi ile 3289 sayılı Yasaya eklenen ek 9. maddenin birinci 

ve beşinci fıkralarına yönelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı E.2004/12049 sayılı itiraz başvurusunda spor federasyonlarının 

kamu tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin keyfiliğine ilişkin olarak şu 

değerlendirmeyi yapmıştır:  

“Federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu 

Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebilir. Federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, Resmi 

Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanılır.' kuralı ile bir federasyonun kamu kurumu olarak tüzel kişilik kazanıp 

kazanmayacağına ilişkin takdir yetkisi, temel kuralları konulmadan, ölçüsü belirlenmeden ve sınırları çizilmeden, tümüyle ilgili 

Bakan ve Başbakanın onayına bırakılmakta; ayrıca bu şekilde tüzel kişilik kazanmış olan bir federasyonun, usulde paralellik 

ilkesi uyarınca yine idari yolla tüzel kişiliğinin sonlandırılabileceği sonucu yaratılmaktadır. Bu şekildeki bir düzenleme 

Anayasa'nın yasama yetkisinin devredilemeyeceğini düzenleyen 7 nci maddesine ve idarelerin yasayla düzenleneceğini 

belirleyen 123 üncü maddesine aykırı görülmektedir” (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2006/118, K. 2009/107, K.G. 

2.7.2009). 
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hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası 

federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek ve 

federasyonların sundukları taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı 

konusunda Bakanlığa rapor vermek söz konusu Kurul’un görevleri arasında sayılmıştır.  

Söz konusu maddede yapılacak değişiklik ile, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun 

yapısı üyelerinin çoğunluğu federasyon temsilcilerinden oluşacak şekilde yeniden düzenlenebilir. 

Ayrıca, Kanun’da Kurulun hazırlayacağı rapor ile “yeterli düzeyde görülmeyen” veya “yapılan denetim 

sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen” gibi genel ve muğlak ifadeler ile belirtilmiş 

gerekçelerle federasyon başkan ve yönetim kurulu hakkında karar vermek üzere Bakanın genel kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yeniden düzenlenebilir. Yeni düzenleme ile genel kurulun 

olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi daha somut sebeplere dayandırılabilir.  

5- Ek Madde 9’a, 29.3.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen değişik 

dördüncü fıkraya göre, federasyonların en üst karar organı olan genel kurulun üye sayısının yüzde 

onunun Bakanlık tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu oran daha sembolik bir sayıya indirilebilir. 

6- Ek Madde 9’a, 27.5.2007 tarihli ve 5674 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile eklenen değişik yedinci 

fıkraya göre, “Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, 

ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri 

görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı 

ile dört yıl için görevlendirilir”. Ek Madde 9/A’ya göre de, “Tahkim Kurulu, en az beş üyenin 

katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı 

çoğunluk sayılır”.  

Öncelikle, tahkim kurulunun hem üye hem de hukukçu üye sayısı artırılabilir. Yedek üye 

uygulamasından vazgeçilebilir. Daha önemlisi, gerektiğinde federasyon ile Bakanlık arasındaki 

uyuşmazlıklardan, spor insanlarına yönelik cezai nitelikteki uygulamalara kadar pek çok önemli konuda 

kesin karar verme yetkisi ile donatıldığından Tahkim Kurulunun tarafsızlığının sağlanması büyük önem 

arz etmektedir. Tahkim Kurulu önündeki uyuşmazlığın tarafları Kurul’un tarafsızlığı ile ilgili herhangi 

bir şüphe içinde olmamalıdır. Kanaatimizce, en sağlıklı yol, spor ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için 

özel bir spor mahkemesi kurulmasıdır. Ancak, bu yolun uygulanması “Spor federasyonlarının spor 

faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna” 

gidilmesini öngören 1982 Anayasası’nın 59. Maddesine 2011 yılında eklenen 3. Fıkra nedeniyle 
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Anayasa değişikliği gerektirmektedir. Bu yüzden en azından Kurul üyelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından tek taraflı belirlenmesi yönteminden vazgeçilmelidir22. 

7- Ek Madde 9’un değişik dokuzuncu fıkrasına göre, “… federasyon başkanı ile yönetim, disiplin 

ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde” bu 

kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Spor Disiplin Kuruluna sevk edilebilmektedir. Bu 

düzenleme ile spor federasyonlarının hemen hemen bütün organları, spor ahlakı gibi muğlak bir ifadeye 

dayanarak vesayet makamının denetimine tabi kılınmıştır.  Avcı’nın haklı olarak ifade ettiği gibi, spor 

ahlâkı gibi muğlak ifadeye dayalı bir denetim, “kişilerin hukuk güvenliği ve dolayısıyla hukuk devletinin 

tam anlamıyla tesisi bakımından son derece” (Avcı, 2012: 10) sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, bu düzenlemenin değiştirilmesi, spor ahlakı, spor disiplini gibi muğlak ve genel ifadeler 

yerine içeriği belli ve somut denetim gerekçeleri oluşturulabilir. 

8- Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız üzere gerçek anlamda özerkliğin sağlanması ancak hizmeti 

yürütecek olan kurumun mali açıdan da özerk olması ve yeterli mali olanaklarla donatılması sayesinde 

mümkün olabilir. Yeterli mali olanaklar da, ya kamu kurumunun kendi öz kaynaklarından ya da merkezi 

yönetimden yapılacak mali yardımlar ile tedarik edilebilir. Eğer, kamu kurumunun kendi özgelirleri 

üstlendiği kamu hizmetini yürütmesi için yeterli değilse, merkezi yönetimden sağlanan kaynağın 

koşulsuz verilmesi sağlanmalıdır.  Bu sebepten dolayı, özgelirleri yeterli olmayan federasyonlara 

merkezi yönetimden aktarılacak kaynağın halen uygulandığı üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden 

verilmesi yerine, devlet bütçesinden pay alan kamu tüzel kişiler arasına bu kurumların da eklenmesi ile 

kendilerine doğrudan bütçeden ödenek verilmesi sağlanabilir. Bu uygulama, federasyonların özerk 

yapısını daha güçlü kılabilir.  

9- Nihayet, spor federasyonlarına ilişkin temel yasal düzenleme 3289 sayılı Kanun’a 2004 

tarihinde ilave edilen EK MADDE 9 ile yapılmıştır. Söz konusu maddede 2005, 2007, 2011 ve 2018 

tarihlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikler ile düzenlemenin bütünlüğü de belli 

ölçüde zedelenmiştir. Diğer taraftan, Ek madde 9’a 2.7.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 12. Maddesi ile eklenen fıkraya göre, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde, 

                                                           
22 Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 5105 sayılı Yasa'nın 2. maddesi ile 3289 sayılı Yasaya eklenen ek 9. maddenin birinci 

ve beşinci fıkralarına yönelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı E.2004/12049 sayılı itiraz başvurusunda tahkim kuruluna ilişkin 

olarak şu değerlendirmeyi yapmıştır:  

“Kaldı ki, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 4.3.2004 tarih ve 5105 

sayılı Kanun ile eklenen Ek- 9 uncu maddesinde yer alan Tahkim Kurulunun, özerk federasyonların vesayet makamı olarak 

öngörülen Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmasına, üyelerinin atama yoluyla belirlenmesine ve Tahkim Kurulunun görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının yönetmeliğe bırakılmasına ilişkin düzenlemenin tahkim kurulunun 

tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlamaktan uzak olduğu da ortadadır” (Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2006/118, K. 

2009/107, K.G. 2.7.2009). 
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4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiştir. Yasa koyucu, kamu tüzel kişilerine özel 

hukuk hükümlerinin uygulanması yönünde karar verebilir. Ancak, arzu edilen kamu tüzel kişilerine 

kamu hukuku kurallarının uygulanmasıdır. 

Bu bağlamda, “bağımsız” olduğu ifade edilen spor federasyonlarından anlam karmaşası oluşturan 

“bağımsız” nitelemesinin kaldırılması ve spor federasyonlarının, bu kurumların hukuki statüsüne uygun 

ve spor federasyonları ile spor kulüplerinin temsilcilerinin görüşlerinin de dikkate alınarak 

hazırlanabilecek yeni, kendi içinde bütünlüğü olan yeni bir yasal düzenlemeye kavuşturulması isabetli 

olabilir. 
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ELEKTRONİK SPOR KARİYERİYLE İLGİLENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ 

KARAR DÜZEYLERİ 

Memduh KOCADAĞ 

Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı esporla ilgilenen lise öğrencilerinin mesleki karar düzeylerini 

incelemektir. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Mesleki Karar 

Envanteri (MKE) Google Formlar aracılığıyla esporla ilgili bazı popüler web forum sayfalarında 

paylaşılarak, gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ilk olarak çalışmaya 

katılan lise öğrencilerinin MKE’den aldıkları ortalama puan ile MKE’nin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasından elde edilen ortalama puan tek örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Esporla ilgilenen 

öğrencilerin mesleki kararsızlıkları ölçüt gruba göre anlamlı dercede yüksek çıkmıştır. Ardından günlük 

oyun süresinin mesleki kararsızlığa etkisini incelemek amacıyla tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. 

Scheffe testi sonucuna göre günlük 0-2 saat oynayan öğrencilerin mesleki kararsızlıkları günlük 2-6 

saat oynayan ve 6 saatten fazla oynayan gruplara göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Son olarak 

yapılan iki ayrı basit doğrusal regresyon analizi sonucuna göre espor kariyeri yapma isteğinin ve espor 

turnuvalarında ödül kazanma isteğinin mesleki kararsızlığı anlamlı derecede yordadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik spor, Espor kariyeri, Mesleki kararsızlık, Mesleki karar düzeyi, Oyun 

bağımlılığı 

Jel Kodları: I20, I26, I29 
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CAREER DECISION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE INTERESTED 

IN ELECTRONIC SPORTS CAREER 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine career decision levels of high school students who are 

interested in esport career. In order to collect the research data, Personal Information Form and 

Career Decision Inventory (CDI) were shared with Google Forms on some popular web forum pages 

related to esports and applied to volunteer participants. Fort he analysis of the data, firstly, CDI mean 

score of the particiants and the mean score obtained from the validity and reliability study of the CDI 

were compared with one sample t test. Career indecisions of students who are interested in esports 

were found to be significantly higher than the criterion group. Then, one-way ANOVA was applied to 

examine the effect of daily play time on career indecision. According to the results of  Scheffe test, the 

career indecision of students who played 0-2 hours per day was significantly lower than those who 

played 2-6 hours per day and played more than 6 hours per day. Finally, according to the results of 

two seperate simple linear regression analyses, it was found that desire to have an esport career and 

desire to win prizes in esport tournaments were significant predictors of career indecision. 

Keywords: Electronic Sport, Esport Career, Career İndecision, Career Decision Levels, Game 

Addiction. 

JEL Kods: I20, I26, I29 

1.GİRİŞ 

Ergenlik yılları bireylerin gelecekleri için mesleki yönden önemli kararlar aldıkları dönemlerden 

biridir. Öğrencilerin mesleki kararlarını almalarında aile, akran çevresi, benlik algısı, ilgi ve yetenekler 

gibi çeşitli etkenler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle lise yıllarında öğrencilere verilebilecek en 

önemli hizmetler arasında onlara mesleki seçimlerinde yardımcı olmak ve mesleki karar becerileri 

kazandırmak yer almaktadır (Çakır, 2004). Küreselleşmeyle beraber iş alanları da farklılaşmaya 

başlamıştır. Teknolojik yenilikler, hızlanan iletişim, yeni iş alanları, şans eseri işe yerleşme gibi etkenler 

artık kariyer zorlukları oluşturmaktadır (Pryor ve Bright, 2011).   

Günümüzde öğrencilerin kariyer kararları almakta zorlandıkları bu koşullarda, dikkatlerini çeken 

yeni bir sektörün hızla gelişmekte ve yayılmakta olduğu görülmektedir. MOBA (Multiplayer Online 

Battle Arena) tarzı oyunlar öğrencilere yeni bir kariyer seçeneği sunmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, 

son yıllarda alanyazına yeni bir kavram eklenmiştir: Elektronik spor (Espor). Espor, birbirlerinden net 

bir şekilde ayrılmış takım ve oyuncuların profesyonel düzeyde bir organizasyon çerçevesinde belirli bir 
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amaç için birbirleriyle yarışmasıdır (Newzoo, 2018). Espor oyuncuları turnuvalara bireysel olarak veya 

takım halinde katılmaktadır. Bu oyunlardan bazıları (örn. Starcraft) tek oyuncu gerektirirken, bazıları 

(örn. Dota 2, Lol, CS: GO) beş kişilik ikişer takım halinde oynanmaktadır. Profesyonel espor oyuncuları 

Çin ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde 400-800 dolar arasında, Avrupa ülkelerinde ve ABD'de 1500-

5000 dolar arasında maaş alabilmektedir. Oyuncular ayrıca turnuvalarda kazanılan ödüllerin de büyük 

bir yüzdesini almaktadırlar (Duran, 2016). 2014 yılında espor sektörünü desteklemek amacıyla Birleşik 

Krallık’ta kurulan Gfinity’nin düzenlediği günlük ve aylık turnuvalarda ödüller ayda yaklaşık 50.000 

dolara kadar ulaşmaktadır (Heaven, 2014). Küresel olarak, 2017'de yapılan tüm turnuvalarda, bazı 

oyunların ödül havuzları şu şekilde dağılmıştır: Dota 2 - 38 milyon dolar, CS: GO - 19 milyon dolar, 

League of Legends - 12 milyon dolar (Goldman Sachs, 2018). Tüm bu ödüller gençler için espor 

kariyerini cazip hale getirmektedir. 

Profesyonel espor oyuncuları, günlük yaşamlarının büyük zamanını esporla ilgili oyunları 

oynayarak geçirmektedir. Bu durum oyun bağımlılığını akla getirmektedir. Oyun bağımlılığının uzun 

süre boyunca alanyazında tanı kriterleri oluşturulmamıştır. Ruhsal ve mental bozukluklar tanı kriterleri 

yayınlayan Ruhsal Bozukulukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-V) oyun bağımlılığı 

günlük oyun oynama süresiyle ilişkili bulunmamasına rağmen; günde 2 saatten fazla video oyunu 

oynayan insanların oyun bağımlısı olduğunu ve günlük 6 saatten fazla oyun oynamanın patolojik 

bağımlılık olduğunu belirten pek çok araştırma bulunmaktadır (Chiu, Lee ve Huang, 2004; Choi, Hums 

ve Bum,2018; Garcia-Lanzo ve Chamarro, 2018; Hawi ve Rupert, 2015; NPD, 2010; Xing, 2007; Van 

Rooij, Meerkerk, Schoenmakers, Van den Eijnden ve Van den Mheen, 2008). Profesyonel esporcuların 

veya espora ilgi duyanaların % 67'si, günde 3 saat, % 30'u ise günde 5 saatten fazla oyun 

oynamaktadırlar (Eventbrite, 2015). DSM-V ekinde (2013) internet oyun bağımlılığı diğer davranışsal 

bağımlılıklar ile ilişkilendirilmiştir. Oyun bağımlısı kişi oyun oynama süresini kontrol etmekte sorun 

yaşamakta ve her oturuşta oyun oynama süresini arttırmaktadır. Kişi oyun oynamaktan 

alınkonulduğunda sürekli olarak oyun oynamayı düşünmektedir. Ayrıca oyun bağımlılığının akademik 

açıdan olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bilgisayar oyunlarının aşırı derecede oynanması derslere 

ilginin düşük olmasına neden olmakta ve öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır (Anand, 

2007; Chan ve Rabiowiz, 2006). Akademik bakımdan olumsuz etkilere ek olarak, bilgisayar oyunlarının 

aşırı oynanmasının, kişinin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır (Dodge, 2010; 

Stermer ve Burkley, 2012). Ancak, espor takımları oyuncularının sağlıklarını iyileştirmek için 

psikologlar ve fizyoterapistler ile birlikte çalışanmaktadır. Bunun aksine, bilgisayar oyunlarını aşırı 

miktarda oynayan gençler için bu tür olanaklar bulunmamaktadır.  
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Özetle, espor turnuvaları her yıl büyük miktarlarda ödül dağıtmakta ve espor kariyeri maddi 

kazançlar vaat etmektedir. Küresel olarak esporlarla ilgilenen milyonlarca ergenin varlığı göz önüne 

alındığında, öğrenciler için espor kariyeri seçeneğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmek önemli 

görünmektedir. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu araştırmada esporla ilgilenen lise öğrencilerinin mesleki karar düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki karar düzeylerinin oyun oynama sürelerine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve espor kariyer istekleri ve espor turnuvalarında ödül kazanma 

isteklerinin mesleki karar düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolü de araştırılmıştır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Örneklem 

Bu araştırmada esporla ilgilenen lise 1.sınıf öğrencilerinin mesleki karar düzeyleri betimsel 

araştırma modeline uygun olarak incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin günlük oynama süreleri, espor 

kariyer yapma istekleri ve espor turnuvalarında ödül kazanma istekleri bağımsız değişkenler iken 

öğrencilerin mesleki karar düzeyleri bağımlı değişkendir.  

Araştırmanın evreni Türkiye’de esporla ilgilenen lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini ise Dota 2, League of Legends, Age of Empires 2, Counter Strike: GO, Vainglory 

oyunlarından en az birini oynayan lise 1.sınıfı bitirmiş (15-16 yaş arası) 112 erkek öğrenci 

oluşturmaktadır.  

 Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıları belirlemek için oyunlara ait popüler web 

sitelerinin (eslgaming.com, joindota.com, voobly.com, strategyturk.com, esportr.com) forum 

sayfalarında herkese açık olacak şekilde duyuru yapılmış ve gönüllüler araştırmaya katılmaya davet 

edilmiştir. MKE’nin geçerlik güvenirlik çalışmasına sadece lise 1.sınıf öğrencilerinin katılması 

nedeniyle örneklem, bu davete yanıt vererek araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan lise 1.sınıf 

öğrencilerinden oluşmuştur. 

3.2. Ölçme araçları 

3.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

Katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumlarının yanısıra, katılımcıların günlük oyun 

oynama süreleri, espor kariyerine sahip olma isteği ve espor turnuvalarında ödül kazanma isteğine 

ilişkin soruların yer aldığı formdur. Formda katılımcıların oyun oynama sürelerine ilişkin soru oyun 
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bağımlılığı alanyazınına dayanarak seçeneklendirilmiştir. Oyun bağımlılığı ile ilgili alanyazın 

incelendiğinde (APA, 2001; Hawi ve Rupert, 2015; Kim ve Kim, 2015; Wu, Scott ve Yang, 2013), 

günde 2 saatten az oynamanın tehlikeli olmadığı ve bu gençlerde oyun bağımlılığı davranışlarının düşük 

olduğunun düşünüldüğü görülmüştür. Ancak, günde 2 saatten fazla oynamak, davranışsal sorunlara ve 

oyun bağımlılığı davranışlarına neden olmaktadır. Buna dayanarak bu formda günlük oynama süresine 

ilişkin seçenekler “0-2 saat”, “2-6 saat” ve “6 saatten fazla” olarak belirlenmiştir. Espor kariyerine sahip 

olma ve espor turnuvalarında ödül kazanma isteğine ilişkin sorular ise “Kesinlikle istemiyorum (1)” ile 

“Kesinlikle istiyorum (7)” arasında derecelendirilen 7 puanlık likert tipi bir ölçekte sunulmuştur. 

3.2.2. Mesleki Karar Envanteri (MKE) 

 Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarını belirlemek amacıyla Çakır (2003) tarafından 

geliştirilmiştir. 5’li likert tipinde 30 maddeden oluşan MKE’den elde edilen yüksek puan, öğrencilerin 

mesleki kararsızlıklarının yüksek olması anlamına gelmektedir. Ölçeğin geliştirilmesine yönelik çalışma 

genel liseye devam eden lise 1. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .73 

arasında değişen 30 maddeden oluşan 5 boyutlu bir yapı sergilediği ve madde toplam puan 

korelasyonlarının .23 ile .57 arasında değiştiği görülmüş; Cronbach alfa katsayısı .85, test-tekrar test 

korelasyonu ise .83 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu çalışmada MKE’den elde edilen ortalama puan 

87,02’dir.  

MKE için bu çalışma kapsamında cronbach alfa katsayıları yendien hesaplanmış ve ölçek geneli 

için .93, içsel çatışmalar, kendini yeterince tanımama, meslek ve alan bilgisi eksikliği, meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar ve dışsal çatışmalar alt ölçeklerinde sırasıyla .81, .89, .86, .72, .92 olarak 

bulunmuştur.  

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada öncelikle esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki karar düzeyleri ile araştırmada 

mesleki karar düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışmasından 

elde edilen ortalama puanı karşılaştırmak için tek örneklem t testi kullanılmıştır. Ardından oyun oynama 

sürelerine göre 3 grupta (2 saatin altında, 2-6 saat arası ve 6 saatin üzerinde) toplanan öğrenciler mesleki 

karar düzeyleri bakımından Tek Yönlü Varyans Analizi ile karşılaştırılmıştır. Son olarak öğrencilerin 

espor kariyer isteklerinin ve espor turnuvalarında ödül kazanma isteklerinin mesleki karar düzeylerini 

yordama gücünü incelemek amacıyla iki ayrı basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1. MKE Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Araştrımada öncelikle esporla ilgilenen lise öğrencilerinin MKE puanlarına ait ortalama, standart 

sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmış ve bunlara ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Esporla İlgilenen Öğrencilerin MKE Puanlarına Ait Ortalama, Standartma Sapma, 

Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

 N Ortalama St. Sapma Çarpıklık Basıklık 

Mesleki Karar Düzeyi 112 109.78 18.50 -0.50 -0.65 

Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin mesleki karar düzeylerinin -0.50 çarpıklık ve -0.65 basıklık 

değerleri ile normal dağılıma (1.5 ile -1.5 aralığına) uyduğu görülmektedir (Tabachnik ve Fidel, 2007). 

4.2. Espor Kariyeriyle İlgilenen Öğrencilerin Mesleki Karar Düzeyleri 

Bu araştırmanın katılımcıları olan esporla ilgilenen öğrencilerin MKE puanlarının (X̅=109.78, 

SS=18.50) MKE’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının katılımcılarından elde edilen puanla (X̅=87.02, 

SS=15.15) karşılaştırılması amacıyla uygulanan tek örneklem t testi sonucunda, esporla ilgilenen 

öğrencilerin puanlarının ölçüt gruptan anlamlı derecede yüksek olduğu (p < .05), başka bir ifadeyle 

esporla ilgilenen öğrencilerin ölçüt grubundaki öğrencilerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha 

fazla mesleki kararsızlık yaşadıkları bulunmuştur.  

4.3. Espor Kariyeriyle İlgilenen Öğrencilerin Günlük Oynama Sürelerine Göre Mesleki 

Karar Düzeyler 

Esporla ilgilenen öğrencilerin MKE puanlarının oyun oynama sürelerine göre farklılaşmasını 

incelemek amacıyla yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki 

karar düzeyleri oyun oynama süresi grupları arasında anlamlı bir farklılık (p < .05) göstermektedir. Tek 

yönlü ANOVA sonuçları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Esporla İlgilenen Öğrencilerin MKE Puanlarının Oyun Oynamaya Ayrılan Süre 

Değişkenine Göre Farklılaşmasını İncelemede Kullanılan ANOVA Sonuçları 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

G. Arası 13295.982 2 6647.991 29.332 .000* 

G. İçi 24704.875 109 226.650   

Toplam 38000.857 111    

*p<.05 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, ANOVA sonuçları esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki karar 

düzeyleri 3 öğrenci grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p < .05) göstermektedir. Leneve 

testi sonuçlarına göre grupların mesleki karar düzeyi puanları varyanslarının (p=.467) homojen 

bulunması (F(2;109)=29.332, p > .05) nedeniyle gruplar arasındaki farkın kaynağını bulmak amacıyla 

Scheffe testi uygulanmış ve sonuçlar aşağıda Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Esporla İlgilenen Öğrencilerin Mesleki Karar Düzeyi Puanlarının Oyun Oynamaya 

Ayrılan Süre Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Scheffe Testi Sonuçları 

Gruplar (i) Gruplar (j) Ortalamalar Arası Fark Standart Hata p 

0-2 saat 2-6 saat -23.325 4.143 .000* 

6 saatten fazla -28.175 3.710 .000* 

2-6 saat 0-2 saat 23.325 4.143 .000* 

6 saatten fazla -4.849 3.349 .354* 

6 saatten fazla 0-2 saat 28.175 3.710 .000* 

2-6 saat 4.849 3.349 .354* 

*p<0.5 
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Tablo 2’de görülen Scheffe testi sonuçlarına göre günlük 0-2 saat oyun oynayan grubun mesleki 

kararsızlıkları günlük 2-6 saat (p < .05) ve 6 saatten fazla (p < .05) oynayan grupların mesleki 

kararsızlıklarından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Günlük 2-6 saat ve 6 saatten fazla oynayan 

gruplar arasında ise anlamlı bir fark çıkmamıştır (p > .05). Buna göre günlük 0-2 saat oynayan gruptaki 

öğrenciler, günlük 2-6 saat ve 6 saatten fazla oynayan akranlarıyla karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde 

daha az mesleki kararsızlık yaşamaktadır. 

4.4. Espor Kariyeri Yapma İsteğinin Mesleki Karar Düzeyi Üzerindeki Yordayıcı Etkisi 

Esporla ilgilenen öğrencilerin espor kariyeri yapma istekleri ile MKE toplam puanları arasındaki 

ilişki incelendiğinde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (R=.533, p < .01). Esporla ilgilenen 

öğrencilerin espor kariyeri yapma isteklerinin MKE toplam puanları üzerine yordayıcı etkisi basit 

doğrusal regresyon analizi ile incelenmiş ve regresyon katsayılar tablosu Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Espor Kariyeri Yapma İsteğinin MKE Toplam Puanları Üzerindeki Yordayıcı Etkisine 

İlişkin Regresyon Katsayılar Tablosu 

Model B Yordama Hatası Beta t p 

Sabit 59.508 7.757  7.671 .000* 

Espor kariyer isteği 7.965 1.206 .533 6,.04 .000* 

R=0.533     R2=0.284     F(1-110)=43.609     p=0.000 

Bağımlı değişken: Mesleki Karar Düzeyi 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin espor kariyeri yapma isteklerinin MKE puanlarını 

yordama gücünü belirlemek üzere yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, espor kariyer 

yapma istekleri ile MKE puanları arasında anlamlı bir ilişki (R=0.533, R2=0.284) gözlenmiştir. Espor 

kariyer yapma isteğinin mesleki karar düzeyinin yordayıcısı olduğu (F(1-110)=43.609, p < .05) 

görülmüştür. Espor kariyer isteği mesleki karar düzeyindeki değişimin %28’ini açıklamaktadır. 

Regresyon denkleminde esas yordayıcı değişkenin katsayısının (B=7.965) anlamlılık testi de espor 

kariyer isteğinin anlamlı bir yordayıcı olduğunu (p < .01) göstermektedir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

637 
 

4.5. Espor Turnuvalarında Ödül Kazanma İsteğinin Mesleki Karar Düzeyi Üzerindeki 

Yordayıcı Etkisi 

 Esporla ilgilenen öğrencilerin espor kariyeri yapma istekleri ile MKE toplam puanları arasındaki 

ilişki incelendiğinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (R=.514, p < .01). Esporla 

ilgilenen öğrencilerin espor turnuvalarında ödül kazanma isteklerinin MKE toplam puanları üzerine 

yordayıcı etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile incelenmiş ve elde edilen regresyon katsayıları 

tablosu aşağıda Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Espor Turnuvalarında Ödül Kazanma İsteğinin MKE Toplam Puanları Üzerindeki 

Yordayıcı Etkisine İlişkin Regresyon Katsayılar Tablosu 

Değişken B Yordama Hatası Beta T p 

Sabit 53.998 9.001  5.999 .000* 

Espor turnuvalarında ödül 

kazanma isteği 
8.595 1.367 .514 6.287 .000* 

R=0.514     R2=0.264     F(1-110)=9.832     p=0.002 

Bağımlı değişken: Mesleki Karar Düzeyi 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin espor turnuvalarında ödül kazanma isteklerinin MKE 

puanlarını yordama gücünü belirlemek üzere yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, espor 

turnuvalarında ödül kazanma istekleri ile mesleki karar düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki (R=0.514, 

R2=0.264) gözlenmiştir. Espor turnuvlarında ödül kazanma isteğinin mesleki karar düzeyinin 

yordayıcısı olduğu (F(1-110)=39.526, p < .05) görülmüştür. Espor turnuvalarında ödül kazanma isteği 

mesleki karar düzeyindeki değişimin %26’sını açıklamaktadır. Regresyon denkleminde esas yordayıcı 

değişkenin katsayısının (B=8.595) anlamlılık testi de espor turnuvalarında ödül kazanma isteğinin 

anlamlı bir yordayıcı olduğunu (p < .01) göstermektedir. 

5. TARTIŞMA 

Bu araştırmada esporla ilgilenen lise 1.sınıf öğrencilerinin mesleki karar düzeyleri çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiştir. Esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki kararsızlıkları MKE’nin 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasının örneklemini oluşturan ölçüt gruba göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca, günlük 0-2 saat oynayan öğrencilerin mesleki kararsızlıkları 2 saatten fazla (2-6 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

638 
 

saat ve 6 saatten fazla) oynayanlara göre anlamlı derecede daha düşük çıkmış ve hem espor kariyer isteği 

hem de espor turnuvalarında ödül kazanma isteği mesleki karar düzeyinin anlamlı birer yordayıcısı 

olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın, esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki karar düzeylerinin düşük olduğuna ilişkin 

bulgularına alanyazın ışığında bakıldığında, bunun beklendik bir sonuç olduğu düşülebilir. Öyle ki, 

bilgisayar oyunlarının akademik başarıda düşmeye neden olduğu bilinmektedir (Anand, 2007; Chan ve 

Rabiowiz, 2006). Akademik başarıdaki düşüş akademik öz-yeterliliğin düşmesine neden olurken, düşük 

öz-yeterlik algısı da dolaylı olarak kariyer kararsızlığını artırmaktadır (Yalım Yaman, 2014). Espor 

alanında büyük başarılar elde etmiş bazı oyuncular ailevi ve akademik problemlerle karşılaşmaları 

sonucu bilgisayar oyunlarına yönelmiş ve espor turnuvalarına katılmaya başlamıştır (Co, 2014). Çeşitli 

sorunlar yaşamış ve espor sektöründe başarılı olmuş rol modellerin olması esporu öğrenciler için daha 

da ilgi çekici hale getirmektedir. Mesleki karar ile çeşitli psikolojik ve akademik değişkenler arasındaki 

ilişkileri gösteren araştırma bulguları dikkate alındığında (Polat, 2015; Yalım Yaman, 2014), esporla 

ilgilenen ergenlerin mesleki kararsızlık düzeylerinin yüksek olması beklenebilecek bir durumdur. 

Ancak, alanyazın incelendiğinde esporla ilgilenen öğrencilerin mesleki kararsızlık veya mesleki 

olgunluk düzeylerini inceleyen bir araştırma görülmemektedir. Bu bakımdan bu araştırmanın 

bulgularının alanyazına özgün bir katkısı olduğu söylenebilir.  

Bu araştırmaya katılan öğrencilerin %20’si günlük 0-2 saat, %28’i günlük 2-6 saat, %52’si günlük 

6 saatten fazla oyun oynadıkları görülmüştür. Araştırmalara göre aşırı miktarlarda oyun oynamak, 

problemli oyun oynamaya veya oyun bağımlılığına işaret etmektedir (Lemmens, Bushman ve Koijn, 

2006; Meerkerk, Van Rooij, Amadmoestar ve Schoenmakers, 2009). Aşırı miktarlarda oyun oynamanın 

ise sağlığa zararlı etkileri bulunduğu, bağımlılık davranışlarına neden olduğu ve akademik başarıyı 

düşürdüğü bilinmektedir. Ayrıca günlük 2 saatten fazla ekran başında vakit geçirmek okul performansını 

olumsuz etkilemektedir (APA, 2001). Buna göre, bu araştırmanın katılımcılarının yarısından fazlası aşırı 

miktarda oyun oynamaktadır. Alanyazına göre bu öğrenciler, bağımlılık seviyesinde görülmektedir ve 

aşırı miktarda oynamanın getireceği tüm zararlı etkilere açık bir risk grubunda yer almaktadır. Günlük 

2 saatten az oynayan öğrencilerin mesleki kararsızlıkları ise 2-6 saat ve 6 saatten fazla oynayan gruptaki 

öğrencilerden anlamlı derecede düşük olduğundan 2 saatten az oynayan gruptaki öğrenciler alanyazınla 

tutarlı bir biçimde riskten uzak görünmektedir. 

Bu araştırmadan elde edilen başka bir bulguya göre esporla ilgilenen öğrencilerin espor kariyeri 

yapma istekleri ve turnuvalarda ödül kazanma istekleri ile mesleki kararsızlıkları arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Esporla ilgilenen öğrencilerin espor kariyeri yapma ve espor 

turnuvalarında ödül kazanma istekleri mesleki kararsızlıklarının anlamlı bir yordayıcısıdır. Bu bulgu, 
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giderek artan espor oyuncularının sayısı ile birlikte düşünüldüğünde oldukça önemli görünmektedir. 

Yaklaşık 10 yıldır hızla gelişmekte olan sektörde yıllar içinde espor takipçileri hızla artmıştır. Espor 

turnuvalarındaki yüksek ödüller ve espor sektöründe yıllık geliri milyon dolarlara ulaşan rol modellerin 

olması gençleri espor kariyerine yönlendirmektedir. Günümüzde küresel çapta milyonlarca genç espor 

kariyeri hayali kurarak esporla ilgili oyunlarda yüksek seviyelere gelebilmek için saatlerce oyun 

oynamaktadır. 

Türk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta yüzlerce gencin esporla ilgilendiğini belirtmiş ve bu 

konuda gençlerin doğru bir biçimde espor kanalize edilebilmesi için federasyonla ortak bir çalışma 

yürüttüklerini açıklamıştır (Hürriyet, 2019). Bu gençlerin sağlıklı bir kariyer kararı verebilmesi 

bakımından profesyonel desteğe ihtiyaçları olduğu söylenebilir. Bu konuda ailelerin yanısıra okul 

yöneticilerine, okul psikolojik danışmanlarına ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. 

5.1. Sınırlılıklar 

Bu araştırmaya, mesleki karar düzeyini ölçmek amacıyla kullanılan ölçme aracının (MKE) 

geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının daha önce lise 1.sınıf öğrencilerini kapsayan bir grup üzerinde 

yapılmış olması nedeniyle, bu araştırma da sadece lise 1.sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Lisenin tüm sınıflarını temsil edecek öğrencileri, farklı lise türlerinden öğrencileri 

ve aynı yaş grubundaki öğrenci olmayan ergenleri de kapsayacak biçimde geçerlik ve güvenirlik 

kanıtları elde edilmiş bir mesleki karar envanterinin geliştirilmesi ve bu ölçme aracı ile bu araştırmanın 

yenilenmesi halinde, bulguların genelenebilirliği de artacaktır. Ayrıca bu araştırmaya sadece erkek 

öğrenciler katılmıştır. Espor Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülebilecek 

daha geniş çaplı araştırmalarda kız ergenlerin de katılması ile esporla ilgili oyun oynama ve mesleki 

karar ilişkisinin daha net ortaya konabileceği düşünülmektedir. 

Son olarak, bu araştırmaya espor kariyerine sahip olmayı isteyen ve esporla ilgili oyun oynayan 

öğrenciler katılmıştır. Araştırmaya profesyonel oyuncuların katılıp katılmadığına ilişkin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Esporla ilgilenen öğrenciler profesyonel oyuncuların sahip olduğu olanaklara sahip 

değildir. Bu nedenle, bundan sonraki araştırmalarda profesyonel oyuncuların mesleki karar düzeylerinin 

ölçülmesi espor sektörü için daha sağlıklı değerlendirmeler sağlayacaktır. 

5.2. Araştırmacılar için Öneriler 

Daha fazla sayıda esporla ilgilenen bireye ulaşılarak araştırmanın tekrarlanması espor 

federasyonu ile iletişime geçilerek yürütülecek çalışmalarla mümkün olabilir. Araştırmanın okullardaki 

öğrencilerden veri toplanarak tekrarlanması düşünüldüğünde ise çok sayıda ilden ve okuldan veri 

toplanması gerekecektir. Bu da ulusal düzeyde projelerle mümkün olabilir. 
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Bu araştırmada konuya bağımlılık açısından bakabilmek için esporla ilgilenen öğrencilerin 

mesleki karar düzeyleri ile oyun oynama saatleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılacak yeni 

araştırmalarda oyun bağımlılığı ile ilgili ölçme araçlarının kullanılması yerinde olacaktır.  

Ayrıca, espor kariyeri gençler için yeni bir seçenek oluştururken, diğer yandan yüzlerce gencin 

bilgisayar oyunu bağımlısı olmasına da sebep olma potansiyeline sahiptir. İleride gençlerin kendilerini 

daha sağlıklı değerledirmelerine yardımcı olmak amacıyla espor oyunlarına yönelik yetenek ölçme 

araçlarının geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

5.3. Kariyer Danışmanlığı için Öneriler 

Esporla ilgilenen lise 1.sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlık yaşadığını ortaya koyan bu 

araştırmanın bulgularına dayanarak liselerde görev yapan rehberlik servisi çalışanları espor kariyeri 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda öğretmenler ve aileler de espor kariyeri hakkında 

bilgilendirilmelidir.  

Espor yaklaşık 10 yıldır popüler görünmektedir ve bu durum hızla yaygınlaşmaktadır. Bu akımın 

ne kadar süreceği belirsizdir. Bu durumda espor akımının kontrol edilebilir olması önem arz etmektedir. 

Bu amaçla, okullarda ve üniversitelerde çeşitli espor oyunlarına yönelik kulüpler kurulabilir ve kurslar 

düzenlenebilir. Espor oyunlarına yönelik küçük çaplı organizasyonlar düzenlenebilir. Bu tür etkinlikler 

espor akımının kontrol edilebilmesini sağlamaya yardımcı olmasının yanısıra yetişkinlerin de sektörle 

ilgili farkındalıklarının artmasını sağlayacaktır. 

KAYNAKÇA 

AAP (2001) “Children, Adolescents and Television”, Committee on Public Education, Pediatrics, 

107(2): 423-426. 

APA (2013) “Conditions for Further Study. Internet Gaming Disorder (5th ed.)”, Washington, DC; 

London, England: American Psychiatric Association Publishing. 

APA (2013) “Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders, 5th edition, Fact Sheet: Internet 

Gaming Disorder”, Retrieved from 

http://www.dsm5.org/Documents/Internet%20Gaming%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf, 

(20.02.2019). 

Anand, V. (2007) “A Study of Time Management: The Correlation Between Video Game Usage and 

Academic Performance Markers”, Cyber Psychology and Behaviour, 10: 552-559. 

http://www.dsm5.org/Documents/Internet%20Gaming%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf


II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

641 
 

Borg, T. Pryor, R. G. L. ve Bright, J. E. H. (2014) “High School Students-Complexity, Change and 

Chance: Do the Key Concepts of the Chaos Theory of Careers Apply?”, Australian Journal of 

Career Development, 23 (1): 22-28. 

Çakır, M. A. (2003) “Bir Mesleki Grup Rehberliği Programının Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık 

Düzeylerine Etkisi”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Çakır, M.A. (2004) “Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi Dergisi, 37(2): 1-14. 

Chan, P. A. ve Rabiowiz, T. (2006) “A Cross-Sectional Analysis of Video Games and Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder Symptoms in Adolescents”, Annual General Psychiatry, 24: 1-6. 

Chiu, S., Lee, J. Z. ve Huang, D. H. (2004) “Video Game Addiction in Children and Teenagers in 

Taiwan”, CyberPsychology & Behavior, 7(5): 571-581. 

Choi, C., Hums, M. A., ve Bum, C. H. (2018) “Impact of the Family Environment on Juvenile Mental 

Health: Esports Online Game Addiction and Delinquency”, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 15(2850):1-12. 

Co, P. (Director). (2014) “Free to Play (Documentary)”, USA: Valve Corporation. 

Dodge, K. A. (2010) “Social Information Processing Patterns as Mediators of the Interaction between 

Genetic Factors and Life Experiences in the Development of Aggressive Behavior, in 

Understanding and Reducing Aggression, Violence, and Their Consequences”, Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Duran, H. B. (2016, August 18) “Playing the Game: How Much Esports Players Really Make, Alist 

Daily”, Retrieved from.  

https://www.alistdaily.com/media/playing-the-game-how-much-esports-players-really-make/ 

(14.12.2018). 

Garcia-Lanzo, S. ve Chamarro, A. (2018) “Basic Psychological Needs, Passion and Motivations in 

Amateur and Semi-Professional Esports Players”, Aloma 36(2): 59-68. 

Goldman Sachs. (2018) “The Audience Opportunity”, World of Games. 

Hawi, N. S. ve Rupert, M. S. (2015) “Impact of E-Discipline on Children’s Screen Time. 

CyberPsychology”, Behavior and Social Network, 18(6): 337-342. 

Heaven, D. (2014, August 13) “Esports: Pro Video Gaming Explodes with Big Prize Pools, New 

Scientist”, Retrieved from 

https://www.alistdaily.com/media/playing-the-game-how-much-esports-players-really-make/


II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

642 
 

https://www.newscientist.com/article/mg22329823.900-esports-provideo-gamingexplodes-with-big-

prize-pots.html#.VR9OzeEyRxI. (16.12.2018). 

Kim, K. and Kim, K. (2015) “Internet Gameaddiction, Parental Attachment, and Parenting of 

Adolescents in South Korea”, Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 24: 366-371. 

Lemmens, J. S., Bushman, B. J. ve Konijn, E. A. (2006) “The Appeal of Violent Video Games to Lower 

Educated Aggressive Adolescent Boys from Two Countries”, CyberPsychology & Behavior, 

9(5). 

Meerkerk, G. J., Van Rooij, A. J., Amadmoestar, S. S. ve Schoenmakers, T. M. (2009) “New Addictions 

in Sight! A Survey into the Nature and Prevalence of “New Addictions” in the Netherlands”, 

Rotterdam: IVO. 

Methedology and Therminology. (2018) “Global Esports Market Report 2018”, Newzoo. 

NPD. (2010, May 27) “Extreme Gamers Spend Two Full Days Per Week Playing Video Games”, 

Retrieved from 

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/pr_100527b/ (05.01.2019). 

Polat, F. B. (2015) “Kariyer Tercihini Etkileyen Faktörlerin Mesleki Olgunluk Düzeyi Üzerindeki 

Etkisi: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

Pryor, R. G. L. ve Bright, J. E. H. (2011) “The Chaos Theory of Careers: A New Perspective on Working 

in the Twenty-First Century”, New York: Routledge. 

Stermer, S. P. ve Burkley, M. (2012) “Xbox or SeXbox? An Examination of Sexualized Content in 

Video Games”, Soc. PErsonal. Psychol. Compass, 6(7): 525-535. 

Tabachnik, B. G. ve Fidel, L. S. (2007) “Using Multivariate Statistics (5th ed.)”, Boston: Pearson/Allyn 

& Bacon. 

The eSports Effect: Gamers and the İnfluence of Live Events. (2015), Eventbrite. 

Van Rooij, A. J., Meerkerk, G. J., Schoenmakers, T. M., Van den Eijnden, R. J. J. M. ve Van den Mheen, 

D. (2008) “Monitor, Internet and Youth. Developments in Internet Use among Dutch Youth 

(Factsheet)”, Rotterdam: IVO.  

https://www.newscientist.com/article/mg22329823.900-esports-provideo-gamingexplodes-with-big-prize-pots.html#.VR9OzeEyRxI
https://www.newscientist.com/article/mg22329823.900-esports-provideo-gamingexplodes-with-big-prize-pots.html#.VR9OzeEyRxI
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/pr_100527b/


II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

643 
 

Wu, T. C., Scott, D. ve Yang, C. C. (2013) “Advanced or Addicted? Exploring the Relationship of 

Recreaiton Specialization to Flow Experiences and Online Game Addiction”, Leisure Sciences, 

35: 203-217. 

Xing, W. (2007, October 4) “The More They Play, The More They Löse. China Daily”, Retrieved from 

https://www.chinadaily.com.cn/china /2007-04-10/content_846715.htm (16.03.2019). 

Yalım Yaman, D. (2014) “A Study on Career Indecision of 11th and 12th Grade Students: Testing 

Gender, Career Beliefs, Academic Self-Efficacy and Problem Solving Skills, Through Path 

Analysis”, Dissertation Thesis, Middle East Technical University, Social Sciences, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chinadaily.com.cn/china%20/2007-04-10/content_846715.htm


II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

644 
 

SOURCES OF ECONOMIC GROWTH AND STRUCTURAL CHANGE IN THE TURKISH 

ECONOMY: A DEMAND SIDE PERSPECTIVE 2002-2012  

Ismail TUNCER 

Maya MOALLA YAPRAK 

ABSTRACT 

The development process of developed economies has been driven by the structural change that 

characterized by the shift from primary production (agriculture and mining) into manufacturing and 

then from manufacturing to services. The Turkish economy starting from the 1980’s discarded the 

import substitution based inward oriented development strategies and initiated outward oriented or 

export led growth and development policies. Over the past four decades, Turkey implemented a wide 

range of reforms including liberalization of foreign trade, relaxation of the tariff system, deregulation 

of the financial system and foreign investment regulations and also experienced structural change and 

become part of the global markets. With this respect, this paper intends to analyze changes in the 

structure of the Turkish economy by using the input output tables of the Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) for the periods of 2002 and 2012. We make use of the Chenery’s factor decomposition method 

that accounts for output change from a demand side perspective. The method decomposes the output 

growth of each industry into growth of domestic demand, import substitution, growth of export and 

intermediate demand. Special attention is given to identifying the effects of the reforms on patterns of 

economic growth and structural change in the Turkish economy. The results show that output growth 

was driven mainly by both domestic and export demand.   

Keywords: Growth, Chenery’s Factor Decomposition, Structural Change, Turkish Economy 

JEL Classifications: C02, D57, O12. 

1.INTRODUCTION 

The process of economic growth requires transforming the economic structure from resource 

based low productivity activities to high productivity ones. The developed economies’ development 

process has been driven by the structural change that characterized by the shift from primary production 

(agriculture and mining) into manufacturing and then from manufacturing to services. From the same 

perspective, developing countries need to move from low value-added to high value-added and from 

low-productivity to high-productivity sectors in order to transform their structure and provide more 
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welfare to their citizens. The Turkish economy starting from the 1980’s discarded the import substitution 

based inward oriented development strategies and initiated outward oriented or export led growth and 

development policies. Over the past four decades, Turkey implemented a wide range of reforms 

including liberalization of foreign trade, relaxation of the tariff system, deregulation of the financial 

system and foreign investment regulations and also experienced structural change and become part of 

the global markets. As a result of these policies, GDP per capita has grown in a more uninterrupted and 

less erratic manner during the period of (2003-2014) compared to the earlier years. The ratio of net 

public debt to GDP was decreased from (66) percent in (2001) to an average of (30) percent in (2008-

2010). Inflation, as measured by the annual rate of change of the GDP deflator, was reduced from (53) 

percent in (2002) to (6-7) percent in (2010). Real interest rates which were above (15) percent in (2001- 

2002) declined and remained below (5) percent after (2009). The share of credits in total bank assets 

increased from around (30) percent in (2003) to around (50) percent in (2010) (Atiyas & Bakır, 2013: 

2-3). The aim of this paper is to determine the sources of economic growth and structural change in the 

Turkish economy by decomposing the output growth of each industry into growth of domestic demand, 

import substitution, growth of export and intermediate demand; using the Chenery’s factor 

decomposition method that accounts for output change from a demand side perspective. Demand side 

decomposition is significant as it enables analyzing the effects of government policies on the industries’ 

output growth. 

2.CHANGES IN SECTOR PROPORTIONS 

Chenery (1960) determined the components of the structural transformation by equating the rise 

in gross domestic product to the sum of the increase in final demand, intermediate demand and external 

trade (Syrquin, 1988).This approach takes account of the interlinked nature of the economy. Instead of 

simply looking at changes in exports and other demand component by industry separately, this method 

allows for a quantification of the economy-wide effects of changes in exports and other demand 

component once inter-sectoral linkages are factored in (Tregenna, 2013: 7).  

2.1. Final Demand  

At high income levels, the share of food consumption will decline and the share of resources 

allocated to investment rises. The rise in the shares of non-food consumption and investment stimulate 

the process of the structural change that characterized by the shift in demand from primary production 

(agriculture and mining) into manufacturing and then from manufacturing to services. 
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2.2. Intermediate Demand  

Although that the contribution of inter-industry relations accounts for over 40 percent of total 

gross output in most countries; it has not received as much attention as other aspects of the 

transformation. Chenery and Watanabe (1958) analyzed the patterns of interdependence among 

industries. Their study highlighted the similarities in inter-industry relations and the changes associated 

with the level of development. Their results showed that during the process of economic growth, the 

total use of intermediates rises because of the increase in the density of the input-output matrices. While 

the use of primary products as intermediates drops at higher income levels, the share of intermediates 

from heavy industry and services increases. The mentioned increase reflects an important relationship 

between industrial growth and the expansion of modern services. This relationship is characterized by 

the resources’ transformation from the handicraft sectors to the more productive ones. As a result, a 

more complex system, with a higher degree of fabrication, characterizes the process of structural 

changes.  

2.3.Trade 

While in a closed economy the production structure closely resembles the demand structure; In 

the case of an open economy the level and composition of international trade must also be taken into 

consideration. The size of the economy determines the share of trade in income, production and market 

structures across countries. Small economies are characterized by relatively high shares of trade and 

capital inflows in GDP and the structure of production tends to be more specialized in primary goods 

more than the larger economics. The composition of trade and the type of specialization are determined 

by the natural resources and commercial policies that reinforce the transformation process from primary 

goods to industrial ones. The small-primary resource-rich economies maintain a strong comparative 

advantage in primary exports throughout the transformation with no need to develop manufactured 

exports. The small-manufacturing resource-poor economies overtake primary exports and increase the 

light industry exports at an early stage. The strength and the timing of the reorientation from primary to 

manufactured exports can be determined by the base of natural resources and the size of the economy. 

The expectation of the transformation itself depends basically on the evolution of the comparative 

advantage. The rapid process of capital accumulation has been considered as the most important 

component that facilitates the growth of manufactured exports and imports substitution. Some of the 

large economies that have been able to industrialize institute import substitution in heavy industry and 

machinery and develop the capability to become economically self-sufficient to a greater extent than 

small economies. At later stages of economic development, exports of heavy industrial products become 

possible. 
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3.DATA SOURCES AND METHODOLOGY 

This paper intends to analyze changes in the structure of the Turkish economy by using the input 

output tables of Turkish Statistical Institute (TurkStat) released for the periods of 2002 and 2012. The 

nominal values of sectoral output, import, export, domestic final demand and technical coefficients in 

both 2002 & 2012 input-output tables were converted to real values by using the Producer Price Index 

that prepared by the Turkish Statistical Institute (TurkStat) for the periods of 2002 and 2012. 

Chenery (1960) & Kubo, Melo and Robinson (1986), using the properties of input-output system, 

determined the components of the sectoral transformation by equating the rise in gross domestic product 

to the sum of the following elements: 

                                (1)  

Where; Y  is the gross domestic product, C is the private consumption, G  is the government 

consumption, I  is the gross investment, E  is the exports, M  is the imports, D  is the domestic final 

demand, and T is the net trade.  

In an open Leontief system, we start with the basic material balance equation of the input-output 

accounts: 

                                 (2)  

Where X, D, W, E, M are respectively vectors of gross output, domestic final demand, 

intermediate demand, export demand, and import. 

Paying attention that multiplying the matrix of the technical coefficients by total sectoral output 

as AX (A represents the input–output matrix of the technical coefficients) determines the intermediate 

demand W. At the same time, compensating the import ratio, which calculated in equation (3) by 

dividing the value of imports by the value of total domestic supply (includes domestic final demand and 

intermediate demand) (Chenery 1979); in equation (2) gives equation (4) as following: 

𝑚𝑖 =
Mᵢ

𝐷ᵢ+𝑊ᵢ
 (3)   Equation (2) can be rewritten as:  

X = D + AX + E – m(D + AX)(4)  

= (I − m)D + (I − m)AX + E 

By assuming that µ = I − m (where µ symbolizes the diagonal matrix of domestic supply) and 

solving equation (4) for X, we get the gross domestic Product which is significant to determine a specific 

level of domestic final demand and exports as following: 

         T +D= M)-(E + G) +I+(C =Y

         M)-(E  WDX
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X = µD + µAX + E (5)  

X = (I − µ A) ¯¹ (µ D + E)  

By taking the“∆ decomposition measure” between the base year 0 and the terminal year 1: 

∆X = X₁− X₀ 

= R₁ (µ₁ D₁ + E₁) − X₀ (where (R = I − µA) ¯¹) 

= R₁µ₁D₁ + R₁E₁ + R₁µ₁D₀ + R₁E₀ − R₁µ₁D₀ − R₁E₀− X₀ 

= R₁µ₁∆D + R₁∆E + R₁µ₁D₀ + R₁E₀ − X₀ 

The last two expressions can be expanded as follows: 

R₁µ₁D₀ + R₁E₀ − X₀ 

=R₁ µ ₁D₀ + R₁E₀ − R₁R¯¹ X₀ 

= R₁ µ₁ D₀ + R₁ E₀ − R₁ (I − µ₁A₁) X₀ 

= R₁µ₁D₀ + R₁E₀ − R₁X₀ + R₁µ₁A₁X₀ 

= R₁µ₁ (A₁− A₀) X₀ + R₁µ₁A₀ X₀ + R₁µ₁D₀− R₁ (X₀− E₀) 

= R₁µ₁∆AX₀ +R₁µ₁ (A₀ X₀ +D₀) − R₁(X₀−E₀) 

From (5): 

X₀ = µ ₀D₀ + µ ₀ A₀ X₀ + E₀ 

X₀ − E₀ = µ ₀D₀ + µ₀ A₀ X₀ = µ ₀ (A₀ X₀ + D₀) 

With substituting we get 

∆X = X₁− X₀ 

= R₁µ₁∆D + R₁∆E + R₁µ₁∆AX₀ + R₁µ₁ (A₀ X₀ + D₀) − R₁µ ₀ (A₀ X₀ + D₀) 

=R₁µ₁∆D+R₁∆E+R₁µ₁∆AX₀+R₁(µ₁−µ₀)(A₀X₀+D₀)(6) 

So, 

∆X=X₁−X₀=R₁µ₁∆D+R₁∆E+R₁µ₁∆AX₀+R₁∆µ(A₀X₀+D₀)(7) 

R₁µ₁∆D: represents the effect of the expansion in domestic demand; 

R₁∆E: represents the effect of expansion in the volume of exports; 
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R₁µ₁∆AX₀: represents the intermediate demand expansion effect due to the change in technical 

coefficient; 

R₁∆µ(A₀ X₀ + D₀): the effect of deviations in the volume of import substation. 

This decomposition designates the change in intermediates to the influences of demand, trade, 

and technology; the matter that provides logically definitions of expressions such as import substitution 

and balanced growth (Mohammadi, 2000: 5-6-7). Although this composition takes into account the 

industrial linkages in the economy, it is not possible to derive causal linkages or results from this type 

of analysis. 

4.RESULTS 

This paper intends to analyze changes in the structure of the Turkish economy by using the input 

output tables issued by the Turkish Statistical Institute (TurkStat) for the year 2002 and 2012.Maybe it 

will be useful to start with giving an aggregate view on Turkey’s structural changes over the period of 

(2003, 2012).  Table (1) shows the different sectors’ share of GDP in Current Prices (adjusted for 

inflation). 

Table 1. Share of Turkey's Industries in GDP ( Current Prices)  

Y./S. 2003 2012 

Agriculture Forestry and fishing  9,92 7,88 

Mining and quarrying  1,00 1,50 

Manufacturing 17,59 15,50 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply Manufacturing  1,50 1,75 

Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 0,76 0,64 

Construction 4,05 4,39 

Wholesale and retail trade  12,16 11,88 

Transport, storage 11,58 12,04 

Accommodation and food service activities  2,15 2,36 

Information and communication  2,24 2,02 

Financial and insurance activities  3,42 3,28 

Real estate activities 8,47 10,08 

Professional, scientific and technical activities  2,00 3,01 

Administrative and support service activities  1,59 2,00 

Public administration and defense; compulsory social security 4,57 4,30 

Education  2,77 3,49 
 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey 

650 
 

Human health and social work activities  1,50 1,53 

Arts, entertainment and recreation 0,19 0,21 

Other service activities  1,40 1,09 

Activities of household as employers  0,14 0,19 
 

The above table shows that the share of agriculture in GDP declines persistently from 9,92% in 

2003 to 7,88% in 2012. Also, there is a decline in the share of manufacturing sector from 17,59 percent 

of GDP in the beginning of the period to about 15,50 percent in 2012. Here, it is important to figure out 

that Izak Atiyas and Ozan Bakış (2013) reported that manufacturing sector’s share in GDP had a relative 

decline after the 1990s. They also revealed that the share of industry reaches a maximum of 28 % in 

1998 but decreases to about 22-23% towards the end of the 2000s. The category “services” is made up 

of a heterogeneous set of activities. Their shares of GDP are different. For example, administration and 

supported service activities increase their shares of GDP from 1,59 % in 2003 to 2,00% in 2012. 

Accommodation and food service activities increase their share from 2,15% of GDP in 2003 to 2,36% 

in 2012. Other service activities decrease their share from 1,40 percent of GDP to 1,09 percent in 2012.  

There is an increase in the share of transportation sector in GDP from 11,58 % in 2003 to 12,04 % in 

2012.  

Table 2. Share of Turkey's Economic Sectors in GDP in Constant Prices    

Y./S. 2003 2012 

Agriculture Forestry and fishing 11,37 9,30 

Mining and quarrying 0,79 0,71 

Manufacturing 22,74 24,12 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply Manufacturing 1,59 1,84 

Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 0,40 0,37 

Construction 5,51 5,72 

Wholesale and retail trade 12,47 12,64 

Transport, storage 11,69 12,39 

Accommodation and food service activities 2,24 1,88 

Information and communication 2,05 2,59 

Financial and insurance activities 8,01 12,03 

Real estate activities 5,72 4,74 

Professional, scientific and technical activities 1,61 2,34 

Administrative and support service activities 1,47 1,79 
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Source: Turkish Statistical Institute. 

Examining the sectoral composition of GDP in constant prices provides somewhat different 

picture. Table (2) shows the share of Turkey's economic sectors in (GDP) in constant prices. The share 

of industry has increased from 22,74 percent in 2003 to24,12percent 2012. Administrative and support 

service activities increase their share of GDP from 1,47% in 2003 to 1,79% in 2012. Accommodation 

and food service activities decrease their share from 2,24% of GDP in 2003 to 1,92% in 2012. Other 

service activities decrease their share from 1,10 percent of GDP to 0,88percent in 2012.  There is an 

increase in the share of transportation sector in GDP from 11,69 % in 2003 to 12,39% in 2012. 

After giving an aggregate view on Turkey’s structural changes over the period of (2003, 2012); 

we will determine the basic sources of the transformation in the structure of production which is a part 

of the process of economic development. We make use of the Chenery’s factor decomposition method 

that accounts for output change from a demand side perspective. 

During  the period of (2002-2012) table (3a) shows that the export expansion was the major source 

of the output growth for the sectors of textiles, wearing apparel, leather and related products (86.42%) 

& computer, electronic and optical products(68.98%)&electrical equipment(52.75%)&motor vehicles, 

trailers and semi-trailers(56.77%); followed by the domestic final demand expansion in percentages of 

(54.04%)for textiles, wearing apparel, leather and related products &(28.09%)for computer, electronic 

and optical products &(50.61%)for electrical equipment & (49.59%)for motor vehicles, trailers and 

semi-trailers. 

Table 3a. The Sources of Economic Growth in Turkey (%) 

Product definition 
Value Added 

Growth (%) 

Domestic 

demand 
Export 

Import 

substitution 

Intermediate 

demand 

Textiles, wearing 

apparel, leather and 

related products 

0.63 54.04 86.42 -15.84 -24.62 

Computer, electronic 

and optical products 
3.1 28.09 68.98 2.48 0.44 

Electrical equipment3. 0.35 50.61 52.75 7.08 -10.44 

Public administration and defense; compulsory social security 4,09 2,94 

Education 2,24 1,92 

Human health and social work activities 1,26 1,20 

Arts, entertainment and recreation 0,19 0,18 

Other service activities 1,10 0,88 

Activities of household as employers 0,12 0,16 
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Motor vehicles, trailers 

and semi-trailers 
1.65 49.59 56.77 -3.86 -2.49 

 

The effective factor on output change in rental and leasing services (47.98%) &Employment 

services (800.09%) & Services furnished by membership organizations (65.18%) & Legal and 

accounting services; services of head offices; management consulting services (58.75%) was the 

intermediate demand expansion as shown in table (3b). 

Table 3b. The Sources of Economic Growth in Turkey (%) 

Product definition 
Value Added 

Growth % 

domestic 

demand 
Export 

import 

substitution 

intermediate 

demand 

Rental and leasing 

services 
5.55 45.59 6.69 -0.27 47.98 

Employment services -0.94 -611 -87.71 -1.37 800.09 

Services furnished by 

membership 

organizations 

-0.2 42.71 -9.5 1.6 65.18 

Legal and accounting 

services; services of 

head offices; 

management consulting 

services8. 

10.2 40.93 0.42 -0.09 58.75 

The domestic demand expansion has the most effect on output growth as shown in table (3c) in 

the appendix (1). It was for example, (69.29%) for fabricated metal products, except machinery and 

equipment & (50.15%) for sewerage services; sewage sludge; waste collection, treatment and disposal 

services; materials recovery services; remediation services & (91.09%) for constructions and 

construction works & (116.29%) for services auxiliary to financial services and insurance services & 

(72.40%) for scientific research and development services. 

Overall the structural change and growth of major industries in the Turkish economy are driven 

by both domestic and export demand between 2002 and 2012.  These results are analogous to previous 

studies (Neyaptı, 2006: 204-222). 
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APPENDIX (1) 

Table 3c. The Sources of Economic Growth in Turkey (%) 

Product 

definition 

Growth rate of value 

added 

domestic 

demand Export 

import 

substitution 

intermediate 

demand 

14 0.27 98.21 25.08 -14.07 -9.23 

15 0.04 106.59 23.18 1.11 -30.88 

16 0.08 110.17 14.05 -10.56 -13.66 

17 0.81 72.21 27.5 -11.38 11.67 

18 0.66 75.98 29.39 -6.52 1.15 

19 2.04 78.39 30.03 -13.78 5.36 

20 0.88 114.04 36.69 -8.19 -42.54 

21 4.51 84.41 6.18 -0.86 10.27 

22 -0.4 63.18 30.95 -22.56 28.43 

23 1.27 68.86 55.7 -19.14 -5.42 

24 1.57 58.96 47.98 -2.75 -4.19 

25 1.26 94.17 17.93 -0.67 -11.43 

26 0.36 55.12 52.8 -3.73 -4.19 

27 3.36 69.29 32.43 0.7 -2.42 

https://ideas.repec.org/p/rza/wpaper/377.html
https://ideas.repec.org/s/rza/wpaper.html
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28 0.22 78.87 60.75 -27.9 -11.72 

29 2.72 63.09 45.96 -2.12 -6.93 

30 2.15 77.14 17.47 -0.01 5.4 

31 18.74 50.15 6.28 -4.23 47.81 

32 0.65 71.4 11.19 -0.71 18.12 

33 0.83 94.54 2.52 -0.59 3.53 

34 2.24 91.09 -0.19 -0.12 9.22 

35 -0.03 224.8 16.13 -5.76 -135.17 

36 0.74 82.24 19.58 -2.57 0.75 

37 0.99 111.11 -2.58 -1.13 -7.4 

38 1.41 91.14 5.36 -1.88 5.37 

39 0.54 70.52 23.98 0.64 4.86 

40 0.19 59.94 35.61 27.26 -22.81 

41 0.95 88.74 20.23 1.4 -10.36 

42 0.22 142.96 25.72 -17.75 -50.93 

43 0.59 102.76 5.72 -0.29 -8.19 

44 0.15 158.61 17.54 -1.23 -74.92 

45 0.63 57.25 18.92 16.82 7 

46 4.02 116.29 17.66 -0.48 -33.47 

47 0.82 85.84 1.84 -0.24 12.56 

48 8.87 79.08 0.99 0.36 19.57 

49 12.37 72.4 5.41 -1.1 23.29 

50 0.61 90.86 -1.95 8.23 2.85 

51 1.59 98.76 0.26 -0.02 1 

52 2.7 99.03 0.49 -0.05 0.53 

53 1.24 120.59 -1 8.2 -27.79 

 

Products of agriculture, hunting and related services 14. Products of forestry, logging and related 

services 15. Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing 16. Mining 

and quarrying 17. Food, beverages and tobacco products18.Wood and of products of wood and cork, 

except furniture; articles of straw and plaiting materials 19. Paper and paper products 20. Printing and 

recording services 21. Coke and refined petroleum products 22. Chemicals and chemical products 23. 

Rubber and plastic products 24. Other non-metallic mineral products 25. Basic metals 26. Fabricated 

metal products, except machinery and equipment 27. Machinery and equipment n.e.c. 28. Other 

transport equipment 29. Furniture and other manufactured goods 30. Sewerage services; sewage sludge; 
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waste collection, treatment and disposal services; materials recovery services; remediation services 31. 

Electricity, gas, steam and air conditioning 32. Natural water; water treatment and supply services 33. 

Constructions and construction works 34. Wholesale and retail trade and repair services of motor 

vehicles and motorcycles 35. Wholesale trade services, except of motor vehicles and motorcycles 36. 

Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles+Repair and installation services of 

machinery and equipment37. Accommodation and food services 38. Land transport services and 

transport services via pipelines 39. Water transport services 40. Air transport services 41. Warehousing 

and support services for transportation 42. Postal and courier services, Telecommunications services 43. 

Financial services, except insurance and pension funding 44. Insurance, reinsurance and pension funding 

services, except compulsory social security 45. Services auxiliary to financial services and insurance 

services 46. Imputed rents of owner-occupied dwellings 47. Repair services of computers and personal 

and household goods 48. Scientific research and development services 49. Public administration and 

defence services; compulsory social security services 50. Education services 51. Residential care 

services; social work services without accommodation 52. Sporting services and amusement and 

recreation services, Creative, arts, entertainment, library, archive, museum, other cultural services; 

gambling and betting services 53. 
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İŞLETMELERİN İNTERNET ENTEGRASYONU: LOJİSTİK İŞLETMELERİN WEB 

SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Hatice AYDIN 

Hayrullah ALTINOK 

ÖZET 

Globalleşen dünya ticareti gittikçe artmakta ve buna bağlı olarak da lojistik, dünya çapında 

önemli bir hale gelmektedir. Türkiye’de son yıllarda gittikçe çoğalan uzman işletmeler dünya çapında 

lider firmalar arasına girmek için lojistiğe ağırlık vermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu işletmelerin 

lider konuma gelebilmek için web sitelerini de etkili bir şekilde kullanmaları ve müşteriler için ilgi çekici 

içeriklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, lojistik şirketlerin web siteleri yaptıkları 

faaliyetler açısından değerlendirilecektir. Bu amaçla çalışma kapsamına lojistik sektöründe varlığını 

devam ettiren ve Türkiye’de cirolarına göre ilk 11’e giren firmalar değerlendirmeye alınmıştır. 

Sonuçlara göre şirketlerin AR-GE faaliyetlerine, inovasyona çok fazla değer vermedikleri ve Türkiye’de 

lojistiğin gelişimi yönünde büyük eksikliklerin olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

firmalara ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Firmaları, Web Siteleri, İçerik Analizi. 

JEL Kodları: M30, M31, M37. 

INTERNET INTEGRATION FOR BUSINESSES: EVALUATION OF LOGISTICS BUSINESS 

WEBSITES 

ABSTRACT 

Globalizing world trade is increasing and logistics is becoming more important in worldwide. 

This specialized companies which is increasing more in recent years in Turkey are struggling to give 

weigh to become one of the leading companies worldwide. In order to become a leader, businesses on 

topic need to use their web sites effectively and should have interesting contents for their customers. In 

this study, web sites of logistics companies will be evaluated in terms of their activities. For this purpose, 

on scope of this study, the logistic companies, which is, continue to exist in the logistics sector and being 

in top 11 in Turkey by their turnover  will be evaluated. According to the results, it can be said that 
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companies do not pay much attention to innovation, and the development of logistics in Turkey have 

major shortcoming. In line with the results obtained, some suggestions will be made to companies and 

researchers. 

Keywords: Logistics, Logistic Companies, Websites, Content Analysis 

JEL Codes: M30, M31, M3 

1.GİRİŞ 

Lojistik; insan ihtiyaçlarını karşılamak için hammaddeden son tüketiciye kadar olan ileri ve bu 

sürecin tersine de işlediği geri yönlü akıştır. Bu akış içerisinde lojistik faaliyetleri yer alır. Bu faaliyetler; 

tedarik, elleçleme, taşıma, depolama, dağıtım, stok kontrolü, hurdaya ayırmadır (Erturgut, 2016: 2-3). 

 Lojistik, askeri bir terim olarak ortaya çıkmıştır.  Askeri anlamda birçok savaşın gidişatına yön 

vermektedir. Günümüze kadar olan süreçte lojistik sadece askeri alanda değil işletmeler açısından da 

önemini artırmıştır. Özellikle son yıllarda işletmelerin başarı sağlamasına en büyük katkıyı sağlayan 

faaliyetlerinden birisi olarak ön plana çıkmıştır. Dünya çapında lojistiğin öneminin artmasını sağlayan 

bazı gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin en önemlilerinden birisi de bilgisayar destekli ortama 

geçmektir (Long, 2016: 20-21). 

Bilgisayar destekli ortamın etkisi ile giderek artan internet kullanımı ve e-ticaret, lojistik 

işletmelerini web sitelerini etkin kullanmaya yönlendirmekte ve katma değer sağlamalarına yardımcı 

olmaktadır. Bu çalışmanın lojistik işletmelere web sitelerinin etkin kullanım durumunu göstermesi ve 

bu sonuçlara göre stratejiler geliştirmelerine yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca işletmelerin 

ciroları ile web sitelerini etkin kullanma durumu arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

İşletmelerin web siteleri kullanımı ile ilgili yapılan literatür taramasında farklı sektörlerin ele 

alındığı birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bunun yanında lojistik işletmelerinin web sitesi kullanımı ile ilgili 

yapılan çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür. Tablo 1’de işletmelerin web sitesi kullanımları ile 

ilgili yapılan çalışmalar verilmiştir. 
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Tablo 9. Literatür Taraması: İşletme Web Sitelerinin Analizi 

Yazar Yıl Sektör/İşletme Çalışmanın İçeriği 

Thelwall, M. 2000 

Küçük ve Orta 

Büyüklükte 

İşletmeler 

İngiltere'deki küçük işletmelerin web sitelerinin analizi 

yapılmıştır. 

Park, C. 2002 
Seyahat 

Acentaları 

Kore'deki 60 en iyi seyahat acentesinin web sitesi 

incelenmiştir. 

Hançer, M. ve 

Ataman, C. 
2006 

Seyahat 

Acentaları 

Ege Bölgesindeki 136 seyahat acentesinin 4 ana başlık 

altında web sayfa yeterlilik düzeylerinin saptanması 

amaçlanmıştır. 

Usta, R. 2007 
Sanayi 

İşletmeleri 

İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı en büyük 100 sanayi 

işletmesi arasına giren işletmelerin web siteleri pazarlama 

iletişim faaliyetleri açısından incelenmiştir. 

Bayram, M. ve Yaylı 

A. 
2009 

Konaklama 

İşletmeleri 

Konaklama işletmelerinin web site tasarımının rolü ve 

öneminin saptanması için 286 otel işletmesinin web sitesi 7 

ana başlık altında 51 ölçütten oluşan değerlendirme ölçeği ile 

analiz edilmiştir. 

Çiçek, H., Demirel, 

M. ve Onat, O.K. 
2010 Genel işletmeler 

Burdur ilinde 128 işletmenin 9 ana değişken açısından sanal 

ortamda yer alma ve web sitelerini etkin kullanma durumu 

araştırılmıştır. 

Fryc, L.M. 2010 
Seyahat 

İşletmeleri 

Akdeniz’de yer alan 3 kentin seyahat web siteleri çekicilik ve 

güvenilirlik açısından ayrıntılı incelenmiştir. 

Karamustafa, M. ve 

Öz, M. 
2010 

Konaklama İşlet

meleri 

Konaklama işletmelerinin web sitelerinde yer verilecek 

faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere göre durum tespiti 

için 6 grupta 80 değişken ile Türkiye'deki 643 web sitesi 

analiz edilmiştir. 

Karabağ, S. F., 

Özgen, M.H. ve 

Özgen, H. 

2010 
Konaklama 

işletmeleri 

Türkiye'de Dünya Miras Listesinde yer alan 335 işletmenin 

web sitesi 8 ana kriter çerçevesinde etkin kullanım durumu 

ve geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler analiz 

edilmiştir. 

Karagöz, B. ve 

Karahisar, T. 
2011 

Lojistik 

İşletmeleri 

Açısından Önemi 

İstanbul'da bulunan 32 lojistik işletmesinin 4 farklı 

kategoride interneti kullanım düzeyleri ve yetkinliklerinin 

değerlendirilmiştir. 

Candemir, A., 

Ventura, K. ve 

Kazanoğlu, İ. 

2011 Genel İşletmeler 

İstanbul Sanayi Odasında yer alan ilk 1000 şirketin web 

sitelerini karşılaştırmak ve pazarlama uygulamalarının 

durumu incelenmiştir. 

Arıker, Ç. 2012 
Restoran 

İşletmeleri 

İstanbul'daki 457 işletmenin web siteleri 29 kriter ve bunların 

sunumu değerlendirilmiştir. 

Marangoz, M., 

Yeşildağ, B. ve 

Saltık, I.A. 

2012 
E-Ticaret 

İşletmeleri 

Türkiye'de 2010 yılında perakende sektöründe cirolarına 

göre ilk 10'a giren işletmelerin e-ticaret web siteleri ve sosyal 

ağları 28 kriter çerçevesinde analiz edilmiştir. 

Çavuşoğlu, D. ve 

Şakar, D. G. 
2013 

Intermodal 

Limanlar 

ESPO üyesi 214 limanın web siteleri intermodal özelliklerine 

yer verme açısından 9 ölçüte göre analiz edilmiştir. 

Dalgın, T. ve 

Karadağ, L. 
2013 

Restoran 

İşletmeleri 

Bodrum ve Marmaris’te yer alan işletmelerin web siteleri 

etkin kullanım tespiti için değerlendirilmiştir. 

Güreş, N., Arslan, S. 

ve Yalçın, R. 
2013 

Havayolu 

İşletmeleri 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı 9 havayolu 

işletmesinin web siteleri 9 ana değişken çerçevesinde etkin 

kullanım durum tespiti için incelenmiştir. 

Daryanto, A., Khan, 

H., Matlay, H. ve 

Chakrabarti, R. 

2013 

Küçük ve Orta 

Büyüklükte 

İşletmeler 

İngiltere'de 55 küçük işletmenin web sitelerini 

benimsemesini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Ateş, U. ve Boz, M. 2015 
Konaklama İşlet

meleri 

Çanakkale'de bulunan 25 işletmenin web siteleri 

erişilebilirlik ve kullanım durumu açısından 6 ana başlık 

altında incelenmiştir. 
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Abdüsselam, M.S., 

Burnaz, E., Ayyıldız, 

H. ve Demir, İ.K. 

2015 
E-ticaret 

işletmeleri 

Türkiye’deki en büyük 500 şirketten 338 tanesinin web 

siteleri genel, kalite ve web teknolojileri açısından durum 

tespiti analizi yapılmıştır. 

Koç, H.İ. 2015 Üniversiteler 

Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin web 

siteleri taşıması gereken özellikler açısından 

karşılaştırılmıştır. 

Santos, S., 

Rodrigues, L. L. ve 

Branco, M. C. 

2016 Limanlar 
Avrupa'daki 186 limanın web siteleri iletişimin 

sürdürülebilirliği konusunda analiz edilmiştir. 

Pamukçu, H. ve 

Arpacı, Ö. 
2016 Otel İşletmeleri 

135 helal konseptli işletmenin web siteleri 49 kriter 

çerçevesinde incelenmiştir. 

İçigen, T., Çevik, B. 

ve Doğan, O. 
2016 

Konaklama İşlet

meleri 

Türkiye'de faaliyet gösteren 13 uluslararası işletmenin sosyal 

sorumluluk uygulamalarının incelenmesi için web siteleri 

analiz edilmiştir. 

Kurtoğlu, R. 2016 
Perakende 

İşletmeleri 

Perakende 100 sıralamasında bulunan işletmelerin web 

siteleri pazarlama iletişimi çerçevesinde, 8 kategoride 84 

kriter açısından değerlendirilmiştir. 

Özdipçiner, N.S. ve 

Ceylan, S. 
2017 

Restoran 

İşletmeleri 

Denizli ilindeki 68 işletmenin web sitesi 29 kritere göre içerik 

ve sunumlarının durum tespiti için incelenmiştir. 

Yılmaz, Ö.D. 2017 
Konaklama 

İşletmeleri 
Yerli ve yabancı otellerin web siteleri karşılaştırılmıştır. 

Özkan N. ve Ulama, 

Ş. 
2018 

Konaklama 

İşletmeleri 

Marmara bölgesindeki 304 işletme, web sitelerinde 

bulunması gereken 39 kriter değerlendirilmiştir. 

 

3.AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM 

 Bu çalışmanın temel amacı lojistik işletmelere, web sitelerinin etkin kullanım durumunu 

göstermesi ve ortaya çıkan sonuçlara göre stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmasıdır. Ayrıca 

işletmelerin ciroları ile web sitelerini etkin kullanma durumu arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu amaçla, “Capital 500: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” en son yapılan sıralamada yer alan 

işletmeler, lojistik sektörü çerçevesinde ele alınmış ve çıkan sonuçlara göre 11 işletme 

değerlendirilmiştir. Literatür taraması dikkate alınarak lojistik çerçevesinde kriterler belirlenmiştir 

(Çavuşoğlu ve Şakar, 2013: 46-49), (Thelwall, 2000: 151). Ayrıca Lojistik faaliyetler de kriter olarak 

değerlendirilmiştir (Erturgut, 2016: 114-153). Lojistik faaliyet çerçevesinde değerlendirilemeyen ve 

bütün işletmelerde bulunan iş ve işletme tanıtımı (misyon, vizyon, faaliyet alanları, iletişim bilgileri vb.) 

ile ilgili kriterler değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun yerine lojistikle ilgili güncel faaliyetler ve 

şirketlerin tamamında bulunmayan kriterler dikkate alınmaya çalışılmıştır. İşletmelerin web siteleri, 

seçilen kriterler çerçevesinde tek tek taranmıştır. Elde edilen bilgiler bulgular ve sonuçlar kısmında 

verilmiştir. Bu sonuçlar verilirken etik kurallarına uygun davranmak gerektiği göz önünde 

bulundurulmuş ve tüm firmalara ulaşmanın zaman maliyeti dikkate alınarak işletmelerin isimleri yerine 

her bir işletme için farklı bir harf kullanılmıştır. 

Lojistik işletmelerinin web sitesi kullanımı ile ilgili yapılan çalışmada içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Daha çok sosyal bilimlerde kullanılan içerik analizi, metinde yer alan cümle ve kelimeleri 
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bir mesajın belli özelliklerini objektif ve sistematik bir şekilde ortaya çıkarır ve tanımlar (Büyüköztürk 

vd., 2018). 

4.BULGULAR  

Lojistik işletmelerinin web siteleri incelendiğinde Tablo 2’deki bulgulara ulaşılmıştır. Ciro 

büyüklüğü sıralamasına göre birinci sırada yer alan A kodlu lojistik şirketi bu incelemede web sitesini 

en kapsamlı kullanan işletme olarak görülmektedir. I kodlu lojistik şirketi ise diğer işletmelere göre en 

dar kullanan işletme gözükmektedir. 

Tablo 10. Lojistik İşletmelerinin Web Sitelerinde Kriterlere Sahip Olma Durumu 

   İşletmeler  

A B C D E F G H I J K 

Ana 

Kriterler Alt Kriterler 

L
o

ji
st

ik
 F

a
a

li
y

et
le

rd
en

 S
eç

il
en

 

K
ri

te
r
le

r
 

Ulaştırma İşlemleri x x x x x x x x x x x 

Depolama İşlemleri x x x x x x x x   x x 

Gümrükleme İşlemleri x x x x   x x x     x 

Elleçleme İşlemleri x x x x   x x x   x x 

Satın Alma Yönetimi   x     x           x 

Katma Değer 

Hizmetleri(ambalajlama, 

paketleme, montaj vb.) 

x x x x   x   x   x x 

Envanter Yönetimi x x x x               

Tersine Lojistik İşlemleri x x   x               

Yeşil Lojistik İşlemleri x x x   x x x x       

Sigorta İşlemleri x         x         x 

L
it

er
a

tü
r 

T
a

ra
m

a
sı

 

S
o

n
u

cu
 E

ld
e 

E
d

il
en

 

K
ri

te
r
le

r
 

Fiyat Bilgisi     x x     x   x x x 

Sosyal Sorumluluk x x x   x x   x   x x 

Güncel Haber ve 

Duyurular 
x x x x   x x x x x x 

AR-GE Faaliyetleri x   x                 

Ürün İzleme x     x   x x   x   x 

Online Sistemler x   x x x x x x   x x 

Mali Şeffaflık x x   x           x x 

 

İşletmelere kriterler açısından bakıldığında lojistiğin halk arasında da en çok bilinen faaliyeti olan 

“ulaştırma işlemleri” işletmelerin web sitelerinin tamamında yer almaktadır. Bunun yanında lojistikte 

en önemli faaliyetler arasında görünen depolama işlemleri ise bu açıdan ikinci sırada yer almaktadır. 

Ayrıca işletmeler ve sektör ile ilgili güncel haberler ve duyurular da web sitelerinde en çok yer alan 

kriterler arasında ikinci sıradadır. 

Web sitelerinde en az yer alan kriter olarak ifade edilebilen “AR-GE” sadece iki işletmede 

bulunmaktadır. En az dikkate alınan diğer kriterler ise üç işletme web sitesinde yer alan satın alma 

yönetimi, tersine lojistik işlemleri ve sigorta işlemleridir.  
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde lojistik ve işletme web sitelerinin etkin kullanımının önemi artmaktadır. Bu açıdan 

ülkemizde bulunan lojistik işletimlerinin web siteleri araştırılmıştır.  

Çıkan sonuçlara göre ülkemiz lojistik işletmelerinde web sitesini etkin kullanım durumunda 

eksiklikler olduğu görülmüştür. AR-GE çalışmaları işletmelerin devamlılığı açısından önemlidir. 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında genel olarak web sitesinde AR-GE çalışmalarına yer verilmediği 

görülmektedir. İşletmeler, bu alana önem vermeli ve bununla ilgili faaliyetlerini web sitelerinde 

sunmalıdırlar.  

Lojistik faaliyetlerden bazılarını işletmelerin gerçekleştirmediği veya web sitesinde 

yayınlamadığı görülmektedir. Lojistik alanında etkili bir işletme olabilmek için bu faaliyetlere yer 

verilmelidir. 

Lojistik işletmelerinin mali şeffaflık ve fiyat gibi finansal bilgilere fazla yer vermediği 

görülmektedir. İşletmelerin bu konuda olumsuzluk yaşanabileceği varsayımıyla çekimser kaldığı 

düşünülmektedir.  

Daha sonra yapılacak çalışmalarda işletme sayıları, kullanılan kriterler ve faaliyetler çoğaltılarak 

Lojistik sektörünün etkinlik durumu daha detaylı araştırılabilir. Ayrıca işletmelerin web sitelerinde yer 

alan faaliyet ve kriterlerin içeriğine bakılarak işletmelerin web sitelerini etkin kullanım durumu 

denetlenebilir. 
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İŞLETMELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: LOJİSTİK İŞLETMELER ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Hayrullah ALTINOK 

Hatice AYDIN  

ÖZET 

Son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber insanların birbirleriyle olan iletişimini önemli derecede 

etkileyen sosyal medya adı altında her yaş kitlesini etkileyen bir kavram ortaya çıktı. Sosyal medya; 

özellikle iş dünyasını ilgilendiren birtakım yenilikleri beraberinde getirdi.  Sosyal medyayı iyi 

kullanabilen işletmeler bu sayede ulaşmak istedikleri hedef kitleye daha çabuk ve çok daha düşük 

maliyetle ürünlerini tanıtabilme fırsatlarını yakaladı. Eski zamanlarda gazete, televizyon, radyo gibi 

iletişim araçları vasıtasıyla yapılan reklamlar günümüzde yerini sosyal medya pazarlamasına bıraktı. 

Lojistik, küreselleşmenin etkisiyle birlikte, hızla gelişmiş teknoloji ve artan nüfusla doğru orantılı 

olarak önemi artan bir kavramdır. Modern işletmecilikte değer yaratmış temel fonksiyonlardan birisi 

de lojistiktir. Bu çalışmada, Capital 500: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketinde yer alan 11 lojistik 

firmasının sosyal ağlardaki faaliyetleri içerik analizi yöntemiyle ele alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Lojistik, Lojistik Firmaları, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya, İçerik Analizi. 

JEL Kodları: M30, M31, M37. 

SOCIAL MEDIA USAGE IN BUSINESSES: A RESEARCH ON LOGISTICS BUSINESSES 

ABSTRACT 

In recent years, with the advancing technology, social media, which affects people's 

communication with each other significantly started affecting every age group. Social media; especially 

brought a number of innovations about the business world. The companies that can use the social media 

well have had the opportunity to introduce their products to the target group they want to reach more 

quickly and with much lower cost. In the past, newspapers, television, radio and other means of 

communication have been replaced by advertising and social media marketing today. 

Logistics, together with the impact of globalization, is a concept that is rapidly increasing in 

importance in line with the rapidly increasing technology and increasing population. Logistics is one 

of the basic functions that have created value in modern business. In this study, 11 logistic companies 
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in Capital 500:Turkey’s Largest Company 500 social media activities with content analysis are 

addressed. 

Keywords: Logistics, Logistics Companies, Social Networks, Social Media, Content Analysis. 

JEL Codes: M30, M31, M37. 

 

1.GİRİŞ 

Dünyada ticaretin küreselleşmesi ve gelişen teknoloji sayesinde daha kolay biçimde 

gerçekleştirilmesi ticaret hacmini büyütmüştür. Büyüyen bu hacim uluslararası ticarete yeni anlamlar 

kazandırmış ve her işletme bu pastadan pay almanın yarışı içine girmişlerdir. Küreselleşmenin etkilerini 

göstermesiyle olanaklar daha da artmış, işletmeler arasındaki rekabet düzeyinin her geçen gün 

yükselmesine sebep olmuştur. İşletmelerin birbirlerine karşı üstünlük kurabilmesi ve müşterilerinin 

beklentilerini karşılayabilmesi için lojistik sektörüne yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda 

müşteri ihtiyaçlarını dikkate alıp onları memnun edebilmesinde lojistik sektörünün merkezi konumda 

yer alması gerektiği anlaşılmıştır.  

Lojistik; Yunanca “Logistikos” kelimesinden gelmekle birlikte, “hesap kitap yapma bilimi” ve 

“hesapta beceriklilik” anlamlarına gelmektedir. Kelime olarak lojistik ilk kez Silahlı Kuvvetlerde 

kullanılmıştır (Tanyaş, 2004). Lojistik birçok sektörde kullanılmasından kaynaklı farklı tanımları 

mevcuttur. Sosyal medya; bilginin, farklı düşüncelerin ve deneyimlerin paylaşımına olanak sağlayan bir 

uygulama alanıdır. Bu yönüyle sosyal medya, interneti kullanıcıların hayatına hızla yerleştirmektedir 

(Weinberg, 2009: 1). Gittikçe gelişen “dijital dünyada dijital lojistik” ve sosyal medya çok önemli bir 

konumdadır. Lojistik faaliyet gösteren işletmeler de sosyal medyanın işletmelerin tanıtım ve ticaretine 

etkisini anlamış ve bu alanda iyileştirmeler yapmaya başlamıştır.  

Bu çalışmada; lojistik kavramına ve lojistik şirketlerinin sosyal medya kullanımlarıyla beraber 

paylaşımlarına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Lojistik ile ilgili bilgiler verildikten sonra Türkiye’de 

faaliyet gösteren 10 büyük lojistik şirketinin internet kullanımlarına ilişkin içerik analizi yapılacaktır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Sosyal medyanın işletme ile olan ilişkisi kapsamında literatür taraması yapılmıştır. Farklı birçok 

sektörde yapılan araştırmalara ulaşılmış fakat özellikle son yıllarda lojistik işletmelerinin sosyal medya 

kullanımı ile ilgili sınırlı çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bu çalışmalar Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazar Yıl Araştırma Konusu 

Michaelidou, N., 

Siamagka, N. T. ve 

Christodoulides, G. 

2011 

Birleşik Krallık'taki işletmeden işletmeye satış yapan işletmelerin(B2B) 

sosyal ağ uygulamalarını kullanma amaçları ve etkinliğinin ölçülmesini 

araştırmışlardır. 

Kahar, M., Yamimi, F., 

Bunari, G. ve Habil, H. 
2012 

Küçük işletmelerin sosyal medyayı kullanım amaçlarını ve bu işletmelerin 

sosyal medyaya güven düzeyini incelemişlerdir. 

Silva, H. M., Silva, G.G. ve 

Gorgonio, F. L. 
2013 

İşletmelerin ve tüketicilerin sosyal medya kanallarında başarı durumunu 

tespit etmeye çalışmışlardır.  

Abuhashesh, M.Y. 2014 

İşletmelere sosyal medya entegrasyonunun işletmenin pazarlama, reklam, 

müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler gibi faaliyetlerine etkisini 

araştırmışlardır. 

Ada, S. ve Abul, A. 2015 
İşletmelerin sosyal medyayı kullanım şekli ve işletmeye etkilerini bulmak 

için üniversite öğrencilerine anket yapılarak incelenmiştir. 

McCann, M. ve Barlow, A. 2015 
KOBİ'lerin sosyal medya kullanım amaçlarını ve yatırım getirilerini tespit 

etmeye çalışmışlarıdr.  

Bolat, E., Kooli, K. ve 

Wright, L.T. 
2016 

İşletmelere satış yapan işletmelerin(B2B) mobil sosyal medyayı nasıl 

kullandığını araştırmışlardır. Bu kapsamda Birleşik krallıkta yer alan 26 

işletme değerlendirmeye alınmıştır. 

Roberts, S. J., Geho, P. R. 

ve Webb, S.H. 
2016 

Küçük işletmelerin sosyal medyayı kullanma sıklıklarını ve işletme yaşının 

bu sıklık üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir. 

Gümüş, N. ve Kütahyalı, 

D. N. 
2017 

Kastamonu ilinde Kobilerin sosyal medyayı kullanma veya kullanmama 

nedenlerini araştırmak için 175 işletme değerlendirilmiştir. 

Bulut, E., Erdoğan, E. ve 

Karabulut, M. Ş. 
2017 

Sinop ilinde bulunan 400 Kobi kapsamında yapılan çalışmada sosyal 

medyanın tutundurma etkisine bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bressler, M. S., Campbell, 

K. ve Elliot, B. 
2017 

800'den fazla küçük işletme değerlendirilerek birçok hipoteze yanıt 

aradılar. Bu hipotezlerden en önemlileri: Kadın, işletme sahipleri ve genç, 

işletme sahipleri sosyal medyayı işletme pazarlamasında daha yoğun 

kullanmaktadır.  
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Karabulut, M.Ş. ve Bulut, 

E. 
2017 

Sinop ilindeki KOBİ'lerin sosyal medyada pazarlama konusundaki bakış 

açılarını tespit etmek için çalışmışlardır.  

He, W., Wang, F.K., Chen, 

Y. ve Zha, S. 
2017 

ABD'deki küçük işletmelerin sosyal medyayı hangi amaçla ve nasıl 

kullandığını tespit etmeye çalışmışlardır. Bu tespit yapabilmek için 27 

küçük işletme değerlendirilmiştir. 

Mercangöz, B.A., 

Çalışkan, B. Ö. Ö. Ve 

Yıldırım, B. F. 

2018 

Fortune 500 Türkiye’de yer alan cirosu en yüksek, lojistik hizmet sağlayan 

işletmelerin sosyal medya kullanımının performansa etkisini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında birçok işletmenin daha çok havacılık 

sektöründe yolcu taşıma faaliyetine yoğunlaştığı ve bu sayede cirolarının 

yüksek olduğu söylenebilir.  

3.METODOLOJİ 

Bu çalışmada; Capital 500’de yer alan, Türkiye’de faaliyet gösteren ve cirolarına göre en büyük 

on bir lojistik firmasının sosyal medya kullanım alışkanlıkları değerlendirilmiştir. Çalışmada, içerik 

analizi yöntemiyle araştırma sorularına cevap aranmıştır. İçerik analizi yöntemi; verileri tanımlamaya, 

verilerin içinde olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya ve bunları okuyucunun anlayacağı şekilde 

yorumlaya yardımcı olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242-243). Söz konusu araştırma için 

birtakım kriterler üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda ülkemizde en fazla kullanılan ve popüler olan 

sosyal medya araçları değerlendirme kapsamına alınmıştır. Sosyal medya araçlarının en temel özellikleri 

aşağıdaki gibidir: 

Youtube: Kısa ve uzun video paylaşımı yapılan sosyal medya aracıdır. 

Instagram: Fotograf, kısa video ve bunlara ait açıklamaların paylaşıldığı sosyal medya aracıdır. 

Twitter: Genel olarak metin formatında olan, kısa video ve fotoğraf paylaşılan sosyal medya 

aracıdır. 

Çalışmada dikkate alınan sosyal medya araçları Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 2. Türkiye’de Cirolarına Göre İlk 11’de Yer Alan Lojistik Şirketlerinin Sahip Oldukları 

Sosyal Medya Hesapları 

 A B C D E F G H I J K 

Instagram 

Hesabı 

Var Var Var Yok Var Var Yok Yok Var Var Yok 

Twitter 

Hesabı 

Var Var Var Var Yok Var Yok Var Var Var Var 

Youtube 

Hesabı 

Var Var Var Var Var Var Yok Var Var Var Yok 

Tablo 2’ye göre; sadece G işletmesinin seçilen sosyal medya araçlarını kullanmadığı 

görülmektedir. Diğer işletmelerden dokuz tanesinin en az iki, bir tanesinin ise sadece bir sosyal medya 

hesabı kullandığı görülmüştür. İşletmelerin seçtiği sosyal medya araçlarına baktığımızda en az talebi 

Instagram’ın aldığı belirlenmiştir. 

Çalışmaya konu olan işletmelerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları toplam paylaşım sayıları 

Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Türkiye’de Cirolarına Göre İlk 11’de Yer Alan Lojistik Şirketlerinin Sahip Oldukları 

Sosyal Medya Hesaplarında Yaptıkları Toplam Paylaşım Sayıları 

 A B C D E F G H I J K 

Instagram 

Gönderi Sayısı 
886 12 395 X 53 507 X X 413 0 X 

Twitter 

Gönderi Sayısı 
1253 558 716 1655 X 502 X 534 353 0 157 

Youtube 

Gönderi Sayısı 
83 13 62 22 1 49 X 61 184 3 X 

Toplam 2222 583 1173 1677 54 1058 X 595 950 3 157 

Sosyal medyada en aktif paylaşım yapan işletmenin ciro sıralamasında ilk sırada yer alan işletme 

olduğu görülmüştür. İkinci sırayı “D” ve üçüncü sırayı “C” şirketinin aldığı tespit edilmiştir. Cirosuna 

göre onuncu sırada yer alan “J” işletmesi hiç hesabı bulunmayan “G” işletmesinden sonra sosyal 

medyada en az etkileşim yapan işletmedir. Ciro sıralamasında ikinci sırada bulunan “B” işletmesi 

paylaşım sayısı dikkate alındığında yedinci sırada yer almaktadır. Beşinci sırada yer alan “E” işletmesi 

ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

İşletmelerin sahip olduğu sosyal medya hesapları ve yaptığı paylaşım sayıları dikkate alındığında 

en fazla etkileşim yaptıkları platform “Twitter” olarak belirlenmiştir. İkinci sırada “Instagram” ve 

üçüncü sırada “Youtube” yer almaktadır. 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Her alanda yaşanan yeniliklerin artması ile şirketler, sosyal medya hesapları üzerinden yeni 

kampanya ve duyurularını müşterilerine ulaştırma çabasındadırlar. 

Yapılan çalışmada işletmelerin yaptığı paylaşım sayılarına baktığımızda genel olarak “Twitter” 

üzerinden insanlarla etkileşime geçtikleri görülmektedir. On bir şirketten dokuzunun kullandığı 

“Youtube” ise en az paylaşım yapılan sosyal medya aracı olarak tespit edilmiştir. Buradan anlaşılacağı 

üzere işletmeler en fazla metin, resim ve kısa video paylaşımları yaparken en az ise uzun video 

paylaşımları yapmaktadır. Tabloları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, cirosuna göre birinci sırada 

yer alan şirketin etkileşim sayısında da birinci sırada olduğu görülmüştür. Fakat diğer işletmelerde bu 

sıralamanın farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı şirketlerin sosyal medya hesaplarında 

yapmış oldukları paylaşım sayıları ile ciroları arasında bağlantı olmadığı söylenebilir.  

İşletmeler, sosyal medyanın ticarete olan etkisinin arttığını dikkate alarak insanlarla daha çok 

etkileşim kurabilmelidirler. Daha fazla etkileşim için bütün sosyal medya platformlarında hesap sahibi 

olmaları gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca görselliğin öneminin arttığı günümüzde işletmeler sadece 

metin yoğun paylaşımlarda değil daha çok video ve fotoğraf yoğun paylaşımlarda bulunmalıdırlar. 
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETSİZLİĞİ: GÖKYÜZÜ 

NEDEN PEMBEYE DÖNÜŞMÜYOR? 

Dr. Öğr. Üyesi Meltem AKCA* 

ÖZET 

Havacılık sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermektedir. Hatta 

son on yılda ülkemizdeki sektörel büyüme oranları dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. 

Havacılık sektöründeki gelişmeler neticesinde altyapı yatırımlarının yanı sıra sektörde istihdam olacak 

yetenekli ve yetkin personelin de sayıca artması, gelecek yıllara ilişkin beklentilerde istihdama yönelik 

kapasite sorunlarının yaşanmasını önleyecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde 

havacılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen projelerin ve üretimlerin yanı sıra sektörel eğitimde de 

bölgesel güç olma arzusu bulunmaktadır. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki kadın istihdamı 

istenen düzeyin altında gerçekleşmektedir. Dünya genelinde havacılık sektöründe kadın istihdamında 

toplumsal cinsiyet dengesinden uzak bir durum mevcuttur. Sektörde kadın istihdamının yoğun olduğu 

meslek kabin memurluğudur. Bu meslek grubu haricinde diğer dallarda kadın personel sayısının 

oldukça az olduğunu söylemek mümkündür. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüz toplumu, cinsiyet 

adaletsizliğinden uzaklaşarak tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de kadın istihdamına 

önem vermelidir. Bu kapsamda erkek egemen olarak adlandırılan havacılık sektörünün daha pembe, 

daha adil ve daha şeffaf bir istihdam alanına dönüşmesi için toplumsal cinsiyet dengesinin 

sağlanmasına yönelik çeşitli politikalar üretilmelidir. Bu çalışmada havacılık sektöründe kadın 

istihdamını engelleyen faktörler irdelenmiş ve kadınların sektördeki istihdamının artmasına yönelik 

öneriler belirlenmiştir. Ayrıca, örneklemi havacılık personeli olan erişime açık 51 lisansüstü tez 

incelenerek araştırma sonuçlarında cinsiyet değişkeninin ne oranda analiz edildiği sorusuna cevap 

aranmıştır. Bununla birlikte, 2018 ÖSYM verileri neticesinde havacılık ve ilgili programlara yerleşen 

öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları incelenmiştir. Son olarak, ülkemizdeki havacılık ile ilgili lisans 

programlarında faaliyet gösteren akademisyenlerin cinsiyete göre dağılımları da ortaya çıkarılmıştır. 

Yapılan betimleyici incelemeler sonucunda, lisansüstü tezlerde cinsiyet değişkeninin yüzeysel olarak ele 

alındığı, bazı çalışmalarda ise değerlendirilmediği saptanmıştır. 2018 yılı ÖSYM yerleştirme verileri 

neticesinde, incelenen 10 lisans programının tamamında erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısından 

fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, havacılık ve ilgili programlarda görev alan akademisyenlerin 

cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde erkek egemen bir yapının var olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Toplumsal Cinsiyet Dengesi, Kadın İstihdamı, Akademisyenler, 

Lisansüstü Tezler. 

JEL Kodları: M12, M54, M59. 
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GENDER INJUSTICE IN AVIATION INDUSTRY: WHY SKY DOES NOT TURN TO PINK? 

 

ABSTRACT 

Aviation industry demonstrates rapid development in our country as the world. Especially, 

sectoral development rates in Turkey were actualised over the world average. According to the aviation 

sector’s developments and infrastructure investments, enhancement of skilled and talended staff who 

may employ in the industry is evaluated as the precaution element to solve capacity problems about 

employment. In our country, in addition to aviation sector projects and productions related goals, it is 

also aimed to have a regional power in sectoral education. Despite of these developments and 

expectations, women employment in the industry is under the desired level. Women employment in 

aviation industry has a gender inequality worldwide. Women are generally employed as a cabin crew 

member in the sector. It is possible to say women employment is at the low level in aviation related 

professions except of cabin attendant. It should be focused on women employment in the aviation sector 

to minimise gender inequality in today’s knowledge era.  In this context, it should create new policies 

to transform the male-dominant sector as more pink, fair and transparent. In this study, factors that 

prevent women employment in aviation industry were investigated. Moreover, it was determined 

suggestions to increase women employment rates in the sector.  Besides, it was worked on 51 

postgraduate thesis (open access) that have the aviation related samples to reveal out the assessment of 

gender variable in the findings of the analysis. In addition to this, accordance with 2018 ASPC results, 

it was tried to find out distribution of students in aviation related programs based on gender. Finally, it 

was examined the academicians’ distribution in the aviation related departments based on gender. 

Findings showed that gender related analysis were not evaluated detailed in most of postgraduate thesis. 

Moreover, reference to 2018 ASPC resuts, it was determined that male student are more than female 

students in the 10 aviation related bachelor’s degree programs. Furthermore, it was found that aviation 

related departments and programmes in the universities have a male-dominant academician profile. 

Key Words: Aviation, Gender Balance, Women Employment, Academicians, Postgraduate Thesis. 

JEL Codes: M12, M54, M59. 
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1. GİRİŞ 

Havacılık sektörü ulaştırma sistemi içerinde önemli bir yere sahiptir. Havayolu taşımacılığının 

diğer taşıma türlerine kıyasla sahip olduğu avantajlar çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ile bir araya 

gelerek havacılık camiasını önemli bir seviyeye taşımaktadır. Genel olarak bir değerlendirme yapılırsa 

ulaştırma sektörü istihdam yapısının erkek egemen olduğu, havacılık sektörünün de bu yaklaşımı 

benimsediği görülmektedir (Knemeyer, Murphy and Poist,1999). Son 40 yıldır iş hayatında kadın-erkek 

eşitliğini savunan çalışmalara rağmen havacılık sektöründe kadın istihdamı istenilen düzeye 

ulaşmamıştır. Bu durum dünya genelinde mevcut olan bir sorundur. Havacılık sektöründe kadın 

istihdamının yoğun olduğu meslek grupları elbette mevcuttur. Ancak sektöre genel olarak bakıldığında 

özellikle teknik alanlarda kadın çalışan sayısının oldukça az olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

çalışmada havacılık sektöründe kadın istihdamını engelleyen unsurlar irdelenmiştir. Araştırma kısmında 

ise örneklemi havacılık sektörü çalışanları olan erişime açık lisansüstü tezler incelenmiş ve çalışmalarda 

cinsiyet değişkeninin ne düzeyde ele alındığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 2018 yılı ÖSYM 

verilerinden hareketle havacılık ve ilgili lisans programlarına yerleşen öğrencilerin cinsiyete göre 

dağılımları değerlendirilmiştir. Son olarak havacılık ve ilgili programlardaki akademisyenlerin de 

cinsiyete göre dağılımlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

2. HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 

Bazı toplumlarda kültürel etmenler kaynaklı cinsiyete yönelik roller belirlenmektedir. Bu süreçte 

cinsiyete yönelik mevcut olan sosyal sterotiplerin de payı bulunmaktadır. Öyle ki çocukluk çağından 

itibaren cinsiyet temelindeki yönlendirmeler ileriki dönemlerde meslek seçimleri üzerinde etkili 

olabilmektedir. Kız çocuklarının, kadınların da pilot olabileceğini bilmediği toplumlarda bilim, 

teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetişecek ve istihdam olacak kadın sayısı daha az 

olmaktadır.  Havacılık sektöründeki maskülen algı da kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyebilecek 

bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, sektörde çalışan kadınların önemli 

pozisyonlara yükselmelerini etkileyen bireysel faktörlerinin yanı sıra çevresel faktörler de önem arz 

etmektedir. Hamilelik, doğum sonrası izin, çocuk bakımı gibi faktörler tüm meslek gruplarda kadınların 

iş hayatı üzerinde etkili olabilecek bireysel faktörlerdir. Son yıllarda kadınların bu faktörler sebebiyle 

işten uzaklaşmasını önleyecek destekleyici çalışma koşullarının oluşturulmasına özen gösterilmektedir. 

Ayrıca, kadınların üst mevkilerdeki pozisyonları düşük düzeyde arzulama derecesi de kadın kariyerini 

engelleyen bir faktördür. Liderliği arzulama derecesinin az olması kadınların kilit pozisyonlarda görev 

alma istekliliklerini de düşürmektedir. Kadın istihdamı ve kariyer gelişimi üzerinde olumsuz etkiler 

yaratabilecek örgütsel ve çevresel unsurlar da bulunmaktadır. Kadın istihdamını ve yükselişini 

engelleyen cam tavan olgusu, belirli pozisyonlardaki kadın yöneticileri kriz anlarında başarısızlıkla 

suçlayıp uzaklaştırma niyeti taşıyan cam uçurum, örgüt kültürünün kadın dostu olmaması, kurum 
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içerisinde çalışan erkeklerin kadın meslektaşlarının başarısını ve yükselişini desteklememesi, yönetim 

kurulu yapılanmasının old boys club (erkek egemen) olarak nitelendirilen yapıda olması, kadın 

çalışanların örnek alacağı rol model eksikliği, kendisi haricinde diğer kadınların gelişimini 

desteklemeyen kadın yöneticilerin (kraliçe arılar)varlığı da kadın istihdamını ve kariyerini etkileyen 

olumsuz faktörler arasında yer almaktadır.  örgütsel ve çevresel faktörler içerinde yer 

almaktadır(Simpson ve Holley,2001; Kaymaz ve Şentürk, 2017; Akca ve Özaslan,2018; Şengür,2019).  

3. ARAŞTIRMA  

Bu çalışmada betimleyici araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. İlk olarak, 2008-2018 yılları 

arasında yayınlanan ve örneklemi havacılık sektörü çalışanları olan 51 lisansüstü tezin(izinli) araştırma 

sonuçları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; 

 24 tezde cinsiyete göre araştırma değişkenlerine ilişkin farklılık olup olmadığı analiz 

edilmemiştir. 

 27 tezde cinsiyete göre farklılıklar analiz edilmiştir. 27 tezin 15 tanesinde cinsiyete göre 

araştırma değişkenleri bakımından (bazıları) farklılık olduğu, 12 tezde ise farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.  

 51 tez içerisinde sadece 3 tezde kadın katılımcı sayısı erkek katılımcı sayısından yüksektir. 4 

tezin demografik sonuçlarında ise kadın katılımcı bulunmamaktadır. 

Bir diğer araştırma ise 2018 yılı ÖSYM verilerine göre havacılık ve ilgili programlara yerleşen 

öğrencilerin dağılımlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  Grafik 1’de 2018 yılında havacılık ve 

ilgili bölümlere yerleşen öğrencilerin genel dağılımı gösterilmektedir. Havacılık yönetimi bölümü 

%51’lik pay ile en çok öğrenci tercihinin olduğu lisans programı olarak dikkat çekmektedir. 

Grafik 1. 2018 Yılı Havacılık Ve İlgili Programlara Yerleşen Öğrencilerin Sayısal Dağılımı 
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Grafik 2. 2018 Yılı Havacılık Ve İlgili Programlara Yerleşen Öğrencilerin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 

Havacılık ve ilgili lisans bölümlerine yerleşen öğrencilerin cinsiyete göre dağılımlarını gösteren 

Grafik 2’ye göre erkek öğrenciler tüm bölümlerde kız öğrencilerden fazladır. Ancak havacılık yönetimi 

bölümünde kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısına daha yakındır. Mühendislik alanlarındaki 

bölümlere yerleşen kız öğrenci sayısının da çok az olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle pilotaj eğitimi 

veren fakültelere yerleşen kız öğrenci sayısı oldukça düşüktür. Kız öğrencilerin bu alanlara 

yönlendirilmesi, kadınların havacılığın teknik ve mühendislik ile ilgili bölümlerinde de istihdam 

olabilirliğini arttıracak bir politika olacaktır. 

Grafik 3: Havacılık ile ilgili Lisans Programı Akademisyenlerinin Bölümlere Göre Dağılımı 

 

Havacılık ve ilgili bölümlerdeki akademisyenlerin dağılımı Grafik 3’de ele alınmaktadır. 

Havacılık ile ilgili bazı mühendislik fakültelerinde genel olarak akademisyen sayısının daha az olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu alanda gençlerin yetiştirilmesi için akademisyen sayılarının arttırılması, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve beyin göçünün önüne geçilmesi gerekmektedir.  
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Grafik 4. Havacılık ile ilgili Lisans Programı Akademisyenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Son olarak havacılık ve ilgili lisans programlarında görev alan akademisyenlerin cinsiyete göre 

dağılımları incelendiğinde kadın sayısının oldukça az olduğu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak havacılık 

sektöründe maskülen bir yapının varlığından söz edilirken bu durumun akademi de benzer olduğu 

görülmektedir. Kadınların bu alanlarda da akademisyen olmaları, akademik çalışmalar yapmaları ve rol 

model olarak kız öğrencileri de bu alana yönlendirmeleri için yeni istihdam politikaları oluşturulmalıdır.     

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk havacılığında hava aracı içinde uçan ilk kadın (pilot değil) olarak tarihe geçen Belkıs Şevket 

Hanım’ın 1913 yılında söylediği söz, kadınlarımızın her alanda ne kadar cesur ve güçlü olduğunu 

göstermektedir. “Kadınlık cesur olmalı, vatanı mukaddesemizi cesaret kurtarır. Kadınlık anca cesaretle 

tali eder”. Havacılık sektöründe mevcut olan cinsiyet dengesizliğini ortadan kaldırmak için bu alanda 

yetişmiş kadın sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu hususta oluşturulacak politika ve çalışmalar ile 

kadınların erkekler ile birlikte ülkemizi havacılık sektöründe çok daha rekabetçi ve güçlü bir noktaya 

taşıyacağı kaçınılmazdır. Kız öğrencilerin sektör hakkında bilgilerinin arttırılması ve lisans eğitim 

tercihlerinin bu alanlarda kaydırılması için havacı kadınlar ile gençlerin buluşacağı platformlar 

oluşturulmalıdır. Günümüz bilgi çağının popüler iletişim kanalı olan sosyal medyanın bu alanda 

kullanımı da önem arz etmektedir. Sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kadınların havacılık 

sektörüne yönelik farkındalıklarının arttırılması da kadın istihdamı üzerinde olumlu etkiler ortaya 

çıkaracaktır. Kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili alanlara 

yönlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması ülkemiz geleceği için önemli bir adım olacaktır. Havacılık 

sektörü işletmelerinde kadınların üst mevkilerde istihdam edilmesi sektördeki rol model olgusunu ortaya 

çıkaracak ve kadınların sınır belirleme rolü ile diğer kadınlar ile iletişimini güçlendirecektir. Son olarak 

kamu, akademi ve özel sektör işbirliği ile yapılacak araştırmalar ile havacılık sektöründeki sorunların 

ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi kolaylaşacaktır. Bu çalışma 2019 yılı Nisan ayında 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çalışmanın farklı zamanlarda tekrarlanması ve modellenmesi önem arz 

etmektedir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İNOVASYON VE ÇEVRESEL BOZULMA: PANEL 

VERİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Caner DEMİR 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerindeki inovasyon performansının çevresel bozulma 

üzerindeki etkilerini panel veri analizi ile araştırmaktır. İnovasyonu temsilen sırasıyla yerleşikler 

tarafından yapılan patent başvuruları ve yerleşik olmayanlar tarafından yapılan patent başvuruları esas 

alınmıştır. 2000-2013 dönemi için 20 Avrupa Birliği ülkesinin ele alındığı analiz sonuçlarına göre, 

belirli bir düzeye kadar yerleşikler tarafından yapılan patent başvurularında (ulusal inovasyonda) 

meydana gelen artışlar karbon dioksit emisyonunu artırmakta, ancak daha sonra ise azaltıcı bir etki 

yaratmaktadır. Kısaca, ters U-biçimli bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Yerleşik olmayanlar 

tarafından yapılan patent başvurularının (ulusal olmayan inovasyon) etkilerine bakıldığında ise ulusal 

inovasyonla benzer bir şekilde başlangıçta bu inovasyon türü arttıkça çevresel bozulmanın arttığı 

görülmektedir. Ancak ulusal inovasyondan farklı olarak, ulusal olmayan inovasyon belirli bir düzeyden 

sonra negatife dönen bir etki göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle, ulusal olmayan inovasyon açısından 

çevresel bozulmayı azaltıcı bir etki ortaya çıkmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Ekonomisi, İnovasyon, Karbon Emisyonu, Avrupa Birliği, Panel Veri analizi.  

JEL Kodları: O30, O53, O55. 

INNOVATION AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN EUROPEAN UNION 

COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the effects of innovation performance of the European 

Union (EU) countries on environmental degradation via a panel data analysis. The number of 

residential and non-residential patent applications are used to represent innovation. According to the 

empirical analysis covering 20 EU countries between 2000-2013 period, increases in the number of 

residential patents (domestic innovation) raise carbon dioxide emission level until a certain threshold 

level but then start to reduce it. Briefly, the relationship shows an inverted U-shape picture. Similar 

with domestic innovation, increases in the number of non-residential patents (foreign innovation) raise 

environmental degradation. However, as distinct from domestic innovation, the impact of foreign 
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innovation does not become reversed. In other saying, foreign innovation does not have a negative effect 

on environmental degradation even in the long run. 

Keywords: Innovation, Environmental Economics, European Union, Panel Data Analysis  

JEL Codes: O30, O53, O55 

1.GİRİŞ 

Ekonomik kalkınma ve çevre kirliliği (çevresel kalite) arasında pek çok farklı gösterge 

bakımından anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu literatür, ağırlıklı olarak Simon Kuznets’in 1955 yılında 

ortaya koyduğu gelir eşitsizliği ve ekonomik gelişme ilişkisine dayanan Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) 

şeklinde ele alınmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi’ne göre, ekonomik büyümenin ilk aşamalarında çevre 

kirliliği artarken belirli bir eşiğin aşılmasının ardından ilave her büyüme çevre kirliliğini azaltıcı etki 

göstermektedir. Ters U biçimli olarak yorumlanan bu mekanizma şuna dayanır: Büyümenin ilk 

aşamalarında, hane halkları emisyon kaygısı olmaksızın tüketim yapar. Firmalar ise emisyon kaygısı 

olmaksızın öncelikli olarak yüksek kar oranı elde etmeye çabalar (bkz. Selden ve Song , 1994; Komen 

vd., 1997). Belirli bir gelişme eşiğinden sonra ise hem ulusal olarak çevresel düzenleme politikaları öne 

çıkmakta, hem firmalar çevresel açıdan daha az zarar veren üretim biçimlerine yönelmekte hem de 

tüketiciler çevreye daha duyarlı hale gelmektedir (Dasgupta vd., 2002). 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın çevresel kalite ile doğrudan bir ilişki içerisinde olduğu pek 

çok kabul gören çalışma tarafından doğrulanmıştır. Ancak kalkınma kavramı, içerisinde pek çok sosyal 

ve ekonomik göstergeyi barındırdığı için bu göstergelerin çevreyle olan ilişkileri de ayrı araştırma 

konuları haline gelmiştir. Ayrıca, daha yakın zamanda, çevre kirliliğinin sadece ekonomik gelişmenin 

gelir düzeyi tarafıyla tahmin edilmesi eksik tahmin sorununa yol açacağı fikri öne çıkmıştır (bkz. Iwata 

vd., 2010; Kim ve Baek, 2011). Bu durum, gelir düzeyinin yanı sıra çevre kirliliğini etkilemesi 

muhtemel diğer faktörlerin de bu analizlere dahil edilmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Çevresel 

çalışmalar literatürüne bakıldığında çevre kirliliğinin gelir eşitsizliği, finansal yapı, yenilenebilir enerji 

kullanımı, dışa açıklık, demokratikleşme gibi pek çok açıdan ele alındığını ve bunlardan ne derece 

etkilendiği ele alınmıştır. Bu literatürde kısmen zayıf kalan alan ise teknolojik gelişme ve inovasyonun 

çevresel kalite (bozulma) üzerindeki etkileridir. 

Uzun bir süredir iktisadi gelişme literatüründe teknolojik gelişme ve inovasyonun ekonomik 

büyümenin önemli bir itici gücü olduğu vurgulanmaktadır (bkz. Arrow, 1962; Uzawa, 1965; Romer, 

1986; Lucas, 1988; Romer, 1990; Rebelo, 1991; Grossman ve Helpman, 1991; Aghion ve Howitt, 1992 

vb.). Bu durumda, teknolojik gelişme gelir düzeyini ve dolaylı olarak çevresel kaliteyi de 

etkileyebilecektir. EKC mekanizması burada da işliyorsa bu etki duruma göre pozitif veya negatif 

olabilecektir. Bir açıdan bakıldığında, teknolojik gelişme başlangıçta faktör verimliliğini artıracağından 

daha yüksek üretimi cazip kılarak çevresel zararlar ortaya çıkarabilir (bkz. Dinda, 2004). Ancak 
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teknolojik gelişmenin daha ileri safhalarında çevre dostu türev teknolojiler ortaya çıkabilir ve bunlar 

çevresel kaliteyi eskisinden daha iyi bir duruma da getirebilir. 

İnovasyon ve teknolojik gelişmenin çevre ile olan ilişkisine dair sınırlı sayıdaki bazı ampirik 

çalışmalardan da bahsetmek yerinde olacaktır. Samargandi (2017) katma değer ve teknolojik 

inovasyonun karbon dioksit (CO2) üzerindeki etkilerini Suudi Arabistan için ele almıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, teknolojik inovasyonun CO2 emisyonu üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 

gözlenemezken tarım sektöründeki katma değer artışının emisyon düzeyini anlamlı şekilde azalttığı, 

hizmetler ve imalat sektörlerindeki katma değer artışının ise anlamlı şekilde artırdığı gözlenmiştir. 

Fernandez vd. (2018) inovasyon ve teknolojik gelişmenin nedeni sayılabilecek Araştırma ve 

Geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının CO2 emisyonu üzerindeki etkisini Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Çin özelinde karşılaştırmalı bir analiz yaparak incelemiştir. Elde edilen 

bulgulara göre, Ar-Ge yatırımlarında meydana gelen artışlar AB ve ABD’de CO2 emisyon düzeyini 

anlamlı olarak düşürürken Çin’de tam tersi bir etki söz konusudur. Buradaki bulgu, bir bakıma, 

gelişmekte olan Çin’in henüz çevreye duyarlı teknolojik gelişme patikasında bulunmadığına işaret 

etmektedir. 

Shahbaz vd. (2018) ise enerji alanında yapılan Ar-Ge harcamalarının CO2 emisyonu üzerindeki 

etkilerini Fransa için incelemiştir. Çalışmanın sonuçları enerji alanındaki Ar-Ge harcamalarının ülkenin 

CO2 emisyon değerlerini anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir. Ayrıca, aynı çalışmada ülkedeki 

finansal sistem geliştikçe de emisyon değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. 

Santra (2017) teknolojik inovasyon ile CO2 başına düşen GSYİH (GSYİH/CO2) etkileşimini 

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri için incelemiştir. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre, teknolojik inovasyon arttıkça CO2 başına düşen GSYİH artmaktadır. Kısaca 

çevresel kalite anlamında olumlu bir etki söz konusudur. Yii ve Geetha (2017) ise CO2 emisyon düzeyi 

ve inovasyon ilişkisini Malezya için ele almıştır. Elde ettikleri bulgulara göre, inovasyon yalnızca kısa 

dönemde CO2 emisyon düzeyini azaltıcı bir etki göstermektedir. Uzun dönemde ise istatistiki olarak 

herhangi anlamlı bir etki gözlenememiştir. 

Bu çalışmada ise inovasyon ile çevresel bozulma (veya kalite) arasındaki ilişki Avrupa Birliği 

ülkeleri özelinde incelenecektir. Avrupa Birliği siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyolojik açıdan pek çok 

ortak hedefin gözetildiği bir birlik olması sebebiyle ülkelerin pek çok farklı alanda birbirine yakın 

oldukları veya yakınsama gösterdikleri düşünülebilir. Çevresel kalite de hem sosyal hayatın hem de 

sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir ayağını oluşturduğu için Avrupa Birliği’nde teknolojik ve inovatif 

gelişmelerin de çevresel açıdan olumlu çıktılar ortaya koyması beklenebilir. Çalışmanın izleyen 

bölümünde tam da bu noktadan hareketle ampirik bir analiz yer almaktadır. 
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2.YÖNTEM VE VERİ SETİ 

Tahmin edilecek model, bir CO2 üretim fonksiyonu biçiminde tasarlanmaktadır. Bu modelin 

içerisinde inovasyonun yanı sıra diğer bazı faktörler de kontrol değişkeni olarak kullanılmaktadır. İlgili 

kontrol değişkenleri, çevre ekonomisi literatüründe yaygın bir kullanıma sahip olan değişkenler 

içerisinden seçilmiştir. 

𝐶𝑂2 = 𝐴𝑌α𝐿β ,    𝛼 + 𝛽 = 1                                                                                                               (1) 

A teknolojiyi, Y üretim düzeyini (GSYİH), L ise emeği temsil etmektedir. Teknoloji faktörü ise 

bu modelde aşağıdaki gibi alt faktörlere bağlı bir fonksiyon şeklinde tanımlanmaktadır; 

𝐴 = 𝑓(1/μ)                                                                                                                                         (2) 

Burada A, tanım gereği üretimi artırıcı bir role sahiptir. Varsayımsal olarak tanımlanan tüm 

bileşenler ise azaltıcı olduğundan azaltıcı teknolojik gelişme fonksiyonumuz şu şekilde ifade edilebilir: 

𝜇 = 𝑓(𝑃, 𝐶𝐸, 𝑂𝑃𝐸𝑁, 𝐶𝐴𝑃)                                                                                                                   (3) 

Bu örtük fonksiyon içerisinde P patent başvuru sayısını göstermekte olup inovasyonu temsil 

etmektedir. CE yenilenebilir enerji kullanım oranını, OPEN dışa açıklık oranını ve CAP ise piyasa 

kapitalizasyon oranını ifade etmektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında da değinileceği üzere, patent 

başvuru sayıları hem yerleşikler tarafından yapılan patent başvuruları hem de yerleşik olmayanlar 

tarafından yapılan patent başvuruları şeklinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bunun nedeni ulusal inovasyon 

ile ulusal olmayan inovasyonun etkilerini ayrıştırabilmektir. Her iki tarafı L’ye bölecek olursak kişi 

başına karbon dioksit emisyonu üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi oluşacaktır; 

𝐶𝑂2𝑝𝑐 = 𝐴𝑦𝛼                                                                                                                                         (4) 

Kişi başına emisyon fonksiyonu, her iki tarafın doğal logaritması alındığında ve teknoloji 

fonksiyonu açık bir biçimde yazıldığında aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Bu denklemin ekonometrik 

tahmine uygun formda sunumu ilerleyen aşamalarda verilecektir. 

ln(𝐶𝑂2𝑝𝑐) = ln(𝑦) + ln(𝑃) + ln(𝐶𝐸) + ln(𝑂𝑃𝐸𝑁) + ln (𝐶𝐴𝑃)                                                (5) 

Çalışmada, 2000-2013 dönemi için 20 AB ülkesinin yer aldığı bir panel veri analizi 

uygulanmaktadır. Doğada ve ekonomide pek çok ilişki dinamik bir yapı içerisinde bulunduğundan 

dinamik panel veri analizi tercih edilmiştir. Öte yandan, bağımlı değişken ile açıklayıcı değişkenler 

arasındaki olası içsel ilişkiler durumunda En Küçük Kareler Yöntemi sapmalı ve tutarsız sonuçlar 

verebilmektedir. Bu durumda, araç değişken kullanımına imkan tanıyan bir yöntem tercih edilmesi 

yerinde olacaktır (Baltagi, 2005: 113). Bu bağlamda, Holtz-Eakin, Newey, and Rosen (1988) ile 

Arellano ve Bond (1991) tarafından fark-GMM şeklinde temelleri atılan ve Arellano ve Bover (1995) 

ile Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilen sistem-GMM yöntemi seçilmiştir. Basit bir anlatımla, 

fark-GMM yaklaşımı, düzeyleri farklar için araç olarak kullanırken sistem-GMM yaklaşımı farkları 

düzeyler için araç olarak kullanmaktadır (Roodman, 2009: 86). Sistem-GMM yaklaşımında, fark-

GMM’den farklı olarak, sabit terimi model içerisinde bulundurup bulundurmama seçeneği 
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bulunmaktadır. Yöntem temelde kesit boyutu yüksek, ancak zaman boyutu kısa olan örneklemler için 

tasarlanmıştır (N>T). Kullanılan çok sayıdaki araçların sayısının ise kesit boyutundan az olması 

gerekmektedir (Roodman, 2009: 128). (5) numaralı denklemi sistem-GMM yöntemine uygun bir şekilde 

panel veri formuna dönüştürecek olursak ulusal inovasyonun (PATR) ve ulusal olmayan inovasyonun 

(PATNR) yer aldığı ekonometrik tahmin denklemleri (6) ve (7) numaralı denklemler şeklinde ifade 

edilebilir. Buradaki PATR2 ve PATNR2 değişkenleri, EKC hipotezinin inovasyon bağlamında test 

edilmesini mümkün kılabilmek için eklenen patent değişkenlerinin karesel formlarıdır. 

ln(𝐶𝑂2𝑝𝑐)𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 ln(𝐶𝑂2𝑝𝑐)𝑖,𝑡−1 + 𝛾2 ln(𝑦)𝑖𝑡 + 𝛾3 ln(𝑃𝐴𝑇𝑅)𝑖𝑡 + 𝛾4 ln(𝑃𝐴𝑇𝑅2)𝑖𝑡 +

𝛾5 ln(𝐶𝐸)𝑖𝑡 + 𝛾6 ln(𝑂𝑃𝐸𝑁)𝑖𝑡 + 𝛾7 ln(𝐶𝐴𝑃)𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                                                                     (6) 

ln(𝐶𝑂2𝑝𝑐)𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 ln(𝐶𝑂2𝑝𝑐)𝑖,𝑡−1 + 𝛾2 ln(𝑦)𝑖𝑡 + 𝛾3 ln(𝑃𝐴𝑇𝑁𝑅)𝑖𝑡 + 𝛾4 ln(𝑃𝐴𝑇𝑁𝑅2)𝑖𝑡 +

𝛾5 ln(𝐶𝐸)𝑖𝑡 + 𝛾6 ln(𝑂𝑃𝐸𝑁)𝑖𝑡 + 𝛾7 ln(𝐶𝐴𝑃)𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                                                                       (7) 

PatenDünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri (World Development Indicators) veri 

tabanından temin edilen verilere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır. Veri kısıtı 

nedeniyle analize sadece 20 Avrupa Birliği ülkesi dahil edilmiştir. 

Tablo 1. Betimleyici İstatistikler 

Değişken Ortalama 
Standart 

Hata 

En 

Küçük 

Değer 

En 

Büyük 

Değer 

Ülke Gözlem 

Kişi Başına CO2 Emisyonu 8.65 3.59 4.16 24.82 20 280 

Yerleşik Olmayanlar Tarafından 

Yapılan Patent Başvurusu 

964.19 2123.52 1 11198 20 268 

Yerleşik Olanlar Tarafından Yapılan 

Patent Başvurusu 

3017.41 4823.69 2 22050 20 267 

Dışa Açıklık Oranı [(X+M)/Y] 105.21 59.22 45.61 352.91 20 280 

Kişi Başına GSYİH 37164.88 20107.12 8526.27 111069.2 20 280 

Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı 13.61 11.43 0.87 49.89 20 280 

Piyasa Kapitalizasyon Oranı (Firma 

Değeri/GDP) 

61.93 47.70 4.65 330.02 20 233 

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (World Development Indicators) 

Analizde yer alan ülkeler: Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

İspanya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 

Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç. 

3.BULGULAR 

Ulusal ve ulusal olmayan inovasyonun kişi başına düşen karbon dioksit emisyon düzeyi 

üzerindeki etkileri Tablo 2’de yer almaktadır. Öncelikle, her iki model için uygulanan Arellano-Bond 

ikinci derece otokorelasyon testi ve kullanılan araçların geçerliliğini gösteren Hansen J testi istatistikleri, 

modellerin bu açılardan sorun içermediğini göstermektedir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, 

öncelikle, ulusal inovasyon yani yerleşikler tarafından yapılan patent başvurularının yer aldığı 

modeldeki tüm açıklayıcı değişkenlerin istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlenmektedir. Buna göre, 
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ulusal inovasyonda meydana gelen artışlar, kişi başına CO2 emisyonunu artırmakta ancak ulusal 

inovasyonun karesel formu ise azaltıcı bir etki göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, belirli bir düzeye 

kadar ulusal inovasyonun çevresel zararları söz konusu olsa da belirli bir eşikten sonra çevresel kaliteyi 

artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Model 1’e ilişkin U-test sonuçları da ters U-biçimli bir ilişkinin 

bulunduğunu doğrulamaktadır. Bunun yanı sıra, ülkelerin karakteristik özelliklerini yansıtabilmek için 

bazı kontrol değişkenleri de kullanılmıştır. Model 1’de elde edilen bulgulara göre, dışa açıklık, 

ekonomik aktivite (kişi başına gelir) ve piyasa kapitalizasyon oranı (firmaların piyasa değeri) CO2 

emisyonunu artırıcı bir etkiye sahipken yenilenebilir enerji kullanım oranı azaltıcı bir etki 

göstermektedir. 

Tablo 2. Sistem-GMM Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Kişi Başına Düşen Karbon Dioksit Emisyonu 

(CO2PC) 

 Model 1 Model 2 

𝑪𝑶𝟐𝑷𝑪𝒕−𝟏 
0.799*** 

(0.115) 

0.991*** 

(0.067) 

Yerleşik Patent 
0.235*** 

(0.041) 

 

(Yerleşik Patent)^2 
-0.026*** 

(0.005) 

 

Yerleşik Olmayan Patent 
 0.049** 

(0.024) 

(Yerleşik Olmayan Patent)^2 
 -0.003 

(0.003) 

Dışa Açıklık 
0.079* 

(0.041) 

0.034 

(0.023) 

Kişi Başına GSYİH 
0.136*** 

(0.039) 

-0.014 

(0.022) 

Yenilenebilir Enerji 
-0.134*** 

(0.024) 

-0.034** 

(0.016) 

Firmaların Piyasa Değeri 
0.027*** 

(0.007) 

-0.003 

(0.009) 

Sabit 
-1.464*** 

(0.246) 

-0.069 

(0.216) 

Hansen J-Test (p-olasılık) 0.504 0.105 

AR(1) (p-olasılık) 0.002 0.001 

AR(2) (p-olasılık) 0.236 0.101 

Wald Test 3542.3 1192.5 

U-Test 

Eğim (alt-sınır) 

Eğim (üst-sınır) 

Olasılık değeri 

 

0.199 

-0.282 

0.000 

 

0.049 

-0.011 

0.327 

Gözlem Sayısı 205 206 

Ülke Sayısı 20 20 

Araç Değişken Sayısı 19 18 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılık düzeylerini göstermektedir. U-test için 

boş hipotez, ilişkinin monoton veya U-biçimli olması iken alternatif hipotez ters U-biçimli olmasıdır. 
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Model 2, yani ulusal olmayan inovasyonun temsil edildiği tahmin sonuçlarına bakıldığında ise 

açıklayıcı faktörlerden sadece ulusal olmayan inovasyonun, yenilenebilir enerji kullanım oranının ve 

bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin istatistiki olarak anlamlı tahmin edildiği gözlenmektedir.  

Tahmin sonuçlarına göre, yerleşik olmayanlar tarafından yapılan patent başvuruları arttıkça CO2 

emisyon düzeyi artmaktadır. Ancak bu değişkenin karesel formuna ilişkin katsayıya bakıldığında 

istatistiki olarak anlamlı olmadığı, yani belirli bir düzeyden sonra bu emisyon artırıcı durumun tersine 

döndüğüne ilişkin bir bulgu olmadığı sonucuna varılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ters U-biçimli bir ilişki 

Model 2 için gözlenememiştir. U-test sonuçları da bu model için boş hipotezin reddedilemediğini 

göstermektedir. Bu bulgu, ulusal inovasyon ile ulusal olmayan inovasyonun çevresel etkileri 

bağlamında oldukça farklılaşan bir etkinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Yenilenebilir enerji 

kullanım oranında meydana gelen artışlar, bir önceki model ile benzer şekilde yine emisyon düzeyi 

üzerinde azaltıcı bir etki göstermiştir. 

Öte yandan, her ne kadar çalışma uzun dönemli bir zaman boyutuna sahip olmasa da her iki model 

için de bağımlı değişkenin gecikmeli değerine ilişkin katsayılara bakıldığında 1’den küçük oldukları, 

yani seçilen AB ülkeleri içerisinde kişi başına CO2 emisyon düzeylerinin birbirine yakınsadığı 

gözlenmektedir. 

4.SONUÇ 

Bu çalışmada inovasyon ve çevresel bozulma ilişkisi Avrupa Birliği ülkeleri özelinde ele 

alınmıştır. İnovasyonu temsilen yerleşikler ve yerleşik olmayanlar tarafından yapılan patent başvuru 

sayıları esas alınmış olup bu iki gösterge ulusal ve ulusal olmayan inovasyonun ayrışıl etkilerini 

gözlemleyebilmek için ekonometrik tahminde kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ulusal 

inovasyonda meydana gelen artışlar belirli bir düzeye kadar kişi başına karbon dioksit emisyon düzeyini 

artırırken bu düzeyin aşılmasının ardından azaltıcı bir etki göstermektedir. Ulusal olmayan inovasyon 

ise yine belirli bir düzeye kadar kişi başına emisyon düzeyini artırmakta ancak bu etki daha sonradan 

negatife dönmemektedir. Bu farklılaşan etki, ülkeler nezdinde inovasyonun emisyon düzeyini bir 

aşamadan sonra azaltıcı bir etkisi olsa dahi bunun sadece ulusal inovasyon neticesinde ortaya 

çıkabildiğini ortaya koymaktadır. Kısaca, çevresel Kuznets Eğrisini ifade eden ters U-biçimli bir ilişki 

sadece ulusal inovasyon açısından söz konsudur. Bunun yanı sıra, ulusal inovasyon modelinde ticari 

dışa açıklık, ekonomik aktivite ve piyasa kapitalizasyon oranı emisyon düzeyini artırırken yenilenebilir 

enerji kullanım oranı negatif bir etki göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, ülkelerin yerleşik birimler 

tarafından ortaya konan yenilikçi faaliyetleri artırmalarının ve yenilenebilir enerji kullanımını 

yaygınlaştırmalarının çevresel açıdan olumlu çıktılar ortaya koyabileceğini göstermektedir. Öte yandan, 

çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Örneklem büyüklüğünü artırabilmek ve mümkün olduğunca 

dengeli bir panel veri seti ile çalışabilmek için zaman aralığı 2000-2013 dönemi ile sınırlı tutulmuştur. 
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Bu durum sistem-GMM tahmin edicisi için uygun olsa da doğrusal olmayan yöntemlerin 

kullanılabilmesi için sorun teşkil etmektedir. Ancak buradaki gibi ters U-biçimli bir ilişkinin varlığında 

sonuçların dirençliliğinin sınanabilmesi adına doğrusal olmayan tahmin ediciler ile de tahminde 

bulunabilmek yerinde olacaktır. Daha ileri çalışmalarda, konunun bu boyutunun da dikkate alınarak ek 

sonuçlar sunulması, ilgili literatürün zenginleşmesi bakımından faydalı olacaktır. 
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TÜRKİYE’DE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: GENEL, 

MEVSİMSEL VE YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ  

Fatih ÇEMREK 

Büşra YILDIZ
                                                  

ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı, 2006 yılının dördüncü çeyreği ile 2019 yılının birinci çeyreğinde 

Türkiye’de ekonomiye önemli ölçüde etkide bulunan sanayi üretim endeksi zaman serisinin genel, 

mevsimsel ve yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testleri ile durağanlığının araştırılmasıdır. Sanayi 

üretim endeksi zaman serisinin grafiği incelendiğinde serinin mevsimsellik içerdiği gözlenmiştir. 

Mevsimsel birim kök testlerinden biri olan Hylleberg-Enger-Granger-Yoo testi uygulandığında serinin 

sıfır frekansında mevsimsel olmayan, yarı yıllık ve çeyrek yıllık frekanslarında mevsimsel birim kök 

içerdiği belirlenmiştir. Mevsimsellik içeren zaman serisine genel ve yapısal kırılmalı birim kök testleri 

uygulanarak serinin durağanlığı incelenmiştir. Genel birim kök testlerinden yaygın olarak kullanılan 

Augmented Dickey Fuller birim kök testi sonucunda sanayi üretim endeksi zaman serisi  olarak 

bulunurken Phillips-Perron birim kök testinde  şeklinde elde edilmiştir. Yapısal kırılmayı dikkate 

alan Zivot-Andrews test sonucuna göre ilgili seri  olarak bulunurken Lee-Strazicich testinde   

olarak elde edilmiştir. Mevsimselliği dikkate almayan genel ve yapısal kırılmalı birim kök testlerinde 

serinin durağanlığı ile ilgili farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sanayi Üretim Endeksi, Mevsimsellik, Mevsimsel Birim Kök, Durağanlık, Yapısal 

Kırılma 

JEL Kodları: C32, C50, L60 

AN APPLICATION ON TURKEY INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX: GENERAL, 

SEASONAL AND STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TESTS 

ABSTRACT 

The overall objective of the study, found in 2019 with the fourth quarter of 2006 significantly 

impact the economy in Turkey in the first quarter industrial production index throughout the 

time series, to investigate the stability with seasonal and structural breaks into account the unit 

root tests. Industrial production index time series graph, was observed to contain serine 

seasonally examined. When the Hylleberg-Enger-Granger-Yoo test, which is one of the seasonal unit 

root tests, wasapplied, it was found that the series contained seasonal unit roots in the non-seasonal, 

                                                           
 Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEF, İstatistik Bölümü, fcemrek@gmail.com  
 Yüksek Lisans Öğrenci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEF, İstatistik Bölümü, busrayildiz1996@hotmail.com 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

688 
 

semi-annual and quarterly frequencies at zero frequency. Seasonal consistency of the series was 

examined by applying general and structural breaking unit root tests. As a result of the Aumented 

Dickey Fuller unit root test commonly used in general unit root tests, industrial production index was 

found as time series , while Phillips-Perron unit root test was obtained as . According to the 

Zivot-Andrews test result which takes into account the structural break, the related series is found 

as  while the Lee-Strazicich test is obtained as . In the general and structural breakdown unit 

root tests that did not take into account the seasonal differences, different results were obtained 

regarding the stability of the series. 

Keywords: Industrial Production Index, Seasonally, Seasonal Unit Root, Stationary, Structural Break 

JEL Kods: C32, C50, L60 

1.GİRİŞ 

Zaman serisi analizinde temel amaç, zaman serisi verilerinin genel eğilimini belirlemek, serinin 

geçmişte aldığı değerler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve bu ilişkiyi modelleyerek serinin gelecekte 

alabileceği değerleri tahmin etmektir (öngörmektir). Seriye ilişkin öngörüde bulunurken, incelenen 

serinin durağan olması gerekmektedir. Durağanlık, bir zaman serisinin incelenen dönem içerisinde 

ortalamasının ve varyansının zaman içinde sabit kalması ve gecikmeli iki zaman dilimi arasındaki 

kovaryansın, gecikmeye bağlı ancak zamana bağlı olmaması demektir.  

Zaman serisi analizinde kullanılan seriler durağan olmadığında, verilere uygulanan regresyonun 

istatistiksel olarak anlamlılığını belirleyen testlerin sonuçları yanıltıcıdır. Bu durum sahte regresyon 

problemini ortaya çıkarmaktadır. Zaman serisi bileşenleri olan; trend, mevsimsel dalgalanmalar, 

konjonktürel etkiler ve düzensiz hareketler serinin durağan bir yapıda olmasını etkilemektedir.  

Sanayi sektörü, bir ülkenin gelişmesinde ve uluslararası rekabette ülkeye güç katan önemli bir 

sektördür. Ülkedeki milli gelir büyümesinde, istihdam ve ekonominin gelişmesinde önemli katkı 

sağlamaktadır. Sanayi üretim endeksi ise ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomi 

politikalarının, kısa dönemdeki etkilerinin ölçülebilmesi amacıyla hesaplanmaktadır (SÜE, TÜİK 

tarafından hesaplanmaktadır). Bu çalışmada, mevsimsellik içeren çeyrek dönemlik sanayi üretim 

endeksi zaman serisinin durağanlığı, genel, mevsimsel ve yapısal kırılmalı birim kök testleri ile 

araştırılmıştır. 

Mevsimsellik; hava durumu, iklim şartları, kurumsal etmenler ve kültür gibi çok farklı 

durumlarda ortaya çıkan, aylık ve çeyrek dönemlik verilerde karşılaşılan bir zaman serisi bileşenidir.  

Enders (2009), zaman serisi modellerinin mevsimsellik etkisi göz ardı edilerek modellenmesinin 

sonucu olarak, daha yüksek hata varyansına sahip olabileceğini vurgulamaktadır. 
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Mevsimselliğe, birbirini izleyen yılların aynı ayında ya da aynı çeyrek döneminde görülen artış 

ya da azalışlar şeklinde rastlanmaktadır. Mevsimsel etki deterministik olduğunda uzun döneme 

yayılmaktadır ve etki uzun dönemde biterek yok olmaktadır. Her mevsim için eklenecek kukla 

değişkenler ile modellenebilir. Mevsimsel etkinin stokastik olduğu durumda ise mevsimselliğin devamlı 

olarak serinin yapısını etkilediği düşünülmektedir. Mevsimsel birim kökün varlığı durumunda stokastik 

mevsimsellikten söz edilebilir. 

Bir serinin mevsimsel frekanslarındaki birim köküne mevsimsel birim kök denilmektedir. B, 

gecikme operatörü olmak üzere, mevsimsel birim köklerde, çeyrek dönemlik seriler için (1 − 𝐵4) ve 

aylık seriler için (1 − 𝐵12)şeklinde ifade edilen mevsimsel filtreleme kullanılmaktadır.   

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinde temel amaç, birim kök testi üzerindeki regresyon 

parametrelerindeki değişmelerin etkisini bulmaktır. Literatürde yapısal değişimin kesin bir tanımı yer 

almamakta, genellikle regresyon parametrelerindeki değişmeler olarak yorumlanmaktadır. Yapısal 

değişiklikler dikkate alınmadan yapılan birim kök testlerinden yanlış sonuçlar elde edilebilir. Yokluk 

hipotezi yanlış iken kabul edilmesi olasılığı artar dolayısıyla testin gücü azalır. Birim kök testlerinde 

yapısal kırılma zamanının doğru olarak belirlenmesi istatistiksel analiz ve çıkarım için oldukça 

önemlidir. Perron (1989) seride meydana gelen kırılma zamanının önsel olarak bilindiği varsaymıştır. 

Perron (1989) ‘un önerdiği önsellik varsayımı eleştirilerek kırılma noktası içsel olarak belirlenmesi 

gerektiği tartışılmıştır. Zivot ve Andrews (1992), Peron ve Vogelsang (1992), Banarjee, Lumsdaine ve 

Stock (1992) ve Perron (1997) çalışmaları yapılmış ve kırılma zamanının bilinmediği, içsel olarak 

belirlenmesi varsayımı bulunmuştur. 

2.LİTERATÜR 

Literatürde mevsimsellik içeren seriler ile genellikle mevsimsellikten arındırılarak 

çalışılmaktadır. Yıldırım, Ertuğrul ve Soytaş (2015) istihdam serisi ile ilgili bir çalışmalarında serinin 

mevsimsel, genel ve yapısal birim kök testleri ile durağanlığını araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara 

göre mevsimsellik içeren istihdam serisi, mevsimsel birim kök testlerine göre durağanlığa yatkın olarak 

bulunmuştur. Serinin önemli bileşenlerinden olan mevsimselliğin seriden ayrılmadan durağanlığın 

araştırılmasına yönelik çalışmalar son dönemlerde artış göstermektedir. Ertuğrul ve Soytaş (2013) bir 

başka çalışmalarında sanayi üretim endeksi serisinin durağanlık özelliklerini incelenmiştir. Seride 

düzey, logaritmik, mevsimsellikten arındırılmış düzey ve mevsimsellikten arındırılmış logaritmik olarak 

çalışmıştır. Kızılca ve Sümer (2007) çalışmasında sanayi üretim endeksi serisinde mevsimsel etkiyi 

düzeltmemiştir. Bunun nedenini ise mevsimselliğin seriyi yaratan süreçte var olan bir durum 

olduğundan yok edilmek istenmediği şeklinde belirtmişlerdir. Sanayi üretim endeksi serisinin 

durağanlığı araştırılırken mevsimselliğin dikkate alınması son derece önemlidir. 
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3.GENEL BİRİM KÖK TESTLERİ 

3.1. Augmented Dickey Fuller (ADF) Testi  

Standart Dickey-Fuller testi, hata terimlerinin bağımsız ve aynı şekilde dağılımları varsayımı 

üzerine kurulmuştur. Dickey-Fuller (1981) zaman serisinin gecikmeli değerlerini modele ekleyerek 

otokolerasyon sorununu ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Zaman serisinin gecikmeli değerlerinin 

modelde yer almasıyla uygulanan testlere ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF-Augmented Dickey-

Fuller) testleri denilmektedir. Dickey-Fuller (1979, 1981), Monte-Carlo’nun simülasyon çalışmalarına 

dayanarak, boş hipotez altında zaman serisinin oluşum sürecinde birim kökün varlığını hesapladıkları t 

istatistikleri için tablolaştırmışlardır. Çalışmalarının sonunda ise t-istatistiği ile yapılan sınamada 

standart t tablosunu kullanmak yerine düzeltilmiş t tablosunu kullanmışlardır. Düzeltilmiş bu tabloya 

ise Dickey-Fuller τ (tau) tablosu adı verilmiştir.  

ADF testinde oluşturulan denklemler, 

                       ∆𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=2

∆𝑦𝑡−𝑖+1 + 휀𝑡                                                          (1)   

                      ∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=2

∆𝑦𝑡−𝑖+1 + 휀𝑡                                                 (2)  

                     ∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑡 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=2

∆𝑦𝑡−𝑖+1 + 휀𝑡                                      (3)  

şeklindedir. 

∆, birinci sıra fark operatörünü ve 휀𝑡 , hata terimini göstermektedir. (2) numaralı model, sabit terimin 

bulunduğu modeldir. (3) numaralı model ise sabit terim ve lineer trendin bulunduğu modeldir. 

ADF testine ait hipotezler aşağıdaki gibidir: 

     𝐻0: 𝛾 = 0(Seri birim kök içermektedir, durağan bir yapıda değildir. ) 

𝐻𝑎: 𝛾 < 0(Seri birim kök içermemektedir, durağan bir yapıdadır. ) 

 

𝐻0 Hipotezinin reddedilmesi 𝑦𝑡 serisinin birim kök içermediğini durağan olduğunu 

göstermektedir. Denklemlerden elde edilen test istatistiği, τ (tau) tablosunda yer alan kritik değerden 

daha negatif ise sıfır hipotezi reddedilir.  
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3.2. Phillips-Perron (PP) Testi 

Dickey-Fuller testinin varsayımlarından biri, hata terimlerinin istatistiksel olarak birbirlerinden 

bağımsız aynı zamanda sabit bir varyansa sahip olmasıdır. Philips ve Perron, birim kök ile ilgili 

parametrik olmayan yeni bir test geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri yöntem sayesinde Dickey-Fuller 

prosedürü çerçevesinde kabul edilen bu varsayımı biraz daha yumuşatmışlardır.  

PP testinin denklemleri aşağıdaki gibi modellenmektedir:  

𝑌𝑡 = 𝛾𝑌(𝑡−1) + 휀𝑡                                                                               (4) 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛾𝑌(𝑡−1) + 휀𝑡                                                                     (5) 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛾𝑌(𝑡−1) + 𝛼2 (𝑡 −
𝑇

2
) +휀𝑡                                            (6) 

휀𝑡, hata terimini ve T, gözlem sayısını göstermektedir. 

(5) numaralı model, sabit terimin bulunduğu modeldir. (6) numaralı model ise sabit terim ve lineer 

trendin bulunduğu modeldir. 

PP testine ait hipotezler aşağıdaki gibidir: 

𝐻0: Seri birim kök içermektedir, durağan değildir. 

𝐻0: Seri birim kök  içermemektedir, durağan bir yapıdadır. 

𝐻0  Hipotezinin reddedilmesi𝑦𝑡serisinin birim kök içermediğini durağan olduğunu göstermektedir. 

4.MEVSİMSEL BİRİM KÖK TESTİ 

Mevsimsellik; hava durumu, iklim şartları, kurumsal etmenler ve kültür gibi çok farklı 

durumlarda ortaya çıkan, aylık ve çeyrek dönemlik verilerde karşılaşılan bir zaman serisi bileşenidir.  

Enders (2009), zaman serisi modellerinin mevsimsellik etkisi göz ardı edilerek modellenmesinin 

sonucu olarak, daha yüksek hata varyansına sahip olabileceğini vurgulamaktadır. 

Mevsimselliğe, birbirini izleyen yılların aynı ayında ya da aynı çeyrek döneminde görülen artış 

ya da azalışlar şeklinde rastlanmaktadır. 

Mevsimsel etki deterministik olduğunda uzun döneme yayılmaktadır ve etki uzun dönemde 

biterek yok olmaktadır. Her mevsim için eklenecek kukla değişkenler ile modellenebilir. Mevsimsel 

etkinin stokastik olduğu durumda ise mevsimselliğin devamlı olarak serinin yapısını etkilediği 

düşünülmektedir.  

Mevsimsel birim kökün varlığı durumunda stokastik mevsimsellikten söz edilebilir. Bir serinin 

mevsimsel frekanslarındaki birim köküne mevsimsel birim kök denilmektedir. B, gecikme operatörü 
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olmak üzere, mevsimsel birim köklerde, çeyrek dönemlik seriler için (1 − 𝐵4)  ve aylık seriler için 

(1 − 𝐵12)  şeklinde ifade edilen mevsimsel filtreleme kullanılmaktadır.   

4.1. Hylleberg-Enger-Granger-Yoo (HEGY) Testi 

HEGY mevsimsel birim kök testi çeyrek dönemlik veriler için geliştirilen bir testtir. Herhangi bir 

zaman serisinin mevsimsel birim kök içerip içermediğinin sınanması için kullanılan bir yöntemdir.  

(1 − 𝐵4) Mevsimsel fark operatörü aşağıdaki gibi ifade edilebilir 

(1 − 𝐵4)𝑥𝑡 = 휀𝑡 = (1 − 𝐵)(1 + 𝐵 + 𝐵2 + 𝐵3)𝑥𝑡                                                                       

                                              = (1 − 𝐵)(1 + 𝐵)(1 + 𝐵2)𝑥𝑡                                                           

                                                    = (1 − 𝐵)𝑆(𝐵)𝑥𝑡                                                                          (7) 

Dört adet kök bulunmaktadır. ((+1): Sıfır frekansa karşılık gelen kök, (-1): ½ frekansa karşılık 

gelen kök, (+i): ¼ frekansa karşılık gelen kök, (-i): ¾ frekansa karşılık gelen kök) 

Değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

𝑌1𝑡 = (1 + 𝐵 + 𝐵2 + 𝐵3)𝑋𝑡                                                                   (8) 

𝑌2𝑡 = (1 − 𝐵 + 𝐵2 − 𝐵3)𝑋𝑡                                                                   (9) 

𝑌3𝑡 = −(1 − 𝐵2)𝑋𝑡                                                                                (10) 

𝑌4𝑡 = (1 + 𝐵4)𝑋𝑡                                                                                   (11) 

HEGY testinde kullanılan denklem: 

𝑌4𝑡 = 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−1 + 𝜋4𝑌3𝑡−2 + 휀𝑡                            (12)  

En küçük kareler yöntemiyle tahmin edilen (12) denklemine hata terimleri durağan hale gelinceye 

kadar bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri eklenir. 

(12) denklemine sabit terim, trend ve mevsimsel kukla değişkeninin eklenmesi durumunda beş 

farklı model elde edilmektedir. 

Model 1: Deterministik değişken bulunmayan model: 

𝑌4𝑡 = 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−2 + 𝜋4𝑌3𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖𝑌4,𝑡−𝑖 +
𝑘

𝑖=1
휀𝑡             (13) 

Model 2: Sabit terimin bulunduğu model: 

  𝑌4𝑡 = 𝛼0 + 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−2 + 𝜋4𝑌3𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖𝑌4,𝑡−𝑖 +
𝑘

𝑖=1
휀𝑡             (14) 

Model 3: Sabit terimin ve mevsimsel kuklanın bulunduğu model: 
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 𝑌4𝑡 = 𝛼0 + 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−2 + 𝜋4𝑌3𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑗𝐷𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑌4,𝑡−𝑖 +
𝑘

𝑖=1
휀𝑡                                                                                            (15) 

Model 4: Sabit terimin ve trendin bulunduğu model: 

𝑌4𝑡 = 𝛼0 + 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−2 + 𝜋4𝑌3𝑡−1 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑌4,𝑡−𝑖 +
𝑘

𝑖=1
휀𝑡      (16) 

Model 5: Sabit terimin, mevsimsel kuklanın ve trendin bulunduğu model: 

𝑌4𝑡 = 𝛼0 + 𝜋1𝑌1𝑡−1 + 𝜋2𝑌2𝑡−1 + 𝜋3𝑌3𝑡−2 + 𝜋4𝑌3𝑡−1 + 𝛾𝑡 ∑ 𝛼𝑗𝐷𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑌4,𝑡−𝑖 +
𝑘

𝑖=1
휀𝑡                                                                                    (17) 

5.YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ 

Literatürde yapısal değişimin kesin bir tanımı yer almamakta, genellikle regresyon 

parametrelerindeki değişmeler olarak yorumlanmaktadır. Burada temel amaç, birim kök testi üzerindeki 

regresyon parametrelerindeki değişmelerin etkisini bulmaktır. 

Yapısal değişiklikler dikkate alınmadan yapılan birim kök testlerinden yanlış sonuçlar elde 

edilebilir. Yokluk hipotezi yanlış iken kabul edilmesi olasılığı artar dolayısıyla testin gücü azalır.  

Birim kök testlerinde yapısal kırılma zamanının doğru olarak belirlenmesi istatistiksel analiz ve 

çıkarım için oldukça önemlidir. Perron (1989) seride meydana gelen kırılma zamanının önsel olarak 

bilindiği varsaymıştır. Perron (1989) ‘un önerdiği önsellik varsayımı eleştirilerek kırılma noktası içsel 

olarak belirlenmesi gerektiği tartışılmıştır. Zivot ve Andrews (1992), Peron ve Vogelsang (1992), 

Banarjee, Lumsdaine ve Stock (1992) ve Perron (1997) çalışmaları yapılmış ve kırılma zamanının 

bilinmediği, içsel olarak belirlenmesi varsayımı bulunmuştur. 

5.1.Zivot-Andrews (ZA) Testi 

Yapısal değişikliklerin olduğu dönemler ile ilgili öncelikli bir bilgiye sahip olunmadığı 

durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda, kırılma noktası içsel olarak tahmin edilmektedir.  

Model (A), trend fonksiyonun sabitinde; Model (B), trend fonksiyonunun eğiminde ve Model (C) 

ise trend fonksiyonunun hem eğiminde hem de sabitinde bir değişim olduğunu göstermektedir. 

Zivot-Andrews (1992), A, B ve C olmak üzere üç model için regresyon denklemlerini 

kullanmıştır. Regresyon denklemleri aşağıdaki gibidir: 
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Model (A): 

𝑌𝑡 = 𝜇𝐴 + 𝜃𝐴𝐷𝑈𝑡(�̂�) + 𝛽𝐴𝑡 + 𝛼𝐴𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

İ=1

+ 휀𝑡                    (18) 

Model (B): 

𝑌𝑡 = 𝜇𝐵 + 𝛽𝐵𝑡 + 𝛾𝐵𝐷𝑇𝑡
∗(�̂�) + +𝛼𝐵𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

İ=1

+ 휀𝑡                 (19) 

Model (C): 

𝑌𝑡 = 𝜇𝐶 + 𝜃𝐶𝐷𝑈𝑡(�̂�)+𝛽𝐶𝑡 + 𝛾𝐶𝐷𝑇𝑡
∗(�̂�) + +𝛼𝐶𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

İ=1

+ 휀𝑡     (20) 

Burada; 𝐷𝑈𝑡(𝜆) = {
1,   𝑡 > 𝑇𝐵

0,        𝑑. 𝑑
  ve 𝐷𝑇𝑡

∗(𝜆) = {
1 − 𝑇𝐵,   𝑡 > 𝑇𝐵

           0,          𝑑. 𝑑
 şeklindedir. 𝑇𝐵, kırılma zamanını 

göstermektedir. 

Hipotezler aşağıdaki gibidir. 

Model A için; 

𝐻0: Seri sabit terimde yapısal kırılmalı birim kök içerir. 

𝐻𝑎:Seri sabit terimde yapısal kırılmalı birim kök içermez. 

Model B için; 

𝐻0: Seri trendde yapısal kırılmalı birim kök içerir. 

𝐻𝑎:Seri trendde yapısal kırılmalı birim kök içermez. 

Model C için; 

𝐻0:Seri sabit terimde ve trendde yapısal kırılmalı birim kök içerir. 

 𝐻𝑎:Seri sabit terimde ve trendde yapısal kırılmalı birim kök içermez. 

5.2. Lee-Strazicich (LS) Testi 

Lee ve Strazicich, tek ve iki yapısal kırılmalı birim kök ile ilgilenmişlerdir. Lee ve Strazicich 

(2004) geliştirdiği tek yapısal kırılma testi sabitte ve trendde meydana gelen tek bir yapısal kırılmanın 

içsel olarak belirlendiği minimum LM birim kök testidir. Lee ve Strazicich, Lumsdaine ve Papel 

(1997)’in içsel iki kırılmaya izin veren birim kök testinin temel hipotez altında yapısal kırılma olmadığı 

varsayımıyla elde edildiğini, bu durumda temel hipotezin reddinin, birim kökün reddini 

gerektirmediğini ve yapısal kırılmasız birim kökün reddini ifade etmek olduğunu belirtmişlerdir. 
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Lee ve Strazicich birim kök testi için kullandıkları veri yaratma sürecini gösteren denklem şu 

şekildedir. 

𝑔𝑡 = 𝛿′𝑍𝑡 + 𝑒𝑡 ,      𝑒𝑡 = 𝛽𝑒𝑡−1 + 휀𝑡                                                                           (21) 

Sadece düzeyde iki yapısal kırılmaya izin veren𝑍𝑡değişkeni  𝑍𝑡 = [1, 𝑡, 𝐷1𝑡𝐷2𝑡]′ Düzeyde ve 

eğimde iki kırılmaya izin veren 𝑍𝑡 değişkeni ise 𝑍𝑡 = [1, 𝑡, 𝐷1𝑡𝐷2𝑡, 𝐷𝑇1𝑡, 𝐷𝑇2𝑡]′ şeklindedir. 

Kukla değişkenler ise; 

𝐷𝑗𝑡 = {
1,    𝑡 ≥ 𝑇𝐵𝑗 + 1

0,                 𝑑. 𝑑
,       𝐷𝑇𝑗𝑡 = {  

1 − 𝑇𝐵𝑗 ,    𝑡 ≥ 𝑇𝐵𝑗 + 1

0,         𝑑. 𝑑
 

Şeklinde tanımlanmaktadır. 

Lee-Strazicich iki kırılmalı birim kök test istatistiği aşağıdaki denklem yardımıyla elde 

edilmektedir. 

 

∆𝑔𝑡 = 𝛿′∆𝑍𝑡 + ∅𝑆�̅�−1+𝑢𝑡,     𝑡 = 2, … . , 𝑇   𝑆�̅�−1 = 𝑔𝑡 − �̅�𝑥 − 𝑍𝑡𝛿̅                (22) 

𝐻0: ∅ = 0 

𝐻𝑎: ∅ < 0 

6.UYGULAMA 

Türkiye’nin 2006 yılı dördüncü çeyreği ile 2019 yılı birinci çeyreğini kapsayan toplam sanayi 

üretim endeksi (SUE) zaman serisi verisi (2015=100) kullanılmıştır. 50 birimden oluşan veriler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Analizler, sanayi üretim endeksi zaman 

serisinin doğal logaritması alınarak ve mevsimsel arındırılma uygulanmadan gerçekleştirilmiştir. 

Sanayi üretim endeksi zaman serisinin düzeyde grafiği incelendiğinde, zamana bağlı bir artış 

görüldüğünden serinin trend içerdiği söylenebilir. Seri de belirli dalgalanmaların mevcut olduğu 

gözlenmektedir. Bu durumda mevsimsellikten söz edilebilir. Serinin belirli bir ortalama etrafında 

toplanmadığı durağan bir yapıda olmadığı görülmektedir. 
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Grafik 1. Sanayi Üretim Endeksi Serisinin Düzeyde Grafiği 

 

Birinci farkı alınmış sanayi üretim endeksi zaman serisinin grafiğinde, trendin giderildiği serinin belirli 

bir ortalama etrafında toplandığı söylenebilir. Ancak mevsimsel dalgalanmalar giderilememiştir. 

Grafik 2. Sanayi Üretim Endeksi Serisinin Birinci Farklarda Grafiği 

 

SUE serisinin düzeyde otokorelasyon grafiği incelendiğinde güven düzeylerinin aşılmış olduğu 

gözlenmektedir. Önsel olarak serinin durağan olmadığı söylenebilir.  

Grafik 3. Sanayi Üretim Endeksi Serisinin Düzeyde Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon 

Grafiği 
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Serinin birinci farklarda otokorelasyon grafiği incelendiğinde güven düzeylerinin aşılmış olduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca mevsimsel dalgalanmalar SUE serisinin düzeydeki otokorelasyon grafiğine 

göre daha net bir şekilde görülmektedir. 

Grafik 4. Sanayi Üretim Endeksi Serisinin Birinci Farklarda Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADF ve PP testleri için temel hipotez; “Seri birim kök içerir. (Seri durağan yapıda değildir.)” 

şeklindedir. 

Model 1; sabit terimli model, model 2; sabit terimli ve trendli model, model 3; sabit terimsiz ve 

trendsiz model olarak tanımlanmıştır. 

ADF testine göre, SUE serisi düzeyde sabit terimli ve trendli modelde %5 anlamlılık düzeyinde 

durağan bulunmuştur. Serinin birinci farkı alındığında sabit terimsiz ve trendsiz modelde %5 anlamlılık 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

698 
 

düzeyine göre seri durağan elde edilmiştir. Serinin ikinci farkı alındığında tüm modellerde %1 anlam 

düzeyinde SUE serisi durağan bulunmuştur.  

Tablo 1. Sanayi Üretim Endeksi Serisi Augmented Dickey Fuller Test Sonucu 

 SUE ∆SUE ∆∆SUE 

Model 1 −1.23 −2.03 −13.67∗∗∗ 

Model 2 −3.63∗∗ −1.93 −13.57∗∗∗ 

Model 3 0.57 1. 99∗∗ −13.81∗∗∗ 

Not: * %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık *** %1 anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

PP testine göre, SUE serisi düzeyde sabit terimli ve trendli modelde %1 anlamlılık düzeyinde 

durağan bulunmuştur. Serinin birinci ikinci farkı alındığında tüm modellerde %1 anlam düzeyinde SUE 

serisi durağan bulunmuştur.  

Tablo 2. Sanayi Üretim Endeksi Serisi Phillips Perron Test Sonucu 

 SUE ∆SUE 

Model 1 −1.40 −15.58∗∗∗ 

Model 2 −4.66∗∗∗ −15.24∗∗∗ 

Model 3 1.30 −12.59∗∗∗ 

                 Not: * %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık *** %1 anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

Model 1; sabit terimli model, model 2; sabit terimli ve mevsimsel kuklalı model, model 3; sabit 

terimli ve trendli model, model 4; sabit terimli, mevsimsel kuklalı ve trendli model olarak 

tanımlanmıştır. HEGY testi için üç ayrı temel hipotez bulunmaktadır. 𝜋1 için; “Seri sıfır frekansta 

mevsimsel olmayan birim kök içerir.” 𝜋2 için; “Seri yarı yıllık frekansta mevsimsel birim kök içerir.”  

𝜋3∏𝜋4 için; “Seri çeyrek yıllık frekansta mevsimsel birim kök içerir.” biçimindedir. SUE serisi sıfır 

frekansta tüm modeller için mevsimsel olmayan birim kök içermektedir. SUE serisi için bütün modeller 

yarı yıllık ve çeyrek yıllık frekansta mevsimsel birim köke sahiptir. 
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Tablo 3. Sanayi Üretim Endeksi Serisi Hylleberg-Enger-Granger-Yoo Test Sonucu 

 

 

 

 

 

 

Zivot-Andrews testi için iki temel hipotez bulunmaktadır: A modeli için; “Seri sabit terimde 

yapısal kırılmalı birim kök içerir.”, C modeli için; “Seri sabit terimde ve trendde yapısal kırılmalı birim 

kök içerir.” 

ZA testinde A modelinde minimum test istatistiği değerine sahip 2012 yılının ikinci çeyreğinde 

ve C modelinde 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yapısal birim kök bulunmaktadır.  

ZA testinde SUE değişkeni için birinci farkta A modelinde minimum test istatistiği değerine sahip 

2010 yılının dördüncü çeyreğinde ve C modelinde 2017 yılının ikinci çeyreğinde yapısal birim kök 

bulunmaktadır.  

ZA testinde SUE değişkeni için ikinci farkta A modelinde minimum test istatistiği değerine sahip 

2009 yılının ikinci çeyreğinde %1 anlam düzeyinde yapısal birim kök bulunmamaktadır. C modelinde 

2011 yılının ikinci çeyreğinde %10 anlamlılık düzeyinde yapısal birim kök bulunmamaktadır.  

Tablo 4. Sanayi Üretim Endeksi Serisi Zivot-Andrews Test Sonucu 

 SUE ∆SUE ∆∆SUE 

Model A  

Kırılma Noktası 

-4.20 

2012:Q2 

-3.75 

2010:Q4 

−15.83∗∗∗ 

2009:Q2 

Model C 

Kırılma Noktası 

-3.81 

2016:Q4 

-3.82 

2017:Q2 

−4.93∗ 

2011:Q2 

Not: * %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık *** %1 anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

 t istatistik  

değeri 𝜋1 

t istatistik  

değeri 𝜋2 

F istatistik değeri 𝜋3∏𝜋4  

Model 1 -1.90 0.52 2.02 

Model 2 -2.23 -2.09 6.11 

Model 3 0.35 0.51 2.05 

Model 4 -0.60 -2.08 5.23 
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Lee-Strazicich testi için iki temel hipotez bulunmaktadır: A modeli için; “Seri sabit terimde 

yapısal kırılmalı birim kök içerir.”, C modeli için; “Seri sabit terimde ve trendde yapısal kırılmalı birim 

kök içerir.” 

Tek yapısal kırılmalı LS testinde, SUE serisinin A modeli için 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 

%10 anlam düzeyinde yapısal birim kök bulunmamaktadır. C modelinde ise 2016 yılının dördüncü 

çeyreğinde yapısal birim kök bulunmaktadır.  

LS testinde SUE değişkeni için birinci farkta A modelinde minimum test istatistiği değerine sahip 

2009 yılının üçüncü çeyreğinde ve C modelinde 2016 yılının ikinci çeyreğinde temel hipotez 

reddedilememiştir, yapısal birim kök bulunmamaktadır.  

Tablo 5. Sanayi Üretim Endeksi Serisi Tek Yapısal Kırılmalı Lee-Strazicich Test Sonucu 

 

 

 

 

 

 

          Not: * %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık *** %1 anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

İki yapısal kırılmalı LS testinde, A modeli için 2016 yılının dördüncü çeyreği ve 2017 yılının 

ikinci çeyreği incelenmiştir. %5 anlam düzeyinde yapısal birim kök bulunmamaktadır. C modelinde ise 

2010 yılının birinci çeyreği ve 2017 yılının birinci çeyreği ile ilgilenilmiştir. %1 anlam düzeyinde 

yapısal birim kök bulunmaktadır. ∆SUE serisi için, LS testinin A modelinde 2009 yılının üçüncü çeyreği 

ve 2017 yılının birinci çeyreğinde yapısal birim kök bulunmamaktadır. C modelinde ise 2014 yılının 

dördüncü çeyreği ve 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yapısal birim kök bulunmamaktadır.  

 

 

 

(Tek yapısal Kırılma) SUE ∆SUE 

Model A 

Kırılma Noktası 

−3.25∗ 

2017:Q4 

−5.67∗∗∗ 

2009:Q3 

Model C 

Kırılma Noktası 

-4.83 

2016:Q4 

−6.97∗∗∗ 

2016:Q2 
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 Tablo 6. Sanayi Üretim Endeksi Serisi İki Yapısal Kırılmalı Lee-Strazicich Test Sonucu 

 

 

 

 

 

 

             Not: * %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık *** %1 anlamlılık düzeyine karşılık gelmektedir. 

7.SONUÇ 

Çalışmada öncelikle SUE serisine ait grafikler incelenmiş ve serinin mevsimsellik gösterdiği 

gözlenmiştir. SUE serisinin durağanlığı mevsimsel birim kök testi olan HEGY testi ile sınandığında 

bütün frekanslarda mevsimsel birim kökün mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mevsimselliği dikkate 

almayan genel ve yapısal kırılmalı birim kök testlerinde serinin durağanlığı incelenmiştir.  

Mevsimsellik içeren sanayi üretim endeksi zaman serisinin durağanlığı araştırıldığında genel ve 

yapısal kırılmalı birim kök testlerinde birbiri ile çelişkili sonuçlar bulunmuştur. SUE serisi, ADF test 

sonucuna göre I(2), PP test sonucuna göre I(1) olarak bulunmuştur. Genel testler arasında sıklıkla 

kullanılan ADF ve PP birim kök testleri, mevsimsellik gösteren SUE serisinin durağanlığı için farklı 

sonuçlar vermektedir. ADF ve PP testine göre SUE serisinin bütünleşme seviyeleri farklı olarak 

belirlenmiştir. ZA testine göre SUE serisi I(2)  bulunurken tek yapısal kırılmalı LS testine göre I(1) 

olarak bulunmuştur. Yapısal kırılmayı dikkate alan ZA ve LS birim kök testlerinde ise SUE serisinin 

durağanlığı için değişik sonuçlar elde edilmiştir. Sanayi üretim endeksi serisi mevsimsellikten 

arındırılarak kullanılabileceği gibi mevsimsel bileşen özelliğini kaybetmemesi amacıyla farklı yollara 

da başvurulabilir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE ADAY ÜLKELERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, 

EKONOMİK BÜYÜME VE NÜFUS YOĞUNLUĞU’NUN KARBON EMİSYONU 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

                                   Arş. Gör. Ayyüce MEMİŞ 

Prof. Dr. Ayhan KAPUSUZOĞLU 

Prof. Dr. Nildağ Başak CEYLAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB)’ne aday konumunda olan ülkelerin yenilenebilir enerji 

tüketimlerinin, ekonomik büyüme seviyelerinin ve nüfus yoğunluklarının sahip oldukları karbon 

emisyonu üzerindeki etkisini analiz etmektir. Araştırma kapsamında, 2005-2014 yılları arasındaki 

dönem baz alınarak yıllık verilerden yararlanılmış ve panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Panel veri 

analizinin gerçekleştirildiği araştırmanın sonucunda, aday ülkeler için ele alınan değişkenlerden 

yenilenebilir enerji tüketiminin ülkelerin sahip olduğu karbon emisyonu üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahipken nüfus yoğunluğu ve ekonomik büyümenin ise herhangi bir anlamlı etkiye sahip olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ekonomik Büyüme, Nüfus Yoğunluğu, Karbon Emisyonu, Panel 

Veri Analizi  

JEL Sınıflandırması: C10, F40, O40. 
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THE EFFECT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION, ECONOMIC GROWTH AND 

POPULATION DENSITY ON CARBON EMISSION IN CANDIDATE COUNTRIES IN THE 

EUROPEAN UNION: PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the effect of renewable energy consumption, economic growth 

and population densities on the carbon emissions of the candidate countries of the European Union 

(EU). In the paper, annual data are used for the period between 2005-2014 and panel data analysis is 

performed. As a result of the panel data analysis, it is concluded that renewable energy consumption is 

found to have a significant effect on carbon emissions of countries whereas population density and 

economic growth do not have any significant effect. 

Keywords: European Union, Economic Growth, Population Density, Carbon Emission, Panel Data 

Analysis 

JEL Classifications: C10, F40, O40. 

 

1. GİRİŞ   

Son yıllarda dünya nüfusunda yaşanan kontrolsüz artış ve sanayileşme, şehirleşme, yeşil alanların 

azalması ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç artmış ve bu enerji ihtiyacının %87’lik kısmı fosil yakıtlarla 

karşılanmıştır. Kontrolsüz bir şekilde fosil yakıtların kullanımı küresel ısınma, sera gazı ve iklim 

değişikliği gibi sorunlara neden olmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar fosil yakıtlara 

olan talep artması ile birlikte karbon emisyonu değerlerinde de %130’luk artış gözlemleneceğini 

öngörmüştür. Uluslararası Enerji Raporu’na göre en kirletici gaz olarak bilinen CO2 dünya sera 

gazlarının %72’sini oluşturmaktadır. Bunun nedeni, fosil yakıtlarının yanma sırasında bol miktarda 

karbondioksit (CO2) açığa çıkarmasıdır. Enerji arzındaki fosil yakıtların ağırlığı küresel ısınma ve iklim 

değişikliği olgularının önemini arttırmaktadır (GAZBİR, 19.05.2019). 

Sanayi öncesi dönemden beri devam eden küresel sıcaklığı düşürmek ve iklim değişikliğini 

önlenmesi için, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) üye olan 

ülkeler karbonsuz yaşam planı çerçevesinde, karbon emisyon seviyesinin, 1990 yılı ile baz alınarak 2050 

yılına dek % 50 oranında azaltmayı amaçlamışlardır.  AB’de UNFCCC'nin bu amacını desteklemiş ve 

2050’ye kadar sera gazı emisyonlarını % 80-95 oranında azaltmayı planlamıştır (Avrupa Çevre Ajansı, 

07.05.2019).  
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Bu çerçevede, 1997 yılında Kyoto Protokolü’nde fosil yakıtlarının yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ve gelişmiş ülkelerin karbondioksit emisyonuna sınırlamalar getirilmesi 

karara bağlanmıştır (Silva, 2011). Enerji kullanımının çevreye olan etkileri ve emisyonların kirletici 

olmasının ana sorumlusunun karbon emisyonu olduğu 2002’de yapılan Johannesburg zirvesi ile karara 

bağlanmıştır (Farhani ve Rejeb, 2012).  

Hwang ve Yoo (2014), “Düşük karbon ve yeşil büyüme’’ kavramının ekonomik büyümeyi 

hedefleyen ve bu hedeflere ulaşırken de çevreye önem verme zorunda olduğu bilincinin bu ülkelerde 

arttığını ileri sürmüşlerdir. Böylelikle iklim değişikliği sorununun üstesinden gelmek için tüm dünya 

ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Araştırmacıların da 

yenilenebilir enerji tüketimi, iktisadi büyüme, nüfus yoğunluğu, ve CO2 arasındaki ilişkiyi inceleyen 

ampirik çalışmaların sayısı son dönemlerde artış göstermiştir. Son yüzyılda özellikle çevre ile ekonomi 

arasındaki ilişkiyi ampirik olarak inceleyen çalışmaların sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu 

çalışmaların bir kısmı nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi 

araştırırken diğer bir kısmı ise çevresel kirlilik ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya 

çalışmışlardır (Kuznets ,1955;  Schipper, Khrushch and Golove, 1997; Stern, 2002; Hamilton ve Turton, 

2002; Apergis and Payne, 2009;  Lean and Smith, 2010).  

Bu çalışmada,  Avrupa Birliği’ne aday konumunda olan Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, 

Arnavutluk’un 2005-2014 dönemi baz alınarak toplam enerji tüketimi içindeki yenilenebilir enerji 

tüketiminin, ekonomik büyüme seviyelerinin ve nüfus yoğunluklarının sahip oldukları karbon emisyonu 

üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemine başvurularak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

önce zaman etkisi ve birim etkisinin varlığı Breush ve Pagan (1980) ve Honda (1985) testleriyle 

sınanmış daha sonra kullanılacak modele karar vermek için Hausman Test (1978) istatistiğine 

başvurulmuştur. Daha sonra otokorelasyon, değişen varyans ve birimler arası yatay kesit bağımlılığı 

sınanmış ve varsayımların düzeltilmesi için Huber (1967), Eicker (1967) ve White (1980) 

tahmincisinden yararlanılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise, veri seti ve 

çalışmada kullanılan yöntem üzerinde durulmaktadır. Daha sonraki bölümlerde araştırmanın bulguları 

ve sonuç kısmı yer almaktadır.  

2. LİTERATÜR 

Literatürde karbon emisyonu, nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüme, enerji tüketiminin 

birbirleriyle olan ilişkilerini ölçen birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda, Çevresel Kuznets 

eğrisini baz alan yani ekonomik büyüme ile çevre kirliliğini ölçen çalışmalar olduğu gibi enerji tüketimi 

ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmalar da bulunmaktadır. 
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Arı ve Zeren (2011) çalışmalarında, 2000-2005 dönemi için Türkiye’de gelir düzeyi, karbon 

emisyonu, nüfus yoğunluğu arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir ve çalışma 

sonunda gelir düzeyi ile karbon emisyonu arasında kübik bir ilişki bularlarken, nüfus yoğunluğunun 

karbon emisyonu üzerinde artırıcı bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

Zambrano‐Monserrate, Silva-Zambrano, Davalos-Penafiel, Zambrano‐Monserrate ve Ruano  

(2018) çalışmalarında 1971-2011 dönemi için Singapur’da Çevresel Kuznet Eğrisi’nin geçerliğini ve 

nüfus yoğunluğu ile karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi ARDL Sınır Testi ve VECM ekonometrik 

yöntemlerine başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda Çevresel Kuznet Eğrisi’nin 

geçerli olduğunu ve nüfus yoğunluğunun karbon emisyonu üzerinde artırıcı bir etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Saboori ve Sulaiman (2013) çalışmalarında 1980-2009 dönemi için Malezya’da Çevresel Kuznet 

Eğrisi’nin geçerliğini ve yenilenebilir enerji tüketimi ile karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi ARDL 

Sınır Testi ve VECM ekonometrik yöntemlerine başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma 

sonunda Çevresel Kuznet eğrisinin geçerli olduğunu ayrıca yenilenebilir enerji tüketimi ile karbon 

emisyonu arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Bölük ve Mert (2014) çalışmalarında 1990-2008 dönemi için 16 AB ülkesinde yenilenebilir enerji 

tüketimi ile karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi panel veri modelleriyle açıklamaya çalışmışlardır. 

Çalışma sonunda yenilenebilir enerji tüketimi ile karbon emisyonu arasında ters yönlü bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Bilgili, Koçak ve Bulut (2016) çalışmalarında 1977-2010 dönemi için 17 OECD ülkesinde karbon 

emisyonu ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi, FMOLS ve DOLS ekonometrik 

yöntemlerine başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda yenilenebilir enerji 

tüketimindeki artışın karbon emisyonu üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Liu ve Bae (2018) çalışmalarında 1970-2015 dönemi için Çin’de toplam enerji tüketimindeki 

yenilenebilir enerji payı ile karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi ARDL sınır testi, Johansen-Juselius 

eşbütünleşme testi ve VECM ekonometrik yöntemlerine başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. 

Çalışma sonunda; toplam enerji tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı arttıkça kısa dönemde karbon 

salınımında azalmaya neden olduğu sonucuna varmışlardır. 

Soytaş ve Sarı (2007) çalışmalarında 1960-2000 dönemi için Amerika’da gelir, enerji tüketimi ve 

karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi Granger Nedensellik ekonometrik metoduna başvurarak ortaya 

çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda; gelir ve karbon emisyonunun uzun dönemde birbirlerinin 

nedeni olmadıklarını ortaya çıkarmışlardır. 
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Acaravcı ve Öztürk (2010) çalışmalarında 1960-2005 dönemi için 19 Avrupa ülkesinde enerji 

tüketimi, ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi ARDL eşbütünleşme ekonometrik 

metoduna başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda; yedi ülkede enerji tüketimi, 

karbon emisyonu ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

3. VERİ SETİ 

Bu çalışmada, 2005-2014 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Avrupa Birliği (AB)’ne aday 

konumunda olan 5 ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk) için toplam enerji 

tüketimi içindeki yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve nüfus yoğunluğu ve karbon 

emisyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Karbon emisyon primi 2014 yılına kadar mevcut olduğundan 

dolayı, çalışmada kullanılan veriler 2014 yılına kadardır. Uygulamada kullanılan verilere ilişkin bilgiler 

Tablo 1’de özetlenmiştir. Ayrıca çalışmada değişkenlerin logaritmik formları incelenmiş ve aşağıdaki 

verilen denklemde verilerin kullanımı gösterilmiştir.  

lnCO2 = β1 +  β2 lnGDP +  β3 lnP + β4 lnET +  ui 

Tablo 11. Veriler 

DEĞİŞKENLER Kısaltma Kaynak 

Karbon Emisyonu CO2 Dünya Bankası 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir GDP Dünya Bankası 

Nüfus Yoğunluğu 

 

Yenilenebilir Enerji Tüketimi 

P 

 

ET  

Dünya Bankası 

 

ABD Enerji Enformasyon 

İdaresi  

 

Şekil 1’de ülke bazında 2005-2014 yılları için kişi başına düşen Karbon Emisyonu 

gösterilmektedir.  

Şekil 4. Karbon Emisyonu (Kişi Başı, Ton) 

 

Şekil 1’e bakıldığında yıllar itibariyle en yüksek karbon emisyonuna sahip ülkenin Sırbistan 

olduğu, en az karbon emisyonuna sahip ülkenin ise Arnavutluk olduğu görülmektedir.  



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

708 
 

4. YÖNTEM 

Ekonometri’de veri analizinde genelde; yalnızca yatay kesit verileriyle çalışma yaparken 

regresyon analizi, yatay kesitin zaman boyunca gözlemlemesi yapılırken zaman serisi analizi  ve son 

olarak da yatay kesit ve zaman serilerini birlikte alan panel veri analiz yöntemi kullanılmaktadır 

(Yılancı, 2012).  

Son dönemlerdeki çalışmalarda; hem verilerin yatay kesit bağımlılığını hem de zaman olmak 

üzere iki boyutunu da göz önüne alması nedeniyle panel veri analizi yöntemine başvurulmaktadır. Her 

yatay kesit verisinden diğer yatay kesit verisine  eşit uzunlukta zaman serisi içermesi dengeli panel, tersi 

durum ise  dengesiz panel olarak adlandırılmaktadır (Wooldridge, 2009: 250). Çalışmada kullanılan 

panel yöntemi dengeli paneldir. “k” değişkenli panel veri analizinin gösterimi aşağıdaki gibidir; 

Yit= β1it + β2it X2it +…………..+ βKitXKit+ uit                          (1) 

Burada i=1,…….N  yatay kesit birimlerini ve t=1,….T zamanı, “u” ise hata teriminin 

ortalamasının sıfır ve sabit varyanslı olduğu varsayımı şeklindedir. 

Panel veri analizi, havuzlanmış en küçük kareler modeli, sabit etkiler modeli ve rassal (tesadüfi) 

etkiler modeli olmak üzere sabit, eğim katsayısı ve hata terimleriyle ilgili olan varsayımlara göre üç 

farklı model şeklinde tahmin edilmektedir (Baltagi, 2005:14).  

Modelin belirlenmesi için LM ve Hausman istatistiklerinden yararlanılmakta olup, etkin sonuçlar 

elde etmek ve yanlı tahminlerden kaçınmak için de otokorelasyon, değişen varyans ve yatay kesit 

bağımlığı sorunları için testler yapılmaktadır.  

5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Modelin belirlenmesinden önce verilerde birim etki ve zaman etkisi sınaması Breush-Pegan ve 

Honda testleriyle yapılmıştı ve Tablo 2’de sunulmuştur.   

Tablo 12. Breush-Pegan ve Honda Testi 

          

Breusch-

Pagan 

Cross-section 

One-sided 
100.9493 

Honda 

Cross-section 

One-sided 
10.0473 

  

(0.0000) 

   

(0.0000) 

 

 

Period One- 

sided 
    0.0765 

 

Period One-

sided 
   -0.2766 

  

(0.7820) 

   

(0.6090) 

 

 Both 101.0259  Both 6.9089 

  

(0.0000) 

   

(0.0000) 
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Tablo 2 incelendiğinde verilerde birim etkisi varken zaman etkisinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Seçilecek olan regresyon modeline karar vermek için Hausman testi kullanılmıştır. Tablo 

3’de Hausman test istatistiği sonuçları gösterilmektedir. Hausman test istatistiği hipotezleri aşağıdaki 

şekildedir. 

H0: Rassal Etkiler Modeli Uygundur.  

Ha: Sabit Etkiler Modeli Uygundur. 

Tablo 13. Hausman Testi 

     

Hausman Testi Chi-Square 1.8239 

  (0.6097) 

   

Tablo 3 incelendiğinde temel hipotezin reddedilemediği yani rassal etkiler modeli kullanılmasının 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 14. Rassal Etkiler Modeli 

  lnCO2   

lngdp 

0.0742   

(0.359)   

lnp 

-0.0291   

(0.848)   

lnet -0.3661   

  (0.014) **  
** %5 istatistiki anlamlılık düzeyinde temel hipotezin kabul edildiğini  ifade etmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde rassal etkiler modelinde %5 istatistiki anlamlılık seviyesinde yenilenebilir 

enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payının karbon emisyonu üzerinde azaltıcı bir etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 15. Varsayımlardan Sapmaların Sınanması 

DEĞİŞEN VARYANS OTOKORELASYON 

YATAY 

KESİT 

BAĞIMLILIĞI  

Leven(1960), Brown ve 

Forstythe (1974) DW LBI 

Peseran 

(CD) 

W0=3.681 

(0.011) 

W50=3.587 

(0.012) 

W10=3.640 

(0.011) 0.941 1.312 

-0.423 

(1.327) 
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Tablo 5 incelendiğinde sadece değişen varyans sorunu olduğunu, otokorelasyon ve birimler arası 

yatay kesit bağımlılığı sorunu olmadığı sonucuna varılmıştır. Yanlı tahmincilerin düzeltilmesi için 

Rassal Etkiler Modeli’nde sadece değişen varyans olması  durumunda  Huber, Eicker ve White 

tarafından geliştirilen test kullanılmış ve Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 16. Varsayımlardan Sapmaların Düzeltilmesi 

  lnCO2 

lngdp 

0.0742 

(0.675) 

lnp 

-0.0290 

(0.669) 

lnet -0.3661 

  (0.0087)* 
* %1 istatistiki anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 6 incelendiğinde rassal etkiler modelinde %1 istatistiki anlamlılık seviyesinde yenilenebilir 

enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payının karbon emisyonu üzerinde azaltıcı bir etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

6. SONUÇ 

Çalışmada karbon emisyon primi, ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğu ve toplam enerji tüketimi 

içindeki yeneilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişki 2005-2014 dönemine ait yıllık veriler 

kullanılarak Avrupa Birliği’ne aday konumunda olan 5 ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, 

Arnavutluk) için panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir.  

Analize başlamadan önce verilerin zaman etkisi ve birim etkisi içerip içermediği Breush-Pegan 

ve Honda testleri ile sınanmış ve serilerin sadece zaman etkisi içerdiği görülmüştür. Modele karar 

vermek için Hausman test istatistiğine başvurulmuş yapılan analiz neticesinde modelin  “Rassal Etkiler 

Modeli” olmasına karar verilmiş, daha sonra varsayımlardan sapmalar (değişen varyans, otokorelasyon 

ve yatay kesit bağımlılığı) Rassal etkiler modelinde kullanılan testlerle sınanmış ve sadece değişen 

varyans sorunu olduğu sonucuna varılmıştır. Rassal Etkiler Modeli’nde sadece değişen varyans sorunu 

olması nedeniyle Huber, Eicker ve White tarafından geliştirilen teste başvurulmuştur. Bu test sonucunda 

%1 istatistiki anlamlılık seviyesinde yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki 

payının karbon emisyonu üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu elde edilmiştir. Nüfus yoğunluğu  ve gelir 

ile karbon emisyonu arasında ise ilişki bulunmamıştır. 
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INFLATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN 

PAKISTAN 

Dr.Tajammal ASIF 

ABSTRACT 

Disregarding the absence of any solid experimental study building up the causal association 

between INF, FDI and GDP in Pakistan the INF has been focusing on fiscal strategy at decreasing 

Inflation with a definitive point of accomplishing high and feasible monetary development. The requires 

study which hopes to look into linkages among INF,FDI and GDP in Pakistan using annually time 

arrangement information covering the period 1974 to 2014.The investigation uses the Cointegration 

approach by the ARDL model (Bahmani and Nasir, 2004; Pesaran, 2001) to exactly look at the 

connections and directional connections between the variables. The study finds that GDP GROWTH 

relates positively and negatively with Foreign Direct Investment and Inflation separately both over the 

Long run and short run. The relationship amongst INF and FDI    is emphatically positively. Besides, 

bidirectional causality was set up between GDP growth and FDI, Whiles, unidirectional causal 

connections were found from GDP and FDI to INF. There was no directional causal relationship INF 

to GDP and FDI. At long last, a unidirectional causality was found running from GDP to INF. All 

causal connections were factually critical. The More consideration ought to be paid to the GROWTH 

of yield on INF in view of the unidirectional causality running from genuine GDP GROWTH to INF. 

More elevated level of yield growth is extremely crucial to guarantee price stability .In this manner, for 

the battle against INF to win, strategies ought to be equipped towards tending to the genuine 

ECONOMIC components that block GDP GROWTH in Pakistan. To keep up a reasonable ECONOMIC 

GROWTH, PAKISTAN must be empowered and bolstered to pull in more FDI to stimulate growth. 

Keywords: Inflation, Foreign Direct Investment, Economic Growth. 

JEL Classification: E22, G24, O16 

1.INTRODUCTION 

Accomplishing high supportable economic growth with low inflation as a destitution lessening 

methodology is the key goal of approach for development countries (Khan and Senhadji, 2001) so that; 

high growth makes it conceivable to raise the expectations everyday comforts of the devastated in the 

society. Subsequently the opportunity for people to be made better off in the society without aggravating 
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others off,(Douthwaite, 1997). Furthermore, low inflation and high long run growth enhances the 

effective distribution of assets and expansions occupation in the bone of dispute is whether inflation is 

key for growth. In spite of the fluctuated hypothetical and experimental perspectives on the relationship 

amongst inflation and economic growth, there are bounteous observational studies that affirm that high 

expansion contrarily affect economic growth.(Fisher, 1993; Barro, 1996; Ghosh and Phillips, 1998) 

At the point when inflation is high, it makes vulnerability and bends in the economy in this way 

obstructing maintainable growth through spending and speculation. High cost levels likewise diminish 

the global competiveness of countries by making their fare generally more costly in this manner 

affecting on the parity of installments. The impacts of high inflation on growth can be extremely adverse 

when it is unexpected. This is because, unanticipated inflation causes disarray amongst relative and total 

value changes prompting misallocation of assets and retard growth over the long run. (Feldstein, 1982; 

Neill, 2000 and Khan and Sendaji, 2001) 

Low inflation rate is taken to be an indication of inner economic security in the host country and 

Low rate of inflation in a country builds the arrival on remote direct speculation and is a marker of 

macroeconomic steadiness and considered an indication of the government budget and ability of the 

central bank to direct proper money related approach. (Schneider and Frey, 1985). 

Low level of inflation in a country energizes FDI. At the point when expansion is low, ostensible 

loan cost decreases and subsequently cost of capital is low. The accessibility of capital at shoddy loaning 

rate empowers outside direct financial specialists not just to find better accomplices in the host country 

with adequate residential speculation to supplement additionally to expand the arrival on their venture. 

Thus, simple accessibility of capital at lower financing cost and high local utilization in the host nation 

as a consequence of low value levels would pull in FDI to growth. This nexus has been examined by 

clarifying the determinants of both development and FDI, the part of transnational organizations (TNCs) 

in host country, and the heading of causality between the two variables. 

In spite of the plenty of studies on the bearing of causality amongst FDI and economic growth, 

the exact confirmation is not clear for country groups. Taking after the reactions in late studies (Kholdy, 

1995) of the conventional presumption of a restricted causal connection from FDI to growth, new studies 

have additionally thought about how possible it is of a bidirectional or non-existent causality amongst 

FDI and growth. 

From the various existing studies, the causal connection amongst FDI and economic growth as 

an experimental inquiry is by all accounts subordinate upon the arrangement of conditions in the 

particular host country economy. Chowdhury and Mavrotas (2005) have proposed that individual 

country studies be done to look at the causal connections amongst FDI and economic growth since it is 

country particular. 
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In pakistan, high inflation has been one of the unmanageable issues that have tormented the 

economy for quite a while, and its pertinence in the country's checkered economic history appears to 

loan some assurance to the conviction that high and unstable inflation can be ruinous to economic 

growth (Kwakye, 1981). 

2.OBJECTIVES 

The primary target of this study is to inspect the linkages between expansion, FDI and 

development in Pakistan between the periods 1974 and 2014 utilizing the Bound Test of co integration 

and the 

Toda and Yamamoto(1995) causality Method. The particularly intended to: 

- Examine the causal linkages between inflation, FDI and economic growth in Pakistan. 

- Explore the connections between inflation, FDI and economic growth in Pakistan.. 

3.HYPOTHESIS 

This study goes for looking at the dynamic linkages between inflation, FDI and growth in 

Pakistan. The concentrate in this manner tries to test the accompanying invalid speculations. 

- There are no connections between inflation, FDI and growth in Pakistan. 

- There are no causal linkages between inflation, FDI and growth in Pakistan. 

4.LITERATURE REVIEW 

This section introduces the applicable hypothetical and experimental writing of connection 

between inflation, Foreign Direct Investment and Economic Growth. Major segment investigates 

hypothetical supporting of study, second segment looks at exact writing to the point, whiles the last area 

reaches determinations from both the hypothetical and observational writing. 

5.DIFFERENCES BETWEEN CLASSICAL AND KEYNESIAN ECONOMICS 

Economic matters are the quantitative and subjective study on the allotment, appropriation and 

creation of economic resources. Economic matters regularly consider the money related arrangement of 

a legislature and other data utilizing scientific or factual estimations. Subjective investigation is made 

by making judgments and derivations from monetary data. 

6.BASIC THEORY 

Traditional economic hypothesis is established on the idea of “laissez-faire economic market”. 

Laissez-faire, alternatively called free market, practically it does not need government intervention. It 
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likewise badges persons for promote and act as indicated by enthusiasm behalf of financial selections. 

This guarantees financial assets are allotted by cravings of people and organizations in the commercial 

center. Established financial matters utilizes the worth hypothesis to decide costs in the monetary 

business sector. A quality is resolved taking into account generation yield, innovation and wages paid 

to deliver the thing. Keynesian Monetary Hypothesis hangs on outgoings and the total interest which 

illustrate financial beneficial center. Keynesian Economic experts trust the total interest is habitually 

impacted with open as well as private picks. Open choices speak to government offices and regions. 

7.KEYNESIAN THEORY 

The Keynesian model depends on Aggregate Demand (AD) and Aggregate supply (AS) 

investigation. The main feature of this hypothesis is the short-run, the AS bends slants upwardly as 

opposed to being vertical. At the point when the AS bend is vertical, stuns to the interest side of the 

economy effects only the prices. 

In the any case, indication that as a consequence of this upward inclining nature of the AS bend 

and changes popular can now bring about changes in prices and output. As an after effect of the short-

run dynamic equilibrium of the AD and AS curves, there is the development of a modification way 

which at first shows a positive relationship amongst expansion and development, yet later turns negative. 

The positive association amongst expansion and development for the most part happens as a 

consequence of time irregularity issue. In this way, a few makers are of the conclusion the output prices 

are raising while those of others' continue as before. So they create more output, in this manner 

expanding the general yield rises (Dornbusch, et al, 1996). 

Despite what might be expected, that this positive relationship is traceable to the understandings 

which firms make to create merchandise at higher cost in the in future. Not long after that, the connection 

gets to be negative which depicts the event of stagflation when yield falls or stays steady against rising 

prices (Gok Blanchard and Kiyotaki, 1987 and al and Hanif, 2004). 

8.NEOCLASSICAL THEORY 

Definition: An idea utilized as a part of financial aspects that distinguishes basic reasons for the 

development of a monetary framework. It accentuates three causes which effect the development of a 

monetary framework, includes capital, accessibility of work and innovation. It also expresses that a 

passing balance may be executed when capital estimation, work and mechanical ability are balanced. 

The thought expresses that transitory harmony varies from an amplified term balance, which does not 

include any of the three elements. 

The neoclassical thought, probably most extensively used financial system of this age; nobody 

have such significant argument on economics avoiding demand, revenue and fulfillment. Idea was 
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developed at basics arranged through means of traditional academics, (Adam Smith 1723-1790 and 

David Ricardo 1772-1823). 

Solow (1956) was one of the vital who enhance a mannequin to provide an explanation for 

progress in output. Solow‘s mannequin exhibits diminishing returns to scale and labor and regular 

returns to both causes jointly. And he assumed that alterations in technology which probably explain 

long-term development is decided exogenously. 

The Early neo-classical Solow believed that there exists no relationship between inflation and 

progress as progress was assumed to be exogenously determined (Ray, 1998). 

Mundell (1963) furnished a dynamic mechanism linking inflation to economic progress. In 

hismodel, when inflation rises, it immediately reduces the wealth of the people. That is premised on the 

fact that the rate of return on a character‘s actual money balances falls. As a result, men and women 

shop extra in different property which develops their price and pulls down the curiosity price. This 

boosts up the capital accumulation in the economy therefore dashing up progress in output. 

Additionally awarded a similar mechanism which relates inflation with economic development 

by using constructing Mundell‘s model. Tobin adopted Solow (1956) and included the idea that money 

is a retailer of price in the economic climate. In Tobin‘s mannequin, when the price of inflation raises, 

it motivates persons to interchange curiosity bearing belongings with cash main to better capital depth 

and stimulating fiscal development. Thus, inflation relates positively with growth in output. (Tobin 

(1965) 

Stockman (1981) one other neo-classical theorist furnished one more clarification to relate 

inflation and development. In line with his mannequin, an expansion in inflation could vastly curb the 

output stage. In Stockman‘s mannequin, money is thought as a complement to capital. So when inflation 

raises, the buying vigor of cash erodes, which leads to low capital accumulation and for that reason, 

there's a decline in output progress. On this approach Stockman supplied a robust justification for a bad 

linkage between inflation and economic growth. Consequently, within the neoclassical framework, the 

models yield diverse results with reference to the relationship between inflation and progress. As a 

consequence inflation can have positive or negative or no influence on growth. 

8.1. The Theories of Foreign Direct Investment FDI and the Growth 

-Theory of Endogenous Growth 

Endogenous development thought clarifies that economic growth is much about time produced 

by a method of clarifications like economies of scale, developing returns or activated mechanical 

adjustments which relay inside the growth framework. The growth models inside the endogenous 

advancement hypothesis provide clarification about link amongst FDI and growth. These Models expect 
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that innovative growth is the chief riding drive of money related improvement. The speculations point 

of convergence on the growth of mechanical gifts and it exchange and take a gander at advancement as 

dominating motors for advancement. Thusly these things circumstance accentuation human capital 

aggregation with externalities on growth. In these respect progress rate of setting up economies is seen 

to be dependent on the degree to which these nations can be given and use imaginative e advancements 

close by in hugely created economies. (Romer, 1990, Grossman and Helpman 1991). They claim FDI 

stands fundamental network about process in progressive applied sciences according to the way of 

establishing international locations. Establishing nations in most cases usually not prepared, innovate 

and generate fresh applied sciences. Thus, they need adoption in science which constituted in 

progressive states by FDI passage. 

Fresh growth concepts point out dual indicator connection amid FDI and Growth. That is for the 

reason that FDI is predicted to help in making improvements to monetary growth by inspiring the 

integration of recent ideas and overseas applied sciences within the creation operate a receiver country. 

Moreover, FDI improves development of including to the host nation‘s current capabilities base via 

human resource training and progress. Furthermore FDI advances struggle in the host state by using 

killing entry boundaries and reducing market command of existing companies (Dunning 1993, 

Blomstrom et al, 1996, Borensztein et al, 1998 and De Mello, 1999). Nonetheless, Dowling, Hiemenz, 

Lee and Rana struggle that speedy fiscal development additionally brings FDI arrivals. That explains 

equally motive that top maintainable development in general fashions high levels of capital necessities 

in beneficiary economic arrangement as outcome, host kingdom wants additional FDI from side to side 

creating essential macro-economic native climate to attract abroad buyers. The fast development in the 

host country also builds self-assurance of overseas depositors capitalizing within the host country. 

Consequently, every FDI and economic development relates surely and clues a bi-directional 

connection. 

8.2. Theories on Inflation and Foreign Direct Investment 

Fisher’s Equation give details about nominal risk free interest rate, i.e. (Krf) involves true safe 

interest rate (k*) and above projected puff up rate (EI). Mathematically, Fisher Equation exists 

(KRF)=K*+EI 

Given equation created to the extent that the anticipations of economic markets followers. It point 

toward that financial specialists decide their vital risk less return rate formerly they contribute cash. On 

grounds, the ostensible risk less rate of interest is the establishment whereupon all different rates of 

return are assembled. From the Fisher condition, while inflation dumpy, the interest also drops. It 

suggests the expected return rate profitability tense high. Besides, rate of principal would similarly 

below and commercial expense on innovative speculation will remain near to the ground. 
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Since outside speculators attempt to diminish their money related expense keeping in mind the 

end goal to primary value aggressiveness, the accessibility of wealth at short loaning rates may empower 

remote financial specialists not just find better accomplices in the host nation with adequate household 

venture to supplement additionally to augment the arrival on their speculation. Consequently, simple 

accessibility of investment at minor ostensible loan fee in the host state would invite to the stakeholders 

from the overseas states. Consequently, from the Fisher situation, when inflation is short, interest rate is 

moreover short. Hence, financial cost will be Foreign Direct Investment is low-slung, and rate of deal 

of productivity is high. In this style, inflation is negatively exaggerated to the Foreign Direct Investment. 

8.3. Some Theories about the Foreign Direct Investment and the Growth 

Foreign Direct Investment, long hoven interest amid two states. This investment might be in the 

administration, joint endeavor, exchange of innovation and ability. In straightforward words outside 

direct investment is the responsibility for resources and industrial facilities and area. Taking after are 

the sorts of outside direct speculations, Hidden FDI and external Foreign Direct Investment, bringing 

about outdoor direct venture (this might be sure or negative). Inward foreign direct investment implies 

inflow interest to your nation and outward outside direct investment implies the flying of neighborhood 

capital towards outside countries. Net foreign direct investment implies the distinction between the 

internal straight speculation and exterior direct investment. External direct investment might be through 

fusing an entirely demanded auxiliary or an organization, by the buying shares of related endeavor, 

through merger or securing of big business and might be joint endeavor with a financial specialist or 

organization. There are numerous reasons of foreign direct investment like low corporate assessments, 

taxes and economic zones, low interest rate and might be free land or land sponsorships change from 

country to country. Inflow or out stream of capital assumes a basic part in any nation economy it might 

be certain or negative. 

Falki, 2009 inspected the Influence of Foreign Direct Investment on Economic Development in 

Pakistan, she assembled  information of FDI from Manual of Pakistan Economy, 2005, circulated State 

Bank of Pakistan and World Bank Development Indicators, 2008 for the time of 1980 to 2006 through 

variables of local capital, outdoor claimed capital besides work power. Through assistance of 

endogenous growing hypothesis furthermore, applying the relapse examination she inferred that FDI 

has negative measurably irrelevant connection among the GDP and FDI Arrivals cutting-edge at 

Pakistan. 

8.4. Endogenous Theory of Growth 

The impression about government preparations (sideways since widespread conversation 

policies), admission to wealth and HR., and inner measures effect of economic evolution. The 

hypothesis, indorsed in the 1980, is used to elucidate the economic partialities of manufacturing nations 
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against non-industrialized. Innovative progresses are summary while descriptive of economic 

development. Opposite of exogenous progress hypothesis. 

Endogenous growth hypothesis clarifies that economic growth is for the most part created by 

elements comparable economies of gauge, expanding proceeds or encouraged innovative fluctuations 

which are inside generation procedure. Romer, 1990 and Grossman, Helpman, 1991, shaped 

development models .Inside the endogenous expansion hypothesis to explain the connection between 

FDI and evolution. These models imagine that technical progression is significant main prod of financial 

development. The hypotheses distillate on the making of advanced material and its conversation, view 

development as real contraptions for growth. Hence, these models place attention on hominoid money 

aggregation and externalities on growth. In this way; they need to receive innovation that is delivered 

from cutting edge nations through the network of FDI. 

New growing gossips show bidirectional connectedness amongst FDI besides development. 

Additionally, FDI rallies progress by calculation to the host land's current learning disreputable over 

human benefit fixing and progress. Likewise, FDI builds contention in the host nation by overcoming 

passage hindrances and decreasing the business sector force of standing companies. 

(Dunning 1993, Blomstrom et al, 1996, Borensztein et al, 1998 and De Mello, 1999). 

Dowling with Siemens (1982), Lee with Rana (1986) conflict, quick economic development 

likewise instigates the FDI influxes. This clarifies both motive that great sustainable development as a 

rule makes large amounts of capital prerequisites in the beneficiary economy and subsequently, the host 

country needs more FDI by making the fundamental macroeconomic atmosphere to pull in outside 

speculators. The quick growth in the host country additionally fabricates the self-assurance of remote 

speculators putting resources into the host nation. Accordingly, both FDI and economic growth relate 

emphatically and prompts bidirectional causality. 

8.5. Empirical Literature Review 

Various analysts have analyzed the expansion FDI-growth nexus for cross country, developed 

countries and creating economies utilizing a wide assortment approaches. Be that as it may, there are 

few generally conceded to results. In this area, a chose number of the observational studies are evaluated. 

The observational studies investigated are four characterized 

1- FDI AND GROWTH 

2- INFLATION AND GROWTH 

3- INFLATION AND FDI 

4- INFLATION, FDI AND GROWTH. 
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8.6. Model 

 

 

9.METHODOLOGY 

Learning exploits the secondary data, Time series annually information on price rises, Foreign 

Direct Investment and genuine GDP development as of PAKISTAN completed the revision time frame 

1974 to 2014 stand exploited for study. Information remained acquired commencing World Bank 

Indicators 2016. The logical system for the study. Among the issues examined are the hypothetical and 

experimental models for researching the long term relationship and causality between inflation, FDI and 

development and the estimation methods. The study determines the economic growth capacity for 

Pakistan as the three conditions as underneath: 

9.1. Theoretical framework 

The hypothetical models that clarify the inflation, foreign direct investment and economic nexus 

wind up with blended conclusions. The Keynesian model clarifies that there is an underlying positive 

relationship amongst inflation and growth, which later turns negative. Inside the neoclassical structure, 

inflation can have positive or negative impact on development. Moreover, the endogenous growth 

hypotheses likewise found that expansion adversely influences FDI and economic growth. At long last, 

the new growth demonstrate likewise clarifies that both FDI and economic growth relate decidedly and 

prompts bidirectional causality. In this manner, the inquiry regarding which of the models superbly 

holds for the Pakistan economic. 

9.2. Empirical Models 

To investigate the relationship between inflation, FDI and growth, the study utilizes the Bound 

Test Method created by Saran and Shin (1999) and furthermore reached out by Saran, Shin and Smith 

(2001). This system is embraced in light of the fact that it is basic rather than other multivariate co 

integration strategies, for example, the ARDL. The Bound Test permits the co integration relationship 

to be evaluated by ADF once the lag request of the model is recognized. 

This methodology is appropriate paying to whether the fundamental regressors are simple 

stationary, purely integrated or mutually integrated. Then again, the ARDL way to deal with co 

ECONOMIC GROWTH

FOREIGN 
DIRCET 

INVESTMENT
INFLATION
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integration does not have great little or sample properties and definitely require a specific level of pre-

testing which advance brings another degree of uncertainty into the analysing. What's more, the Bound 

methodology is viewed as key as confirmation of co integrating relationship laws out the possibility 

spurious regression. Another intriguing reality about this model is that it can estimate long-run and short-

run components of model, (Narayan and Narayan, 2006). 

Besides, rather than forcing confinements and settling on the dependent variable, the Bound Test 

technique recognizes dependent and independent variable through the typical Tests. Besides, as noted 

by Narayan (2004), the unhindered harmony rectification model is prone to have better factual properties 

analysed than Engle-Granger technique, as it doesn't push short-run flow into the lingering terms 

(Pattichis 1999; Banerjeeet al., 1993; Banerjee et al., 1998). 

The technique by Saran et a (2001) necessitates the utilization of an Autoregressive Distributed 

Lag (ARDL) model to indicate an Unrestricted Error Correction Model. This is accordingly achieved 

by first modelling along-run general. 

Saran et al. (2001) expected that the captures are unlimited and that there are additionally no trends. 

Assuming, there is the presence of long-run relationship between INF, FDI and GDP and forcing the 

limitations. and  ın ARDL. 

 

 
 

 
 

 
 

In the conditions above,  

1. INF is the primary distinction of the log of consumer price index.  

2. FDI is the principal distinction of the log of FDI.  

3. GDP is the primary contrast of the log of genuine gross domestic product 

4.α ,β,γ,λ are parameters to be evaluated 
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5. ε is an error term 

Above demonstrate that inflation, FDI and economic growth have a tendency to be affected and 

clarified by their past qualities. In testing the cointegration relationship between INF, FDI and GDP.we 

appraise above by normal slightest square (OLS) system. By confining the evaluated coefficients of the 

lagged level variables eq 1,eq2 and eq 3 to zero the long run relationship between INF,FDI and economic 

growth can be set up. The nearness of cointegration can be followed by directing a F-test for the joint 

hugeness of the coefficients of the lagged levels of the variables. This is accomplished by testing the 

following hypothesis: 

H0:λ1=β1= γ1=0 (no long-run relationship) against the option  

H1:λ1 β1 γ1 0 (a long-run relationship exists) 

The processed F-statistic worth will be contrasted with the basic qualities produced by Pesaran 

etal., (2001). As per these creators, the lower bound basic qualities expected that theexplanatory 

variables xt are coordinated of request zero, or I(0), while the upper bound criticalvalues accepted that 

xt are coordinated of request one, or I(1). 

In the event that the figured F-statistic is not exactly the lower bound basic worth, then we don't 

dismiss the null hypothesis and infer that there is no co integration between the variables. On the other 

hand, if the processed F-statistic is more prominent than upper bound basic quality, then we dismiss the 

null hypothesis and infer that there exists a long-run equilibrium relationship between the variables 

under study. Be that as it may, if the figured F - esteem falls inside lower and upper bound basic qualities, 

then the outcome is inconclusive. The step, once co integration has been built up resulting whereupon 

an extraordinary long - run relationship exists among variables of interest, and after ward the long haul 

connections can be assessed from the accompanying arrangements of conditions. 

 
 

9.3. Unit Root Tests 

By and by, the decision of the most proper unit root test is troublesome. Enders (1995) proposed 

that a protected decision is to utilize both sorts of unit root tests—the Augmented Dickey–Fuller (ADF) 

(1981) test and the Phillips–Person (PP) (1988) test. On the off chance that they strengthen each other, 

then we can have trust in the outcomes. Consequently, to test stationary, we led the two broadly utilized 

techniques for unit root tests—the ADF and the Phillips–Person (PP) test—on the variables in the total 
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import request capacity for Pakistan. The unit root tests were performed at level and at first difference 

for both with the capture, and with the capture and trend term. The ideal optimum lag was chosen by 

utilizing the Schwartz Information Criterion (SIC) (as recommended by Saran and Shin, 1997). A 

synopsis of the ADF unit root test result is displayed in Table 1. The ADF test result demonstrates that 

every one of the variables is non-stationary at level term at the 5% level of criticality. In any case, they 

are all stationary at their first difference. The stationary qualities of the variables were tried by the ADF 

Model methodology and the outcomes are displayed in Table No1. 

Table 1. Test for Unit Root in the Variables at Their Log Level & Frist Difference 

Augmented Dickey Fuller Test 

COUNTRY SAMPLE PERIOD 1974    - 2014(PAKISTAN)  

Variables Intercept 

(level) 

Trend & Intercept 

(level) 

Intercept 

(Ist Difference) 

Trend & 

Intercept (Ist 

Difference) 

LGDP -1.451668(0)** -2.428680(0)** -5.253273(0)*** -5.150944(0)*** 

LFDI -2.401485(0)** -3.585772(0)** -7.674570(0)*** -7.571788(0)*** 

LINF -3.338032(0)** -3.245850(0)** -6.761740(0)*** -6.748807(0)*** 

Note: *** ‘ ** The automatic lag choice box has set greatest number of lag at 9; and figure in () demonstrates indicates lag 

length. 

The variables were tried in their log levels. The Adf model acknowledged the presence of unit 

roots in the variables in their log levels since every one of the probabilities are more than 5%. This 

implies the variables are non-stationary. Non-stationary variables are not extremely helpful in financial 

matters. The main special case is the point at which their direct blend makes them stationary or when 

they are co integrated. The foundation of connections is critical in macroeconomic analysis, in this way 

when variables are non-stationary; they tend to deliver disconnected regressions or spurious 

connections. An imperative stride to making non-stationary variables stationary is by differencing them. 

The variables were tried in their first contrast to see whether they contain unit roots, utilizing the same 

ARDL strategies. 

The outcomes demonstrate that the logs of GDP, FDI, and Inflation don't contain unit roots at 

their first contrasts since every one of the probabilities are under 5%. This implies the variables are 

stationary in their first contrasts. Along these lines, when relapse is keep running on these variables, no 

spurious results are normal. At the end of the day, the variables are incorporated of request one—they 

are I(1) forms In light of the above discoveries, the precondition for the co integration test by Pesasaran 

et al.(2001) is fulfilled for the principal contrast of the logs of GDP, FDI and inflation as reliant 

variables. Then again, all variables fulfill the Todaand Yamomanto causality testing procedure, since 
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none of them are incorporated of a request two or more. In light of these outcomes, we utilize the 

principal distinction of the logs of the variables of GDP, FDI and inflation for estimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Tests for Co-Integration 

The main contrast first difference of the logs of the variables of GDP, FDI and inflation were 

utilized for the co-integration test. Co-integration test performed primarily on the way to determine long 

run connections exist among inflation, FDI besides GDP. The consequences of the Co-integration test 

and Bounds test are introduced in table 3 and 4. Keeping in mind the end goal to look at the effect of 
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exchange liberalization on the total import, the UECM rendition of the ARDL model (Bahmani-Oskooee 

and Nasir, 2004; Pesaran et al., 2001) with slack four of the gross domestic product are assessed. At that 

point taking after Hendry's general-to-particular displaying approach, a stingy model is chosen for each 

of the conditions utilizing the Akaike Information Criterion (AIC). The legitimacy of the evaluated 

conditions is affirmed by utilizing applicable demonstrative tests, for such as the Jarque–Bera typicality 

test, the Breusch–Godfrey serial relationship LM test, the ARCH test for heteroscedasticity, the Ramsey 

RESET test for model particular, and dependability tests, for such as, the CUSUM and CUSUM of 

Squares test. The indicative tests propose that each of the three conditions have wanted econometric 

properties. The Jarque–Bera measurement affirmed the typicality conduct of the evaluated remaining 

arrangement of the conditions. The Breusch–Godfrey LM test measurement dismisses the primary, 

second and third request serial relationship and second and third request serial connection . In any case, 

just demonstrates a minor first request serial relationship. The ARDL model is observed to be vigorous 

against leftover autocorrelation. Along these lines, the nearness of autocorrelation just at slack one 

doesn't influence the appraisals (Laurenceson and Chai, 2003; Shrestha and Chowdhury, 2005). The 

ARCH test affirms that the residuals are homoscedastic in all conditions, and the RESET test affirms 

the correctfunctional type of the conditions. The CUSUM and CUSUM of Squares tests recommend 

that the parameters were steady over the test period for every one of the conditions. The aftereffects of 

the CUSUM and CUSUM of Squares test are exhibited in Fig.  

also, b separately 

Table 2. ARDL Bonds Test 

Null Hypothesis 

F-Statistic   

Bonds Critical Value I(0) I(1) 

Significance   

10%   

5%   

1%   

*** The Null Hypothesis of no cointegration is rejected at the 5% & 10% consciously. 

 

 

 

 

 

 8.091590

2.17 3.19

2.72 3.83

3.88 5.3
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Table 3. ARDL Co Integration 

Long Run Coefficients 

Variables Coefficient Std.Error T.Statistic 

LFDI    

LINF    

DIAGNOSTIC 

TEST 

   

JARQUE BERA 

NORMALITY 

TEST 

1.245632(0.536432)   

BREUSH SERI 

CORRECTION 
(0.3742)   

ARCH TEST (0.0629)   
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0.285614 0.031802 8.980948

0.554001 0.389082 1.423868
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3.460462
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RAMSEY RESET 

TEST 
(0.7011)   

 

 

10.SHORT RUN RESULTS 

The F-statistic measurement evaluated for all the three conditions is more noteworthy than the 

upper bounds at 5% and 10%. The invalid null hypothesis of no co integration is rejected for every one 

of the three conditions. This implies these variables are co integrated. That is, every one of the three 

variables in particular, LGDP, LFDI, and LINF meet to long run equilibrium way when they deviated 

from it in the short run. 

11.ARDL MODEL 

We propose an ARDL demonstrating for univariate co integration test, where the gross domestic 

product is thought to be the reliant variable and the best lag appropriation of the independent variables, 

INF and FDI The economic period 1974 to 2014. 

Table 4. Auto Regressive Distributed Lag Model 

Dependent Variable Lgdp 

Variables Coefficient St. Error T-Statistic 

LGDP(-1)    

LFDI    

LINF    

 

Demonstrative tests results depend on F-measurement, and figures in [] speak to provability-

values individually. *** Significant at 1% first diference ** Significant at 5% ist difference. * 

Significant at 10%  ist difference. 

12.CONCLUSION 

The prior exchange on the writing uncovers extremely intriguing measurements to the linkage 

between swelling, FDI and growth. From the hypothetical writing inspected, the relationship amongst 

INF and growth can be certain or negative. Additionally a positive relationship exists amongst inflation 

and FDI. Moreover, a positive relationship exists amongst FDI and growth. Furthermore, investigation 

from accessible experimental writing shows that it may not be conceivable apriori grounds to touch base 

at any firm conclusion on the directional causality between the variables. The issue is fundamentally 

experimental and basic relies on upon the sort and nature of an economy being considered the 

connections between economic growth, FDI, and INF in Pakistan. the stationary properties of these 

 0.149676

0.908045 0.044488 20.41082

0.026264 0.014393 1.824730

0.050943 0.023564 2.161920
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variables. the presence of unit roots in the three variables. These variables were observed to be 

coordinated of request one, implying that by differencing them once, they get to be stationary. The 

Bound test was utilized to see whether the variables share any long run connections, which was essential 

considering they were incorporated. The study found that the variables were cointegrated. As it were, 

these variables move together over the long haul. The study closed by looking at the bearing of causality 

between these variables. The discoveries were that there is bidirectional causality between financial 

growth and remote direct venture; there is a unidirectional causality running from financial development 

to expansion; and there is a unidirectional causality running from remote direct venture to inflation. 

Utilizing the ARDL 'Bounds test' approach with yearly time series data information from 1974–

1975. it was found that the variables in the economic growth request capacity are cointegrated. The 

previous examination on the writing uncovers extremely intriguing measurements to the linkage 

between inflation, FDI and growth. From the hypothetical writing investigated, the relationship amongst 

inflation and growth can be positive. Addition, a positive relationship exists amongst FDI and 

development. Besides, examination from accessible observational writing shows that it may not be 

conceivable on priori grounds to touch base at any firm conclusion on the directional causality between 

the variables. The issue is fundamentally observational and basic relies on upon the sort and nature of 

an economy being considered. The following section gives a diagram of inflation, FDI and growth in 

Pakistan over the study time frame. 

The principal goal of the study was to find out if there are connections between Inflation, FDI and 

growth in PAKISTAN over the period 1974 to 2014. It was found that there are huge significant 

connections between inflation, FDI and economic growth in PAKISTAN. 

The goal was to look at the causal connections between Inflation, FDI and growth. It was 

discovered that there are directional causal connections between inflation, FDI and growth. No 

directional causality was found from inflation to FDI and growth, proposing that the past estimations of 

inflation don't altogether clarify FDI and growth in Pakistan. 

There is a unidirectional causality from FDI and growth to inflation, suggesting that the past 

estimations of FDI and growth significantly clear up inflation. At last, bidirectional causality was 

affirmed amongst FDI and growth inferring that past estimations of these variables significantly clarify 

each other. 
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TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIK SORUNU, CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

Utku ALTUNÖZ  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biri olan cari işlemler açığının 

sürdürülebilir olup olmadığını ve finansman kalitesini test etmektir. Bu amaçla 1994: Q1-2018: Q2 

periyodu için cari açığın doğrudan yatırım, kamu ve TCMB'ye ait toplam dış borç stoku, özel sektör 

finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış borç stoku ve portföy yatırımları değişkenleriyle 

ilişkisi sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir.Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde cari açığın 

düşürülmesinde en güçlü etkiye sahip değişken doğrudan yatırımlardır. Daha sonra portföy yatırımları 

gelmektedir. Cari açığın azaltılmasında kamu borçlanmasının uzun dönemde etkisi olduğu fakat ve özel 

sektör borçlanmasının etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem sonuçları da uzun dönem 

sonuçlarını destekler niteliktedir. Hata düzeltme katsayısının beklentilere paralel olarak negatif 

çıkması, kısa dönemli dengesizliklerin uzun dönemde ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Finansman Kalitesi, Sürdürülebilirlik 

JEL Kodları: E60, E63, F10 

TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM, AND SUSTAINABILITY OF 

CURRENT ACCOUNT DEFICIT FINANCING: LIMIT TESTING APPROACH 

ABSTRACT 

The aim of this study is to test whether the current account deficit in Turkey's economy is 

sustainable and the quality of financing the deficit. For this purpose, 1994: Q1-2018Q2 period, 

relationship with current account deficit and direct investment, public and CBT total external debt stock, 

private sector financial and non-financial sectors total external debt stock and portfolio investment 

variables were tested by ARDL bound test approach. According to the results of the analysis, it is the 

variable direct investments that have the strongest effect in reducing the current account deficit in the 

long term. Then, portfolio investments come. And also, it has been concluded that public borrowing has 

a long-term impact in reducing the current account deficit and that private sector borrowing has no 

effect. Short-term results also support long-term results. The negative correction of the error correction 
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factor in parallel with the expectations means that short term imbalances will disappear in the long 

term. 

Keywords: Current Account Deficit, Financing Quality, Sustainability 

JEL Classification: E60, E63, F10 

1. GİRİŞ 

Türkiye ekonomisinde finansal serbestleşmenin başladığı 1980 kararlarıyla birlikte ödemeler 

dengesi bilançosu ve bu bilançonun kalemlerinden biri olan ve bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin 

gösteren cari işlemler dengesi önemini arttırmıştır. Günümüz ekonomik sisteminin krizlere açık yapısı, 

cari açık çalışmalarına olan ilgiyi beraberinde getirmiştir. Bunun en temel nedeni, cari açığın gayrisafi 

yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı %5’in üzerine çıkmasının finansal krizlerin önemli göstergelerinden 

biri olarak kabul edilmesidir.1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde cari açık / GSYİH oranın artması 

yabancı sermayeye olan ihtiyacı da beraberinde getirmiş, bu durum döviz kurları üzerinde baskı 

oluşturmuştur. O dönemki yetersiz rezerv yapısının da etkisiyle 1990’lı yıllar boyunca yaşanan cari 

açıklar finansal krizlerin önemli göstergelerinden biri olmuştur (Freund, 2000; Labonte, 2005).  

Ülkelerin belli dönemde kazandığı döviz gelirleri ile harcadıkları döviz giderlerinin kayıtları 

ödemeler bilançosuna yapılmaktadır. Temel olarak finans hesabı ve cari işlemler hesabı olmak üzere iki 

kalemden oluşan ödemeler bilançosunun finans hesabını portföy yatırımları, doğrudan yabancı 

yatırımlar ve portföy yatırımı benzeri döviz girişleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda portföy yatırımları 

ve doğrudan yabancı yatırımlar kalemi finans hesabında yer alırken bu yatırımlar sonucunda meydana 

gelen kâr transferleri cari işlemler hesabının diğer gelirler kısmında yer almaktadır. Bir ülke cari açık 

sorunu ile karşılaştığında açığın finansmanı finans hesabından karşılanmaktadır. Eğer açık finans 

hesabından karşılanamaz ise net hata ve noksan kalemine başvurulmakta, net hata ve noksan kaleminden 

de karşılanamaması durumunda resmi rezervlerle kapatılmaktadır.  

 Aydoğuş ve Öztürkler (2006)’a göre cari açık finansmanında kullanılan hesaplar borç 

yaratmayan kalemler ve borç yaratan kalemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Borç yaratan kısım dış 

krediler ve portföy yatırımlarının borç senetleri alt kaleminden oluşmaktadır. Borç yaratmayan kısım 

ise doğrudan yabancı yatırım ve portföy yatırımlarının hisse senedi alt kaleminden oluşmaktadır. Cari 

açığın, borca sebep olmayan dışarıdan sağlanan kaynaklarla karşılandığında sürdürülebilir; borca sebep 

olan, bilhassa da kısa vadeli dışarıdan sağlanan kaynaklarla ve resmi rezervlerle finanse edildiğindeyse, 

sürdürülemez olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiler ışığında cari açık kavramını birbirleriyle ilişkili üç 

farklı yaklaşımla açıklayabiliriz (Altunöz,2004:118).  

𝐶𝐷𝑡 = 𝑁𝑋𝑡 + 𝑟𝑡𝐵𝑡 + 𝑇𝑅𝑡                                                                                                                               (1) 
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𝐶𝐷𝑡 = 𝐵𝑡+1 − 𝐵𝑡                                                                                                                                               (2) 

 𝐶𝐷𝑡 = 𝑟𝑡𝐵𝑡 + 𝑇𝑅𝑡 + 𝑌 − 𝐶𝑡 − T𝑡 − 𝐺𝑡 = 𝑆𝑡 − 𝐼𝑡                                                                                (3)                                   

Denklem (1) de cari açığın tanımı transfer ödemeleri, dış borçla alakalı faiz ödemeleri ve mal 

ticareti bağlamında yapılmaktadır. Denklem (1) de 𝑁𝑋𝑡 , net mal ve hizmet ihracatını,  𝐵𝑡   borçlu olan 

ülkeler için dış borç stokunu, 𝑟𝑡 uluslararası faiz oranını,𝑟𝑡𝐵𝑡dış borç faiz ödemelerini, 𝑇𝑅𝑡 ise özel 

kesim ve kamu kesimi net transfer harcamalarını temsil etmektedir.  𝑟𝑡𝐵𝑡 kalemi mal ve hizmet ihracatını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bilhassa borçlu olan ülkelerde bu kalem negatif değer almaktadır. 

Cebirsel anlamda transfer harcamaları pozitiftir. Bu durum cari dengeyi olumlu şekilde etkilemektedir.  

Denklem (2), cari açıklar dış varlıklar ile açıklanmaktadır.   Denklem (2) de 𝐵𝑡−1 − 𝐵𝑡  net dış 

varlıklarda meydana gelen değişimi ifade etmektedir. Eğer denklemin sonucu negatif değer alıyorsa cari 

açığın varlığı söz konusudur.  Denklem (3) ise cari açığı yatırım ve tasarruf tarafıyla açıklamaktadır. 

Söz konusu denklemde 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 ülkenin sahip olduğu toplam giderleri (sırasıyla özel tüketim 

giderleri, yatırım giderleri ve kamu giderleri) ifade ederken ülkenin sahip olduğu toplam gelirler 𝑟𝑡𝐵𝑡 +

𝑇𝑅𝑡 + 𝑌𝑡 ile ifade edilmektedir. O halde 𝐶𝐷𝑡 = 𝑆𝑡 − 𝐼𝑡 olarak ifade edilebilmektedir. Eğer bu eşitlik 

negatif değer alırsa ülkede iç tasarruf eksiği olduğu anlaşılmaktadır. Burada temel neden kamu ve/veya 

özel kesimde harcama kalemlerinin fazla olmasıdır.  

Bu çalışmada cari açık problemi Türkiye ekonomisi için sürdürülebilirlik ve finansman 

bağlamında analiz edilecektir. Bu amaçla ilk bölümde cari açığın sürdürülebilirliği konusunda 

değinilecek, ardından Türkiye’nin cari açık durumu ve finansmanına değinilecektir. Türkiye için geniş 

literatür taramasının ardından ARDL sınır testi yaklaşımı ile Türkiye’de doğrudan yatırımların, kamu 

ve TCMB'ye ait toplam dış borç stokunun, özel sektör finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış 

borç stokunun ve portföy yatırımlarının cari açığın finansmanı ve sürdürülebilirliğine etkisi analiz 

edilecektir.  

2.CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Subaşat (2010:27) sürdürülebilirlik kavramını ödünç alınan bir kaynağın problem yaşanmadan 

geri iadesini sağlayacak şartların oluşturulup oluşturulmadığına bağlı olarak tanımlanması gerektiğini 

belirtmektedir. Şayet ödünç alınan kaynaklar borcun geri ödenmesine engel teşkil etmeyecek alanlarda 

kullanılırsa önemli bir problemle karşılaşılmadan geri ödeme mümkün olmaktadır. Bu gibi durumda 

cari açık sürdürülebilir olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte ödünç alınan kaynaklar verimsiz ve 

problemli alanlarda kullanılmışsa cari açığın ne kadardır süregeldiğine bakılmaksızın sürdürülemez 

olduğu kabul edilir.  

Ülkelerin dış borçlarını ödeyebilme güçleri ile cari işlemler açığının sürdürülebilirliği arasında 

önemli bir ilişki bulunmaktadır. (Milesi-Ferretti ve Razin,1996: 24). Bu doğrultuda ülkenin gelecekte 
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elde edecekleri dış ticaret fazlalarının şimdiki değeri ülkenin dış borcunun cari değerine eşitse veya 

üzerindeyse ülkenin ödeme gücüne sahip olduğu söylenebilir. Milesi-Ferretti ve Razin (1996) 

sürdürülebilir cari açık için dört farklı değişkeni ülkenin uyguladığı makroekonomik politikalar, siyasi 

iktidar ve uygulamaları, yabancıların borç vermede gösterdikleri tavır ve ülkenin yapısal özellikleri 

olarak açıklamaktadır. Turan ve Barak (2016)’a göre cari açıkla ilgili birçok çalışmada sürdürülebilirlik 

cari açık/GSYİH oranı ile belirlenmektedir. Türkiye ekonomisi için cari açığın C ile ve ortalama büyüme 

oranı g ile ifade edildiği durumda cari açık oranı denklem (4) deki gibi belirlenebilir. 

𝜆 = (
𝐶

𝐺𝑆𝑌İ𝐻
)                                                                                                                 (4) 

Eşitlik (4) den basitleştirici varsayımlar altında 𝜆, 𝑘 𝑣𝑒 𝑔 oranları arasındaki ilişki eşitlik (5)deki 

gibi gösterilebilir. 

𝜆 = (𝑔𝑘)                                                                                                                       (5)  

Eşitlik (5) de 𝜆 sürdürülebilir cari açığı temsil ederken k ise yabancıların Türkiye’ye vermek 

istedikleri borcu temsil etmektedir. K ve g veri iken daha yüksek cari açığın finanse edilebilmesi 

imkânsızdır. Diğer bir ifadeyle daha yüksek cari açığın finanse edilebilmesi için k’nın ve/veya g’nin 

artması gerekir (Turan ve Barak,2016: 71).  Her ne kadar literatürde farklı çalışmalarda cari açığın 

sürdürülebilirliği konusunda görüş birliği sağlanamamış ve farklı cari açık/GSYİH oranları üzerinde 

durulmuş olsa da genelde bu oran %5 olarak kabul edilmektedir.  Sadece bu orana bakarak cari açığın 

sürdürülebilirliği konusunda yorum yapmak yetersiz olacaktır. Cari açığın sürdürülebilirliğini etkileyen 

diğer bir etmen ulusal yatırımların durumudur. Dışa açık bir ekonomide yatırımların artması ve 

finansmanında yurt içi tasarrufların yetersiz kalması nedeniyle yabancı tasarruflara ihtiyaç duyulur ve 

cari işlemler bilançosu açık verir. Bu nedenle yatırım/tasarruf oranının büyümesi yatırımların arttığı ve 

bu yatırımların büyümeyi arttıracağından, cari açıkların sürdürülebilir olduğu söylenebilir. 

Cari açığın sürdürülebilirliği için göz önünde bulundurulması gereken diğer bir gösterge ise 

ihracattır. İhracat, milli geliri arttırıcı ve dış dengeyi kontrol altına aldırıcı etkisi nedeniyle çift boyutlu 

öneme sahiptir. İhracat ülkeye döviz kazandırıcı bir ekonomik faaliyet olması nedeniyle yetersizliği 

durumunda döviz geliri girişlerinde azalma ve dış borç ödeme güçü meydana gelecektir.  Böyle bir 

durumda, dış borçların finansmanı için borcu yeni borçla kapatma yolu tercih edilmekte ve ekonomi 

yeniden cari açık sarmalına girilmektedir (Söyler, 2001: 20). Bundan dolayı cari açığın sürdürülebilirliği 

anlamında İhracat/GSYİH oranı, önemli bir gösterge niteliğindedir.  Sermaye hareketleri, cari açığın 

sürdürülebilirliğini etkileyen diğer bir göstergedir. Ülkeye giren sermaye hareketleri ödemeler 

bilançosunu kapatıcı etki yaparken, ülke dışına çıkan sermaye hareketleri ödemeler bilançosu açığını 

tetiklemektedir (Ünsal, 2006: 42). Cari açık açısından kısa vadeli sermaye girişlerinin riski uzun vadeli 
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sermaye girişlerinin riskinden daha fazladır. Bundan dolayı cari açıkların doğrudan yabancı yatırımlar 

tarafından finanse edilen kısmı kısa vadeli para akımları ile finanse edilen bir cari açığa göre daha 

sürdürülebilirdir. Tüm bunlarla birlikte dış borç/ GSYİH oranı, reel döviz kurunun değerlenmesi, 

sermaye girişlerinin büyüklüğü ve bileşimi, brüt içsel rezervler/borç stoku, iktisadi büyüme, finansal 

yapı, döviz rezervleri ve borç yükü durumları da cari açığın sürdürülebilirliği konusunda önemli bilgiler 

vermektedir.  

3.TÜRKİYE EKONOMİSİ’NİN CARİ AÇIK SORUNU VE CARİ AÇIĞIN FİNANSMAN 

KALİTESİ 

Türkiye ekonomisinin cari açıkla tanışması ve bugünlere kadar önemli bir sorun olarak devam 

etmesi 24 Ocak 1980 istikrar programına dayanmaktadır (Türkay,2013:254). Söz konusu programla 

amaçlanan ihracat arttırıcı politikalar başarılı olmuş ve önemli artışlar kaydedilmiştir. Kaya (2016)’ya 

göre ihracattaki artış verimlilik artışı, yatırım artışı, yapısal bir rekabet gücü gibi uzun dönemli 

gelişmelerden ziyade, düşük ücret gibi kısa dönem etkiye sahip etmenlere bağlı kalmıştır. 

Türkiye ve benzeri gelişmekte olan ülkeler için 1990’lı yıllar cari açığın sürdürülebilirliği 

konusunun tartışılır olduğu yıllar haline gelmiştir. 1989-2004 döneminde yurt dışı yerleşiklerinin toplam 

sermaye girişlerinin %25 i portföy yatırımlarından meydana gelmiştir. Bununla birlikte kısa vadeli kredi 

girişleri ise %18’lik kısımdan oluşturmuştur. Bu iki oranın toplamı sermaye girişlerinin %43’ünü 

oluşturduğu için yurda giriş yapan sermayenin geri dönme durumu, diğer bir ifadeyle sermaye 

girişlerinin sürdürülebilir olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştır. Birçok kriz deneyimine sahip olan 

Türkiye’de 1994, 2000 ve 2001 krizlerinin nedenleri arasında cari açık önemli bir paya sahiptir. 1994 

krizi sonrası Türkiye ekonomisinde cari Açık /GSYİH oranlarına bakıldığında yaklaşık %3,5 oranında 

iken 2000 yılında bu oran yaklaşık %5’e yükselmiştir. Bu durum grafik 1’den izlenebilmektedir. 

Grafik 1. Kriz Dönemlerinde Türkiye’de Cari Açık /GSYİH  

 

Grafik 1’e göre Türkiye ekonomisinde 1994 yılının başlarında cari açık/GSYİH oranı artı 

değerdeyken 1994 kriziyle birlikte oran-%3,5 seviyesine inmiştir. 1998 yılına kadar negatif değer devam 

ederken uygulanan politikaların da etkisiyle 1998 de oran yaklaşık %2 artıya geçmiştir. Fakat bu durum 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

737 
 

fazla sürdürülememiş ve 2000 kriziyle birlikte cari açık /GSYİH oranı-%5 olarak gerçekleşmiştir. Genel 

olarak bakıldığında grafikte oranın eksi anlamda devamlı yükseldiği görülmektedir. Türkiye ekonomisi 

bu dönemler dışında kendisinden kaynaklı herhangi bir ekonomik kriz yaşamamasına rağmen 2008 

yılında meydana gelen ve tüm dünyayı yakından etkileyen konut kredisi krizinden olumsuz 

etkilenmiştir. Grafik 2’de 2008-2016 yılları için alt kalemlerle birlikte cari açığın durumu dolar 

cinsinden tutar olarak izlenebilmektedir.   

Grafik 2. Cari İşlemler Hesabı ve Alt Kalemleri (2008-2016 /Milyar Dolar) 

 

Kaynak: TCMB 

Grafik 2’ye göre Türkiye’nin cari açık sorun 2008-2016 yıllarında açıkça izlenebilmektedir. 2008 

krizinin başladığı birinci çeyrekte 40 milyar dolar cari açık veren Türkiye ekonomisi, krizin olumsuz 

etkisiyle 50 milyar dolar açıkla karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar 2019 yılında belli bir toparlanmaya 

girmiş olsa da tekrar artışa geçmiş ve 2011 yılının dördüncü çeyreğinde 70 milyar doların üzerinde açık 

vermiştir. Burada cari açıkta meydana gelen daralmada petrol fiyatlarındaki düşüş göz ardı 

edilmemelidir. 2016 nın ilk çeyreğinde yıllık bazda cari işlemler açığı 29,5 milyar ABD dolarına, cari 

açığın / GSYİH oranı ise yüzde 4,2’ye gerilemiştir. Cari açık son yıllarda da önemli seviyelerde 

seyretmeye devam etmektedir. 2017 ve 2018 yılları için detaylı cari açık gerçekleşmeleri tablo 1’de 

izlenebilmektedir.  
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Tablo 1. 2017-2018 Türkiye’nin Cari Açığı (Milyar Dolar)  

  Ocak Yıllıklandırılmış 

  2018 2017 2018 2017 

A-Cari İşlemler Hesabı -7.096 -2.694 -51.572 -33.577 

B-Sermaye Hesabı 33 -13 62 -5 

C-Finans Hesabı (net) (a+b) -8.298 -5.110 -50.328 -23.926 

a-Finans hesabı (brüt)(*) -12.679 -3.055 -48.557 -22.721 

Doğrudan yatırımlar -288 -437 -7.981 -9.794 

Portföy yatırımları -4.917 -1.600 -27.624 -8.996 

Diğer yatırımlar -7.474 -1.018 -12.952 -3.931 

b-Rezer varlıklar(**) 4.281 -2.055 -1.771 -1.205 

D- Net hata ve noksan -1.235 -2.403 1.182 9.656 
                 Kaynak: TCMB 

                Not: (*) döviz girişinde negatif, döviz çıkışında pozitif değer almaktadır. (**) Eksi, rezerv kullanımını, artı rezeve 

ekleme yapıldığını göstermektedir.  

Tablo 1’e göre yıllıklandırılmış verilerde cari işlemler açığının 2018 yılında bir önceki yıla göre 

hızlı bir artış gösterdiği izlenmektedir. Ağustos 2017’de yıllık cari işlemler açığı 36,6 milyar dolar 

düzeyindeyken Ocak 2018 de 51,6 milyar dolara yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle beş ayda %41 oranında 

artış göstermiştir. Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığının ve bu doğrultuda cari açığın hızlı artış 

göstermesinde de altın ithalatının rekor seviyelere yükselmesinin ve rekorlar kırması önemli bir 

etkendir. Türkiye ekonomisinde cari açık sorununun nedenlerini maddeler halinde sıralayacak olursak 

 Dış ticaret açığı 

 Dışa bağımlı enerji politikası ve enerji fiyatlarındaki artış 

 Yetersiz iç tasarruf 

 Yüksek dış borç stoku 

 Portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların kâr transferleri 

 Genişletici para ve maliye politikaları 

Olarak sıralayabiliriz. Türkiye’de cari açığın finansmanında en güvenilir ve güvenli kalem 

doğrudan yabancı yatırımlardır (Keskingoz ve Bozgeyik, 2012). Her ne kadar Portföy Yatırımları, 

Türkiye ekonomisinde cari açığı azaltıcı etki yaratsa da güvenilir olmayan finansman yöntemidir. Bunun 

en önemli nedeni ekonomilerde karşılaşılan olumsuz bir durum karşısında ülkeyi hızlı bir şekilde terk 

etme yetisine sahip olmasıdır. Türkiye’de cari açığın finansmanında önemli bir yere sahip olan diğer bir 

kalem ise diğer yatırımlardır. Mevduat hesapları, ticari ve diğer krediler bu hesapta kaydedilmekte olup 

Türkiye’de pozitif değer almakta ve cari açığın finansında kullanılmaktadır. Resmi rezervler ile net hata-

noksan kalemleri de cari açığın finansmanında etkin olan kalemlerdir.  
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Resmi rezervler kaleminde IMF bünyesindeki özel çekme hakları, altın ve döviz yer almakta olup 

diğer hesaplarla cari açık kapatılamaması durumunda resmi rezervlerin bir kısmı ile cari açık 

kapatılabilmektedir. Tam anlamda bir hesap kalemi olmayan ve kaynağının ne olduğu bilinmeyen 

dövizler net hata ve noksan kalemine kaydedilmektedir.  

4.LİTERATÜR 

Cari açığın finansmanı ve sürdürülebilir olup olmadığı ile ilgili ilk çalışma ile ilgili ampirik 

çalışma Husted (1992)’a dayanmaktadır. Milesi-Ferretti- Razin (1996) ve Obstfeld - Rogoff (1997) ile 

devam eden cari çalışmalarda sürdürülebilir bir cari açık için uzun dönemde denge katsayısı bire yakın 

ya da bir olması ve ithalat ile ihracat arasında eş bütünleşme ilişkisinin bulunması gerektiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Matsubayashi (2005), Amerikan Ekonomisinde cari açığın sürdürülebilirliğini 1975- 1998 

dönemi için test ettiği çalışmasında ABD ekonomisinde cari açığın sürdürülebilir olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Diğer bir ABD ekonomisi için yapılan çalışmada Fountas ve Wu (1999) 1967-1994 yılları 

için cari açığın sürdürülebilirliğini araştırmışlardır. Söz konusu çalışma sonuçlarına göre ABD’de cari 

açığın sürdürülemez olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yanar ve Yücel (2005) Türkiye ekonomisi için 

1964-2003 yıllarında cari açığın sürdürülebilir olup olmadığını test ettikleri çalışmalarında ithalat, 

ihracat, yurt dışı faiz ödemeleri ve karşılıksız yurtdışı transferler değişkenlerini kullanmışlar ve cari 

açığın sürdürülemez olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Peker (2009), Türkiye ekonomisi için cari açığın 

sürdürülebilirliğini 1992-2007 yılları için test ettiği çalışmasında ithalat ve ihracat değişkenlerinin 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına ulaşmıştır. Bununla birlikte söz konusu ilişkinin katsayısı 

birden küçük çıkması nedeniyle cari işlemler açığının ancak düşük formda sürdürülebilir olduğunu 

belirtmiştir. Göçer ve Mercan (2011), Türkiye ekonomisi için cari açığı sürdürülebilirliğini 1992-2010 

yılları için ARDL sınır testi ile analiz ettikleri çalışmalarında cari açığın zayıf formda sürdürülebilir 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Türkiye ekonomisinde cari çığın sürdürülebilirliği konusunda yapılan 

diğer bir çalışma da İnsel ve Kayıkçı (2012), yüksek büyüme oranı ve ithalatın gelir esnekliğinin 2.24 

olması nedeniyle cari açığın kaçınılmaz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada ayrıca ihracat malları 

için kullanılan yüksek oranlı aramalı kullanımından vazgeçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayhan 

(2014) cari işlemler açığı ile portföy yatıımları ilişkisini çalışmasında portföy girişleri ve cari açık 

ilişkisini BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan,Çin, Güney Afrika) ilkeleri ve Türkiye için analiz ettikleri 

çalışmalarında Panel yöntemi kullanmış ve değişkenleri Granger nedensellik analizi ile sınamıştır. 

Sonuçta portföy yatırımlarının cari işlemler açığının nedeni olduğu sonucuna ulaşmıştır. Altunöz (2014) 

Türkiye ekonomisi için 1994-2013 yıllarında cari açığın sürdürülebilir olup olmadığını incelediği 

çalışmasında kısa dönemli sapmaların uzun dönemde ortadan kalktığı ve cari açık sorununun zayıf 

formda sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşmıştır. Saçık ve Karaçayır (2015) Türkiye Ekonomisi için 

cari açığın finansmanını ve sürdürülebilirliğini test ettikleri çalışmalarında kullandıkları değişkenler 
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arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığına ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmada doğrudan yatırımların cari 

açığın finansmanında en etkili ve sağlıklı değişken olduğunu belirtmişlerdir.  

5. ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI ANALİZİ  

Çalışmada 1994: Q1-2018Q2 periyodu için çeyrek dönemli veriler kullanılarak cari açığın 

finansmanında etkili olan değişkenler analiz edilecektir. Kullanılacak değişkenler, kaynakları ve 

simgeleri tablo 2’de izlenebilmektedir.  

Tablo 2. Değişkenler, Simgeleri ve Kaynakları 

𝑺𝒊𝒎𝒈𝒆 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌 

cd Cari açık TCMB 

di Doğrudan yatırım TCMB 

gd Kamu ve TCMB'ye ait toplam dış borç stoku Hazine Müsteşarlığı 

pd Özel sektör finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış borç stoku Hazine Müsteşarlığı 

pi Portföy Yatırımları TCMB 

 

Analize başlanmadan cari açık, doğrudan yatırım ve portföy yatırımı değişkenleri census x12 

yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmıştır. Daha sonra değişkenlerin durağan olup olmadıklarının 

tespiti için birim kök testine geçilmiştir. Birim kök testi için Philips Perron testi tercih edilmiş olup 

çalışmanın güvenilirliğinin arttırılması için kırılmaya izin veren Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi 

de kullanılmıştır.  

Augmented Dickey Fuller birim kök testindeki eksiklerin giderilmesi için geliştirilen testlerden 

biri de Philips Perron(1989) birim kök testidir. Bu testin ADF ile farklılaştığı en önemli nokta değişen 

varyans ve serisel korelasyon ile baş etme başarısıdır. Phillips ve Perron tarafından önerilen bu birim 

kök testinde nonparametrik düzeltmeler söz konusudur (Çağlayan ve Saçaklı, 2006:124). Sabit ve 

trendin göz önünde bulundurulduğu model  PP testi için (6) no’lu denklemde gösterilebilir (Enders, 

2004: 251). 

Yt = β0 + β1t + δYt−1 + εt                                                                                                                                 (6)  

Olup denklem (3)’de β0 sabit terimi, εt hata terimini ve Yt−1 bağımlı değişkenin gecikmeli 

değerini ifade etmektedir. 𝛿 katsayısı 1 e eşit ise birim kök taşıdığı, sıfıra eşit ise birim kök içermediği 

anlaşılmaktadır. Philips Perron testi, ADF testine düzeltme faktörü eklemişlerdir. Bu durum eşitlik (7)de 

izlenebilmektedir.  

zα = T(θ1 − 1) − CF                                                                                                                                          (7) 

 

Denklem (4)de izlenen CF düzeltme faktörü ile hata terimlerinin normal dağılıma sahip 

olmamasından kaynaklanan sapmanın etkisi ortadan kaldırılmaktadır. Philips Perron birm kök testi 

sonuçları tablo (3) de izlenebilmektedir. 
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Tablo 3. Philps- Perron Birim Kök Testi Sonuçları  

  Düzeyde Birinci Farkta 

  𝑺𝒂𝒃𝒊𝒕 𝒔𝒂𝒃𝒊𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 𝒔𝒂𝒃𝒊𝒕 𝒔𝒂𝒃𝒊𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 

cd -1.008(4) -2.113(3)   -6.177(2)*  -8.017(2)* 

di -3.122(6) * -6.132(7) * -11.219 (4) *  -10.180 (4) *  

gd  0.122(2) -1.788(3)   -2.545 (5)*   -2.409 (5)*  

pd  1.751(5) -0.188(3)  -2.433(3)*  -2.433(3)*  

pi  -4.133(4) *  -5.112(4)*  -3.188(3)*  -4.438(3)* 
Not: .PP testi Bant Genişliği ise Newey - West Bandwith esas alınarak otomatik olarak seçilmiştir.*, 0.01 seviyede 

anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler uygun gecikme uzunluklarıdır. 

PP testine göre doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları değişkenleri sabit ve sabit trendde 

düzeyde durağanken diğer değişkenlerin tümü birinci farkları alındığında durağan hale gelmişlerdir. PP 

Testi ile birlikte diğer kırılmaları dikkate alan birim kök testi Zivot ve Andrews (1992) tarafından 

geliştirilen testtir. Zivot-Andrews birim kök testi yapısal kırılma zamanı dışsal şekilde belirlendiğinde 

hipotez test sonuçlarının birim kökünün reddi yönünde değişeceğini kabul etmektedir (Sevüktekin ve 

Nargeleçekenler, 2010:431). Zivot-Andrews (ZA) birim kök testinde üç farklı model kullanılmaktadır. 

Bu modellerden A düzeyde tek kırılmaya izin verirken Model B eğimde tek kırılmaya izin vermektedir.  

Model C ise hem eğimde hem de düzeyde tek kırılmaya izin vermektedir.  Model A, B ve C, denklem 

(8), (9) ve (10) de izlenebilmektedir. 

𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿 𝐴: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1𝐷𝑈(Л) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                            (8) 

  

𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿 𝐵: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃2𝐷𝑇(Л) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                            (9) 

𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿 𝐶: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1𝐷𝑈(Л) + 𝜃2𝐷𝑇(Л) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1        (10)                       

Modellerde yer alan DU düzeydeki, DT eğimdeki kırılmayı ifade eden kukla değişkenlerdir. ZT 

birim kök testi sonuçları tablo 4 de izlenmiştir.  Çalışmada literatürde en sık kullanılan A ve C modeller 

kullanılarak birim kök sınaması yapılmış olup sonuçlar tablo 4’de izlenebilmektedir.  

Tablo 4. Zivot-Amdrews Birim Kök Testi Sonuçları 

𝑫𝒆ğ𝒊𝒌𝒆𝒏𝒍𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝑲𝚤𝒓𝚤𝒍𝒎𝒂 𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒊 𝒕 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑮𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖  

cd 
A 2008 Q3 -5.112**  3  

C 2001 Q1  -5.109**  3 

di 
A 2000 Q1  -3.112  4 

C 2001 Q2  -4.120  4 

gd 
A 2001 Q3  -1.545  4 

C 2001 Q3  -2.119  4 

pd 
A 2006 Q3  -1.219  5 

C 2006 Q3  -3.110  5 

pi 
A 2008 Q3  -5.869*  0 

C 2007 Q1  -5.900*  0 

Tablo 4’deki ZA birim kök testi sonuçlarına göre t istatistik değerleri kritik değerlerden mutlak 

değer olarak küçük olması durumunda yapısal kırılma olmadan seride birim kökün olduğunu gösteren 
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hipotez ret edilememekte tersi durumda ise hipotezin reddine karar verilmektedir. Kırılma tarihlerinin 

her biri Türkiye ekonomisi için genelde kriz dönemleri olarak izlenmekte olup anlamlıdır. Bu bağlamda 

cari açık ve portföy yatırımı değişkenlerinin hem model A, hem de model C için yapısal kırılma ile 

birlikte düzeyde durağan oldukları anlaşılmıştır. Bu durumda her iki değişkene kukla değişken 

eklenerek analize dahil edilmesi gerekmektedir. Buna göre cari açık değişkeni için A modelinde 2008 

tarihi kırılma dönemi için D1 kukla değişkeni ve portföy yatırımları değişkeni için C modelinde 2007 

tarihindeki kırılma dönemi için D2 kukla değişkeni modele eklenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken 

olan cari açık değişkeninin seviyede durağan olmaması ve analize dahil olan değişkenlerden bazılarının 

I(0), bazılarının ise I(1) olması nedeni ile bu durumdaki değişkenler için eş bütünleşme ilişkisi analizine 

izin veren ve Peseran vd (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı tercih edilmektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı iki safhadan oluşmakta olup ilk safhada değişkenler arasında uzun dönemli 

ilişkinin varlığı araştırılmakta olup eğer söz konusu uzun dönemli ilişki tespit edilirse ikinci safhaya 

geçilmektedir. İkinci safhada bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiler kısa ve uzun 

dönemli olarak test edilmektedir. Bu amaçla kurulan model denklem (11)de izlenebilmektedir.  

∆cd = β0 + ∑ β1i∆cdt−1 + ∑ β2i∆dit−1 +m
i=0

m
i=1 ∑ β3i∆gdt−1 + ∑ β4i∆pdt−1 +m

i=0
m
i=0

∑ β5i∆pit−1 + β6cdt−1 + β7dit−1
m
i=0 + β8gdt−1 + β9pdt−1 + β10pit−1 + β11dummy1 +

β11dummy2 + trend + et                                                                                                        (11) 

Analizin gerçekleşebilmesi amacıyla uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda Schwarz Bilgi Kriteri yardımıyla sınır testi için uygun gecikme uzunluğunun seçimine 

geçilmektedir.  

Tablo 5. Sınır Testi İçin Uygun Gecikme Uzunluğunun Seçimi 

Gecikme 

Uzunluğu 

Schwartz Bilgi 

Kriteri 

LM Testi 

𝑿𝟐 (𝟏)   𝑿𝟐 (𝟒)  

1  15.187  0.06  0.10 

2  15.219  0.06  0.00 

3  15.271  0.07  0.09 

4 15.457  0.11  0.06  

5  15.561  0.03  0.08 

6 15.609   0.16 0.00  

 

Tablo 5’de izlendiği gibi Schwartz Bilgi Kriteri kullanılarak ve maksimum gecikme uzunluğunun 

6 olarak kabul edildiği en küçük değer 1 gecikmede olduğu için uygun gecikme olarak seçilmiştir. 

Ayrıca Breusch-Goldfrey testi ile hata terimleri arasında oto korelasyon sorununun olmadığı 

anlaşılmıştır. Sonraki aşamada F testi ile seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi sınanacaktır. Söz konusu 

sınamada boş hipotez eş bütünleşme ilişkisi olmadığını ileri sürerken alternatif hipotez eş bütünleşme 
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ilişkisinin var olduğunu ileri sürmektedir. Bu amaçla kurulan hipotezler denklem (12) ve (13) da 

izlenebilmektedir.  

𝐻0: 𝛽6 = 𝛽7 = 𝛽8 = 𝛽9 = 𝛽10 = 0                                                                                         (12) 

𝐻1: 𝛽6 ≠ 𝛽7 ≠ 𝛽8 ≠ 𝛽9 ≠ 𝛽10 ≠ 0                                                                                         (13) 

Tablo 6. F Testi İle Eş Bütünleşme İlişkisi 

𝑲 𝑭 İ𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 
%1 Anlam Seviyesinde Kritik Değerler 

𝑨𝒍𝒕 𝑺𝚤𝒏𝚤𝒓 Ü𝒔𝒕 𝑺𝚤𝒏𝚤𝒓 

5  6.11  4.37 5.35  

Tablo 6’daki sonuçlara göre Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından oluşturulan tabloya göre 

%1anlam seviyesinde alt ve üst sınır değerleri izlenebilmektedir. F istatistiği değerinin üst sınırın 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum uzun dönemli ilişkinin olmadığını kabul eden boş hipotezin 

ret edildiği anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemli ilişkinin var olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçların ardından ARDL kısa ve uzun dönem analizine geçilmektedir. Uzun dönem ilişki için 

çalışmanın değişkenlerine uyarlanmış hali (14) nolu denklemde izlenebilmektedir.  

cd = β0 + ∑ β1icdt−i + ∑ β2idit−i +m
i=0

m
i=1 ∑ β3igdt−i + ∑ β4ipdt−i + ∑ β5ipit−i

m
i=0

m
i=0 +m

i=0

β6dummy1 + β7dummy2 + trend + u                                                                         (14) 
 

(14) numaralı modelde m, uygun gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. Schwarz Bilgi Kriterine 

göre maksimum beş olacak şekilde belirlenmiştir. Sonuçlar tablo 7’de izlenebilmektedir. 

Tablo 7. Sınır Testi Uzun Dönem Sonuçları 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒚𝚤 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑯𝒂𝒕𝒂 𝒕 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝒗𝒆 𝒑 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 

Cd (-1) 0.568 0.062 7.756(0.000) * 

Cd (-2) -0.004 0.190 -0.665(0.356) 

Cd (-3) 0.021 0.281 0.561(0.512) 

Cd (-4) -0.109 0.056 -3.123(0.000) * 

Cd (-5) -0.210 0.076 -4.101(0.001) * 

di -0.210 0.100 -4.211(0.000) ** 

gd -0.011 0.008 -0.341(0.767) 

Pd - 0.138 0.001 -3.133(0.003) 

Pd (-1) 0.091 0.041 6.210(0.00) ** 

pi -0.110 0.007 -4.018(0.00) * 

c 415 617 1.190(0.312) 

Dummy 1 -1890 541 -4.122(0.00) * 

Dummy 2 -1622 561 -4.901(0.08) * 

Trend -9.890 26.122 -4.231)0.322) 

𝑋2𝐵𝐺 = 3.912(0.290)   𝐹𝐹𝐹(1.54) = 1.1310(0.190) 

𝑋2𝑁𝑂𝑅𝑀
= 1.412(0.181)   𝐹𝐻𝐸𝑇(1.76) = 0.811(0.229) 

Not: 𝑅2 =89.109, SBC=-7.8902, AIC=-684.311, Durbin Watson =2.1507; * e ** sırasıyla 0.01 ve 0.05 seviyesinde 

anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Tablo 7’de uzun dönem test sonuçları izlenebilmektedir. Teşhis teslerine bakıldığında Breusch- 

Goldfrey ardışık bağımlılık LM sınamasını, Ramsey fonksiyonel form sınamasını, hata teriminin normal 

dağılımı için LM sınamasını ve White değişen varyans sınamasını sonuçlarına göre ARDL (5,0,0,1,0) 

modelinin tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. Modelle ilgili uzun dönem katsayılar tablo 8’de 

izlenebilmektedir.  

Tablo 8. Uzun Dönem ARDL Katsayıları 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑯𝒂𝒕𝒂 𝒕 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝒗𝒆 𝒑 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 

di -0.46 0.11 -2.111(0.08) * 

gd -0.18 0.14 -0.561(0.00) ** 

Pd 0.011 0.018 0.141(0.776) 

pi -0.161 0.016 -2.361(0.005) * 

c 1112 1312 1.451 (0.145) 

Dummy 1 -2312 431 -3.541(0.000) * 

Dummy 2 -3649 31.121 -1.789(0.007) * 

Trend -16.211 41.090 -0.312(0.445) 

 

ARDL (5,0,0,1,0) modeliyle ilgili uzun dönem katsayılarına göre doğrudan yatırımlar, devlet 

harcamaları, portföy yatırımları ve kukla değişkenler (dummy) teorik beklentiler doğrultusunda negatif 

değerli sonuçlar almış olup istatistiksel olarak da anlamlıdır. Sonuçlar bütün olarak değerlendirildiğinde 

cari açığın düşürülmesinde doğrudan yatırımlar oldukça büyük rol üstelenmektedir. Sonuca göre 

dorudan yatırımda 1 birim artış cari açığı 0.46 birim azaltmaktadır. Ekonomi biliminde genel geçer 

görüş ülkeye giren ve doğrudan yatırıma harcanan dövizler ülke in döviz kazandırıcı bir işlem olup cari 

açığın finansmanı için oldukça önemli bir kaynaktır. Kamu dış borçlarında meydana gelen 1 birimlik 

artış cari açığı 0.18 birim azaltmaktadır. Bu durum yurt dışından alınan yabancı borcun ülkeye döviz 

girişi sağlaması ve cari açığın finansmanında kullanabildiği şeklinde yorumlanabilmektedir. Fakat özel 

yatırım borçlanmasının cari açık üzerinde herhangi bir olumlu katkısı gözlemlenememiştir.  

Sıcak para olarak da bilinen portföy yatırımlarındaki 1 birimlik artış da cari açığı 0.16birim 

azaltmaktadır. Bu sonuç da genel geçer ekonomi teorileri ile örtüşmekte olup ülkeye giren sıcak para 

cari açığın finansmanında önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte hızlı bir şekilde ülkelerine geri 

dönen sıcak para yerine uzun vadeleri nedeniyle doğrudan yatırımlar daha sağlıklı cari açık finansman 

yöntemi olmalıdır.  

Uzun dönem tahmininin ardından analizde kısa dönemli ilişkiler tahmin edilmelidir. Bu amaçla 

uygulanacak model denklem (14) de izlenebilmektedir.  

△ cd = β0 + ∑ β1i △ cdt−i + ∑ β2i △ dit−i +m
i=0

m
i=1 ∑ β3i △ gdt−i + ∑ β4i △ pdt−i +m

i=0
m
i=0

∑ β5i △ pit−i
m
i=0 + β6dummy1 + β7dummy2 + β8ecmt−1trend + et                         (14) 

Denklem (14) e ait sonuçlar tablo 9’da izlenebilmektedir.  



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

745 
 

Tablo 9. Kısa Dönem ARDL Katsayıları 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑯𝒂𝒕𝒂 𝒕 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝒗𝒆 𝒑 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 

△Cd 1 0.421 0.054 4.121 (0.004) * 

△Cd 2 0.311 0.056 2.011(0.000) * 

△Cd 3 0.311 0.061 1.190 (0.000) * 

△di -0.213 0.043 -4.561(0.000) * 

△gd -0.011 0.016 -1.512(0.650) 

△Pd -0.121 0.013 -4.680(0.004) * 

△pi -0201 0.012 -2.231(0.008) * 

△c 219 519 2.190(0.413)  

△Dummy 1 -2151 578 -4.213(0.000) * 

△Dummy 2 -1190 18.121 -2.188 (0.000) * 

△Trend -9.112 18.110 -0.210(0.380) 

△Ecm(-1) -0.30 0.05 -6.122 (0.000) * 

 

Analizle ilgili ARDL kısa dönem katsayıları tablo 9’da izlenebilmektedir. Hata düzeltme 

katsayısının negatif ve 1’den küçük olması beklenir. Analiz sonuçlarında bu oran (-0.30) olarak 

beklentiler doğrultusundadır. Bunun anlamı kısa dönemli dengesizlikler her dönem %30 olarak dengeye 

yaklaşacak ve uzun dönem dengesinde 3 dönemden biraz daha uzun bir süre içinde ulaşılacaktır. Yine 

sonuçlara göre doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları değişkeni ve Özel sektör finansal ve finansal 

olmayan sektörler toplam dış borç stoku değişkeni negatif değer almış olup istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu sonuçlar uzun dönem sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. Burada istisna olan tek durum 

Özel sektör finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış borç stoku değişkeninin uzun dönemde 

istatistiksel olarak anlamsız olması olup bu durum değişkenin kısa dönemde cari açığı azaltıcı etkisinin 

uzun dönemde kaybolduğu şeklinde yorumlanabilir. Sonuçlarda dikkat çekici nokta doğrudan 

yatırımlarla birlikte portföy yatırımlarının cari açığın azaltılmasında rolü olsa da bu rolün uzun dönemde 

zayıfladığı izlenebilmektedir. Bu sonuç iktisatta portföy yatırımları yerine doğrudan yatırımların 

arttırılması gerekliliği tezini desteklemektedir. Bu sonuca göre söz konusu cari açığın finansman 

kalemleri ile cari açık incelenen dönemler için zayıf formda sürdürülebilmektedir.  

6.SONUÇ 

Sadece Türkiye için değil birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için temel makro ekonomik 

problemlerden biri olan cari açık, sürdürülebilirlik ve finansman bakımından önem arz eden bir konudur. 

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin cari işlemler açığının küresel ekonomi için büyük bir 

tehdit oluşturduğu düşünüldüğünde konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. Zira, 2008 krizi öncesi 

ABD’nin cari işlemler açığı küresel net dış borçlanmanın üçte ikisine ulaşmıştır. 

 

 Bu çalışmada ekonomiler için önemli bir tehdit olan cari işlemler açığı Türkiye ekonomisi 

açısından sürdürülebilirlik ve finansman kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde cari 
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açığın teorik alt yapısına değinilmiş olup Türkiye’de cari açığın nedenleri ve sürdürülebilirliği konusu 

irdelenmiştir. Cari açığın finansman kaynaklarının analiz sonrasında literatür taramasına geçilmiş olup 

çalışmanın sonunda cari açığın finansmanı sınır testi yaklaşımı ile Cari açık, Doğrudan yatırım, Kamu 

ve TCMB'ye ait toplam dış borç stoku, Özel sektör finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış 

borç stoku ve Portföy Yatırımları değişkenleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ekonometrik analiz 

sonuçları bütün olarak cari açığın finansmanında ve sürdürülebilirliğinde en önemli rolün doğrudan 

yatırımlarda olduğu anlaşılmıştır. Ekonomi biliminde genel geçer görüş ülkeye giren ve doğrudan 

yatırıma harcanan dövizler ülke in döviz kazandırıcı bir işlem olup cari açığın finansmanı için oldukça 

önemli bir kaynaktır. Bu bakımdan analiz sonucu teorik beklentilerle örtüşmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre cari açığı düşüren diğer bir değişken de portföy yatırımları ve kamu kesimi dış borçlanmasıdır. 

Fakat aynı sonuç özel kesim dış borçlanması için gözlemlenememiştir. Kısa dönem sonuçlar da uzun 

dönemli sonuçlarla tutarlılık göstermiş olup tek istisna kısa dönem tahminlerinde özel kesim 

borçlanmasının cari açık üzerinde azaltıcı etkiye sahip olmasıdır. Sonuçlarda dikkat çekici nokta 

doğrudan yatırımlarla birlikte portföy yatırımlarının cari açığın azaltılmasında rolü olsa da bu rolün uzun 

dönemde zayıfladığı izlenebilmektedir. Bu sonuç iktisatta portföy yatırımları yerine doğrudan 

yatırımların arttırılması gerekliliği tezini desteklemektedir. Bu sonuca göre söz konusu cari açığın 

finansman kalemleri ile cari açık incelenen dönemler için zayıf formda sürdürülebilmektedir. Bu çalışma 

bizlere gösterdi ki her ne kadar doğrudan yatırımlar ile portföy yatırımları cari açığın düşürülmesinde 

rol oynasa da cari açığın kapatılması ve cari fazlaya geçilebilmesi için ülkeye daha fazla sermaye girişine 

olanak sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda yüksek faiz ile sıcak para yerine doğrudan yatırımları 

cazip kılacak ekonomi politikaları geliştirmek, cari açığın kalıcı düşürülmesi açısından önemlidir. Yine 

Türkiye ekonomisinin dış borç stokunun oldukça yüksek olması ve bu borcun büyük kesiminin özel 

sektör borcu olduğu düşünüldüğünde alınan borçların döviz kazandırıcı alanlarda değerlendirilmesi ve 

doğrudan yatırımların cari açığa neden olan sektörlere yönlendirilmesi cari açık sorununun 

giderilmesinde önem arz etmektedir.  
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SİVİL HAVACILIK KONUSUNDA ULUSAL TEZ MERKEZİNDE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Büşra ŞAHİN* 

Kübra KOCAKAYA** 
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ÖZET 

Günümüzde ulaşım sektörü dünya ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. İkinci dünya 

savaşından sonra havayolu ulaşımı hızlı bir gelişme göstermiştir. Havacılık sektörü sivil ve 

askeri havacılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Sivil havacılık kolu yolcu ve kargo taşımacılığını 

içine alan ticari havacılık, ziraat, gözlem, arama kurtarma çalışmalarını içine alan hava 

çalışmaları ve 5700 kg altındaki ağırlığa sahip tüm hava taşıtlarını (askeri ve tarifeli uçuşlar 

hariç) içine alan genel havacılık faaliyetleri ile geniş bir yelpazeye sahiptir. Türkiye ise Sivil 

havacılık sektörü açısından, Dünya’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu 

alanda açılan üniversitelerle birlikte etkinliği artan sektör üzerinde sayısız araştırma yapılmış, 

kitaplar ve makaleler yayınlanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de sivil havacılık üzerine yazılan 

Ulusal Tez Merkezi’nin verileri ile elde edilen tezler incelenmiştir. Verilerin analizinde, sivil 

havacılık üzerine yapılan tezlerin yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu ve tezin 

yapıldığı yıl gibi değişkenler ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar için çeşitli 

öneriler ve bulgular tartışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Ulaşım, Profil Analizi, Alan Araştırması, Ulusal Tez Merkezi 

Jel Kodları: M10, L91, L93 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF NATIONAL THESIS CENTER STUDIES ON CIVIL 

AVIATION 

ABSTRACT 

Today, transportation sector has an important share in world economy. After the Second World 

War, airline transportation showed a rapid development. The aviation sector is divided into civil and 

military aviation. Civil aviation sector has a wide range with commercial aviation including passenger 

and cargo transportation, aerial activities including agriculture, observation, search and rescue 

operations and general aviation activities covering all aircraft weighing less than 5700 kg (excluding 

military and scheduled flights). Turkey in terms of the civil aviation sector, has become one of the fastest 

growing countries in the World. Numerous researches, books and articles have been published on the 

sector, which has increased effectiveness with the universities opened in this field. In this study; Thesis 

data were examined which obtained by the National Thesis Center datas on civil aviation in Turkey. In 

the analysis of the data, variables such as university, institute, department, subject and year in which 

the thesis was made were investigated. At the end of the study, various recommendations and findings 

for the researchers will be discussed. 

Keywords: Civil Aviation, Transportation, Profile Analysis, Field Research, National Thesis Center 

Jel Codes: M10, L91, L93 

1.GİRİŞ 

Ulaşım varlıkların yer değiştirmesi işlemini içeren bir süreçtir. Havayolu ulaşımı ise 

insanların ve eşyaların (bagaj, kargo, posta) bir noktadan başka bir noktaya havayolu ile 

taşınması işlemidir. İnsanoğlu başlangıçtan günümüze gökyüzü ile ilgilenmiş ve merak etmiş, 

teknolojinin gelişimiyle birlikte çalışmalar hız kazanmıştır. “Havacılık; kuvvet, zaman ve 

mekânın doğru kullanılması sonucunda insanoğlunun yaptığı en önemli keşiflerden biridir. 

Stratejinin bu üç unsurunun en mükemmel haliyle bir araya gelerek insanlığın hizmetine 

sunulduğu alandır havacılık” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kendi stratejik planında yer 

almaktadır (SHGM, 2013-2017: 2). Havacılığın altında yer alan sivil havacılık konusu 

ülkemizde devlet temelli olarak işlev gördüğünden dolayı fazla gelişim gösterememiştir. Bu 

nedenle üzerinde fazla çalışılmamıştır. Böylece sivil havacılık konusunda yapılan araştırmalar 

da sınırlı kalmış ancak son dönemlerde çalışılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’de sivil havacılık alanındaki akademik çalışmalara dikkat 

çekmek amaçlanmış ve ortaya konulan bilimsel yayınların konuyu hangi açıdan ele aldığı 
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incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında sivil havacılık ile ilgili ülkemizde yapılan 

akademik araştırmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır.   

2.BİBLİYOMETRİ  

Bibliyometri matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle bilim insanlarının ortaya 

koyduğu eserlerin çeşitli açılardan analiz edilmesini içeren bir yöntemdir. (Zan, 2012). Diğer 

bir ifadeyle bibliyometrik analiz, belirli alan ve konularda yazılan yayınlara yapılan atıf 

durumları gibi çeşitli özellikleri araştıran nicel bir yöntemdir (Kurutkan & Orhan, 2017). Konu 

ile alakalı ‘Bibliyometri’ ifadesinin kullanım geçmişine bakıldığında 1923’te yaptığı çalışmalar 

sonucunda; ‘istatistiki bibliyografya’ ifadesini literatüre kazandıran E. W. Hulme olmuştur. Bu 

ifade daha sonra Alan Pritchard’ın 1969’da ‘bibliyometri’ kavramını açıklayan çalışmasına 

kadar kullanılmıştır (Hertzel, 2003).  1969 yılında “Journal of Documentation” dergisinde Alan 

Pritchard tarafından yayınlanan “İstatiksel Bibliografya mı Yoksa Bibliyometri mi?” adlı 

makale ile bibliyometri kelimesi ilk kez kütüphane ve bilgi bilimi alan yazınında kullanılmıştır 

(Alan, 1969). Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde bibliyometri terimini ilk olarak ele alan 

çalışma ise 1970 yılında Özinönü tarafından yapılan çalışmadır.  Özinönü yaptığı çalışmasında, 

Türkiye’nin temel bilimlerdeki durumunu inceleyip belirli alan ve konulardaki bilimsel 

üretkenliği belirlemeyi amaçlamıştır (Al, Sezen, & Soydal, 2012). 

Bibliyometrik analizler; tanımlayıcı özellikte olabilirken (belirli bir yıl baz alınarak bu 

yılda yayımlanan makale sayısının belirlenmesi gibi) değerlendirici özellikte de (herhangi bir 

makalenin kendisinden sonra benzer konuda yapılan çalışmalara ne ölçüde yön verdiğini 

belirlemek amacıyla yapılan atıf analizi çalışmaları gibi) olabilirler. Bibliyometrik çalışmalar 

ile yayınlar yazar, konu, atıf yapılan yazar, atıf yapılan kaynaklar gibi yönlerden matematiksel 

ve istatistiksel yöntemlerle incelenerek ortaya çıkan sonuçlardan hareketle belirli bir bilim 

alanına ve konusuna ait genel yapının göz önüne serilmesini mümkün kılmaktadır (Çetinkaya 

Bozkurt, Ö. ve Çetin, 2016). 

Bibliyometrik çalışmalar sayesinde yayınları belirli özellikleriyle ele alarak bilimsel 

iletişime ilişkin pek çok bulguya ulaşmak mümkün olmaktadır. Söz konusu bulgulardan 

hareketle, bir derginin etkinliğini belirlemek amacıyla mikro düzeyli ya da bir ülkenin bilim 

politikasını şekillendirmek amacıyla makro düzeyli olarak faydalanılabilir. Bu anlamda 

bilimsel yayınların etkinliği genelde bibliyometrik çalışmalar ile belirlenmeye çalışılmakta ve 
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gerçekleştirilen bibliyometrik çalışmalarda veri erişimi kolaylılığı nedeniyle veri kaynağı 

olarak atıf dizinlerinden yararlanılmaktadır (Al et al., 2010). 

3. YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak belirlenmiş anahtar kelimeler kullanılarak 

Yüksek Öğrenim Kurulu elektronik tez arşivinde bulunan sivil havacılık ile ilgili lisansüstü 

tezlere ulaşılmış ve elde edilen dokümanlar araştırmacılarca belirlenen değişkenler 

doğrultusunda analiz edilmiştir. 

Araştırmada aşağıdaki adımlar uygulanmıştır: 

1. Adım: YÖK elektronik tez arşivi, ‘Gelişmiş Tarama’ bölümünde ‘Sivil Havacılık’ ve 

‘Havacılık’ anahtar kelimeler ile taranmış, gerekli ayıklamalar yapıldıktan sonra sivil 

havacılık ile ilgili lisansüstü tezler listelenmiştir. 

2. Adım: Araştırmanın verileri için veri değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloda 

lisansüstü tezler farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Tezler tez türü, yazıldıkları 

yıllara, yazım dili, yazıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalına göre ve konuları ile 

tarandıkları dizine göre detaylandırılmıştır. 

3.  Adım: YÖK veri tabanında ulaşımına izin verilen tezler indirilmiş ve incelenmiştir. 

YÖK veri tabanında ulaşımı mümkün olmayan tezlerin ise var olan özetlerinden 

yararlanılarak inceleme gerçekleştirilmiştir. 

4. Adım: Bulgular sonuç, tartışma ve öneriler şeklinde tanımlanmış ve yorumlanmıştır. 

4.BULGULAR 

Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre, Türkiye’deki alan yazında havayolları rekabet 

stratejilerini veya havayollarında rekabetin herhangi bir unsurunu konu edinen 315 tezin 242’si yüksek 

lisans, 73’ü doktora tezi olarak bulunmuştur. Tablo 1’de tez alanlarının dağılımı verilmiştir. 

  

Söz konusu 315 tezin yazım dili incelenmiş ve sonuçlar Tablo2 ile gösterilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre 2015-2019 yılları arasında sivil havacılık konusunda yazılan tezlerin 281’i, %89’unun 

Türkçe yazıldığı görülmüştür.  

Tablo 2: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Yazıldığı Dillere Göre Dağılımı 
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Yazım Dili f % 

Türkçe 281 89 

İngilizce 34 11 

Toplam 315 100 

Araştırmada yılların kapsamı 2015-2019 yılları arası olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde 

edilen sonuçlar Tablo 3 ile verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yıllar arasında sivil havacılık konulu 

en fazla tez 2018 yılında yazılmış olup 90 tanedir. İkinci sırada 2017 yılında yazılan 82 tez yer 

almaktadır. 

Tablo 3: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı  

Yıllar f % 

2015 66 21 

2016 65 21 

2017 82 26 

2018 90 28 

2019 12 4 

Toplam 315 100 

 

Yapılan çalışma sonucu elde edilen tezler yazıldıkları enstitüye göre değerlendirilmiş ve sonuçlar 

Tablo 4 ile verilmiştir. Söz konusu tezler en fazla 197 adet ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazılmıştır. 

İkinci sırada Fen Bilimleri Enstitüsünde yazılmış 106 tez bulunmaktadır. Diğer bölümünde ise Eğitim 

Bilimler Enstitüsü, İşletme Enstitüsü ve Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünde yazılan birer tez yer 

almaktadır. 

Tablo 4: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Yazıldığı Enstitüye Göre Dağılımı 

  

Araştırma sonucu ulaşılan tezlerin hangi üniversitelerde yayınlandığı incelenmiş ve sonuçlar 

Tablo 5’te verilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda en fazla tezin 79 tane ile Anadolu 

Üniversitesinde yazıldığı görülmektedir. Bu üniversiteyi takiben ikinci ve üçüncü sırada Erciyes 

Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi yer almaktadır.  
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Tablo 5: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Yazıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı 

Üniversite f %  

Anadolu Üniversitesi 79 25  

Erciyes Üniversitesi 25 8  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 23 7  

Beykent Üniversitesi 18 6  

İstanbul Teknik Üniversitesi 14 4  

Kocaeli Üniversitesi                9 3  

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 3  

İstanbul Üniversitesi 8 3  

Yıldız Teknik Üniversitesi 8 3  

Maltepe Üniversitesi 7 2  

Marmara Üniversitesi 7 2  

Akdeniz Üniversitesi 6 2  

Bahçeşehir Üniversitesi 5 1  

Diğer 98 31  

Toplam 315 100  

 

 Sivil havacılık konusunda son 5 yılda yazılan tezlerin hangi anabilim dalı altında yazıldığı 

incelenmiş olup sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. İşletme Anabilim Dalı, 70 tane tezle ilk sırada yer 

alırken Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı 39 tezle ikinci sırada yer almaktadır. Yazılan tezlerden 

Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünde yer alan tezin anabilim dalı olmaması nedeniyle toplamda 314 

tez bulunmaktadır. 

  

Türkiye’de sivil havacılık konusunda son 5 yılda yazılan 315 tez yazıldığı konulara göre 

değerlendirilip sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. Tezlerde 604 konu etiketi kullanılmış olup bu sayı söz 

konusu etiketlerin İngilizce karşılıkları çıkarılarak elde edilmiştir. Tezlerde konu etiketi olarak en fazla 

258 tane ile sivil havacılık olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra işletme 149; ulaşım 42; havacılık 
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mühendisliği konu etiketinin 22 kez kullanıldığı görülmektedir. Araştırmada 5’ten daha az kullanılmış 

etiketler ‘Diğer’ bölümünde ifade edilmiştir. 

Tablo 7: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

Konu f % 

Sivil Havacılık  258 43 

İşletme  149 25 

Ulaşım 42 7 

Havacılık Mühendisliği  22 4 

Uçak Mühendisliği  15 3 

Ekonometri  12 2 

Eğitim ve Öğretim 9 1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği  9 1 

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği  8 1 

Makine Mühendisliği  7 1 

Enerji  5 1 

Diğer 68 11 

Toplam 604 100 

 

Sivil havacılık konusunda son 5 yılda yazılan tezlerin hangi dizinlerde(indeks) tarandığı 

incelenmiş ve Tablo 8 ile verilmiştir. Dizin tablosu oluşturulurken benzer konular bir araya toplanıp 

değerlendirilmiştir. Söz konusu dizinlerde Havacılık dizininde; sivil, askeri ve ticari havacılık, havacılık 

işletmeleri, hava yolu işletmeleri gibi etiketler yer almaktadır. Hizmet/Kalite/Müşteri dizininde 

havaalanı yer hizmetleri, havaalanı yolcu hizmetleri, kabin hizmetleri, güvenlik hizmetleri, hizmet 

kalitesi, servis kalitesi, müşteri sadakati gibi etiketler yer almaktadır. Yönetim dizininde atık, personel, 

trafik yönetimi gibi etiketler yer almaktadır. Analiz/Model dizininde ise tezlerde kullanılan istatistiksel 

analizler ile yönetim, iş ve ulaşım modelleri yer almaktadır. 

Tablo 8: Türkiye’de 2015- 2019 Yılları Arasında Sivil Havacılık ile İlgili Yazılan Lisansüstü 

Tezlerin Dizinlere Göre Dağılımı 

Dizinler f % 
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Havacılık 215 15 

Hizmet/Kalite/Müşteri 93 7 

Yönetim 53 4 

Güvenlik/Emniyet 37 3 

Analiz/Model 35 3 

Personel/Ekip 29 2 

Hava alanı 27 2 

Rekabet  24 2 

İşletme 11 1 

Teknoloji 9 1 

Hava Trafik Kontrolorü 6 1 

Çevre 6 1 

Diğer 860 58 

Toplam 1405 100 

 

5.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Araştırmada ulusal tez merkezi kapsamında yazılan Türkiye’de sivil havacılık alanındaki 315 tez, 

8 farklı kriterle değerlendirilip bulunan nicel sonuçlar verilmiştir. Sivil havacılık konusunun dünya 

literatüründe olduğu gibi Türkiye’de de dikkate alınır bir konu olması, bu konunun yazın dünyasında da 

yer almasına katkı sağlamıştır. 

 

Tezlerin derecesine göre değerlendirilmesi sonucu büyük bir çoğunluğun yüksek lisans tezleri 

olduğu saptanmıştır. Türkiye’de sivil havacılık ile ilgili hazırlanmış lisansüstü tezler son 5 yılda ivme 

kazanmıştır. Ülkemizde gerek devlet gerekse özel sektörün havacılık alanında yenilikler yapması, son 

yıllarda yurt içi ve yurt dışı sivil yolcu taşımacılığının artması ve üniversitelerin sivil havacılık, 

havaalanı yönetimi, uçak mühendisliği gibi bölümlere ek yeni bölümleri açması konuya olan ilgiyi 

artırmaktadır. 

Tezlerin enstitülerinin incelenmesi sonucu 197 tanesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü altında 

yazıldığı görülmüştür. Havacılık Yönetimi gibi bölümlerin İşletme Anabilim Dalı bünyesinde yer alması 
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bu sonuca sebep olmaktadır. Anabilim dalı incelemesinde ilk sıralarda İşletme, Sivil Havacılık Yönetimi 

ve Sivil Havacılık Anabilim Dallarının bulunması enstitü sonucu doğrular nitelikte olmuştur. 

Bir başka kriter olan tezlerin yazıldığı konular araştırılmış ve ilk sırada sürpriz olmayacak şekilde 

258 kez farklı tezlere konu olan sivil havacılık olduğu saptanmıştır. İkinci olarak işletme konusu 149 

kez farklı tezlerde sivil havacılıkla ilişkilendirilmiştir. Bu da bize üniversitelerde havacılığın işletme 

yönünün üzerinde durulup ele alındığı göstermektedir. Yine ulaşım konusu en çok karşımıza çıkan 

üçüncü konu etiketidir. Havacılığın yolcu taşımada önemli modlardan birisi olduğu düşünülürse, 

özellikle de sivil havacılık hızlı ve güvenli bir ulaşım türüdür. 

Bu bilgilerden hareketle Türkiye’de sivil havacılığın hemen her dönemde ve farklı alanlarda 

kendine yer bulduğu söylenebilir. Günümüzde zaman kavramı çok elzem olduğundan kişiler veya 

kurumlar hangi amaçla olursa olsun hız ve konforu talep etmektedirler. Bu ancak ve ancak gelişmiş yeni 

teknoloji ve sistemli bir hava taşıması ile mümkündür. Bu talep eğilimi ekonomik ve sosyal olarak 

görüldüğü gibi sivil havacılık okullarının açılmasıyla yazın dünyasında da görülmüştür. Böylece bu 

çalışma ile havacılığın gelişimine akademik dünyanın katkısı belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yine 

sivil havacılık alanına güncel akademik yaklaşımlar ortaya koyulmuştur. Böylece konu için eksik yönler 

göz önüne çıkarılıp sonradan yazılacak tezler için belirginleştirilmeye çalışılmıştır. 
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KONUT FİYATLARININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ 

Araş. Gör. Dr. Musa BAYIR 

           Araş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU 

            Araş.Gör. Şeyma ŞAHİN KUTLU 

ÖZET 

Konut fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu çerçevede, 

çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde çeşitli makroekonomik değişkenlerin konut fiyatları üzerindeki 

etkisini ampirik olarak araştırmaktır. Ampirik analiz yöntemi olarak ARDL analizi ve sınır testi tercih 

edilmektedir. Çalışmada bağımlı değişken reel konut fiyatları; bağımsız değişkenler ekonomik büyüme, 

enflasyon, para arzı ve dolar kurudur. Analiz 2011-2018 dönemini kapsamakta ve çeyrek dönemlik 

veriler kullanılmaktadır. Sınır testi sonucuna göre, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun dönemde konut fiyatları üzerinde ekonomik büyüme, para arzı ve 

dolar kuru pozitif; enflasyon negatif yönde etki ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Büyüme, Enflasyon, Döviz Kuru, Para Arzı, ARDL. 

Jel Kodları: B22, C22, C01. 

AN EMPIRICIAL ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF HOUSING PRICES 

ABSTRACT 

The impact of housing prices on the economy has become very important. In this context, the aim 

of the study is to empirically investigate the effect of various macroeconomic variables on house prices 

in Turkey’s economy. The ARDL analysis and bound test is preferred as the method of empirical 

analysis. In the study, the dependent variable is real house prices; independent variables are economic 

growth, inflation, Money supply and dollar rate. The analysis includes the periods between 2011-2018 

and quarterly data is used. According to the result of bound test, there is a cointegration relationship 

between variables. In the same period, while economic growth, money supply and dollar have a positive 

effect on house prices, inflation has negative effect on house prices in the long term. 

Anahtar Kelimeler: Housing Prices, Economic Growth, Inflation, Exchange Rate, ARDL. 

Jel Codes: B22, C22, C01. 
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1. GİRİŞ 

Konut, bireylerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan aynı zamanda bireylere kaliteli bir yaşam 

olanağı sağlayan, doğal afetlere karşı bireyleri koruyan yapılar şeklinde tanımlanmaktadır (Çetin, 2012: 

295). Konut, bireylere ve ailelere özel hayatlarını koruma imkânı sağlayan ve güven veren, bireylerin 

ve ailelerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için imkân sunan mekânlar şeklinde de ifade 

edilebilmektedir. Ayrıca, konut kentlerin temel simgesi olarak görülmektedir (Ören ve Yüksel, 2013: 

3). Bununla birlikte, konutun Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulunan; psikoloji, 

güvenlik, ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının hepsine karşılık verebilen yapılar 

olarak nitelendirildiği görülmektedir (Aruma ve Hanachor, 2017: 16). 

Konut, birbirlerinden farklı fiziksel, yapısal, konumsal özellikler taşıması nedeniyle heterojen bir 

yapıya sahiptir. Bu özelliği konut piyasasını da heterojen bir yapıya büründürmektedir. Bu durum, konut 

fiyatlarının tahmin edilme süresini diğer piyasalara göre güçleştirmekte ve farklılaştırmaktadır (Uyar ve 

Yayla, 2016: 327). Konutun, hem mal hem de yatırım aracı olarak değerlendirilmesi de konut 

piyasasının diğer piyasalara göre bazı farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Bu farklılıklar; konut 

arzının maliyetinin yüksek olması, konutun dayanıklı olması, taşınamaz olması, heterojen olması, 

finansal işlemlerde teminat olarak gösterilmesi, ikincil piyasalardaki varlığı şeklinde sıralanabilmektedir 

(Iacoviello, 2000: 8). 

Konut talebi ve arzı gayrimenkul (konut) piyasasında bir araya gelerek konut fiyatlarını 

belirlemektedir.  Konut talebi genel olarak tüketim ve yatırım amaçlı konut talebi şeklinde iki kısımdan 

oluşmaktadır. Tüketim amaçlı konut talebi üzerinde konut fiyatı, hane halkı geliri, konut kredisi faiz 

oranları, konut özellikleri, konut kiraları, konut dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatları gibi faktörler etkili 

olurken, yatırım amaçlı konut talebi üzerinde konut getiri oranı, konut dışındaki yatırım araçlarının getiri 

oranları, hane halkı serveti, konut özellikleri, demografik özellikler gibi faktörler etkili olmaktadır. 

Konut arzı üzerinde ise konut fiyatları, piyasa faiz oranları, finansman imkânları, hükümet politikaları, 

arazi durumu, kentleşme oranı, yapı malzemesi (inşaat) maliyetleri, teknolojik gelişmeler gibi faktörler 

belirleyici olmaktadır (Öztürk ve Fitöz, 2009: 25-32).   

Ekonomik birimler farklı amaç ve beklentiler doğrultusunda fonlarını (tasarruflarını) finansal ve 

finansal olmayan piyasalarda değerlendirme çabası içindedirler. Özellikle konut piyasası hane 

halklarının tasarruflarını değerlendirdiği finansal olmayan piyasa türü olarak dikkat çekmektedir.  Konut 

piyasaları gelişmişlik seviyelerine göre ülkeler arasında farklılıklar gösterse de tüm ekonomiler için 

önem arz etmektedir. Konut yatırımları diğer finansal ve finansal olmayan yatırımlara alternatif ve 

getirisi yüksek bir yatırım olarak görülmesinden dolayı konut piyasası ekonomiler için önem 

taşımaktadır. Ayrıca konut piyasası ile yatırımın finansman aşamasında bankacılık sektörü arasında 
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ilişki kurulduğu için konut piyasaları uygulanacak para politikalarından da etkilenmektedir  (Uysal ve 

Yiğit, 2016: 190).  

Uygulanan para politikaları varlık fiyatları kanalı üzerinden makroekonomik faktörler üzerinde 

etkili olabilmektedir. Konut, serveti oluşturan önemli bir kaynaktır. Para politikasında meydana gelen 

bir değişiklik konut talebini ve fiyatlarını etkileyerek ekonomik birimlerin servet değerlerinin 

değişmesine yol açabilmektedir. Ekonomik birimler servet değerlerindeki değişikliğe göre tüketim ve 

yatırım harcamalarını değiştirirler. Bu değişikliğe bağlı olarak da çıktı ve enflasyon gibi 

makroekonomik göstergelerde de değişim yaşanabilmektedir. Bu durum konut piyasasının parasal 

unsurlara karşı duyarlı olduğunu ve ekonomik faaliyetler üzerinde de etkili olabileceğini göstermektedir. 

Nitekim 2008 yılında yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan finansal krizinin tetikleyici konut 

piyasası olmuştur. 

Konut, bir sermaye malı niteliğinde olduğu için servet biriktirme aracı olarak da kullanılmaktadır. 

Özellikle gelişmiş ekonomilerde konut varlıkları sahip olunan milli servet içerisinde önemli bir paya 

sahiptir. Bu duruma konut talebinin önemli bir kısmının yatırım aracı olması neden olmaktadır. Konut 

yatırımı hem kira getirisi hem de konutun olası değer artışı beklentisi nedeniyle gelir sağlamaktadır. 

Hane halklarının yapmış oldukları tüketim harcamaları içerisinde konut harcamaları önemli bir yer 

tutmaktadır (İslamoğlu ve Nazlıoğlu, 2019: 94). Hane halkı için hem tüketim hem de yatırım malı olarak 

görülen konut harcamaları toplam harcamalar içinde büyük bir paya sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre son 15 yıllık dönemde hane halkının yapmış olduğu toplam tüketim harcamalarının 

yaklaşık %27’sini konut ve kira harcamaları oluşturmaktadır. Bu oran hane halkının tüketim amaçlı 

yapmış olduğu harcamaların en büyüğü olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca son dönemlerde konut 

piyasasında önemli bir hareketlilik olduğu ve bu hareketliliğin konut fiyatlarına yansıdığı görülmektedir. 

2010 yılından 2017 yılına kadar konut fiyatlarında %110’luk bir artış gözlemlenmiştir (Kolcu ve 

Yamak, 2018: 142).  

Konut sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde lokomotif bir sektör olarak 

nitelendirilmektedir. Konut sektörünün ekonomiler için lokomotif görevi görmesinde konut sektörünün 

büyük oranda yerli sermayeye dayanması, sektörde istihdam potansiyelinin yüksek olması, katma değer 

oluşturması ve özellikle imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlerle etkileşim içinde olması gibi 

faktörler etkili olmaktadır. Ayrıca konut harcamalarının çarpan etkisinin yüksek olmasına bağlı olarak 

konut harcamalarında meydana gelen bir artış mobilya, beyaz eşya, ev tekstili gibi konut ile ilgili mallara 

olan talebi artıracaktır. Bu durum konut piyasasındaki canlılığın diğer sektörleri de hareketlendireceğini 

göstermektedir (Öztürk ve Fitöz, 2009: 23). 

Konut harcamalarının toplam harcamalar içinde önemli bir payının olması konut piyasasının gayri 

safi yurtiçi hâsıla, faiz, enflasyon, yatırım, finansal varlıklar, işsizlik gibi çok sayıda makroekonomik 
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gösterge ile etkileşim halinde olmasına neden olmaktadır (Uysal ve Yiğit, 2016: 189). Konut sektörünün 

para politikalarından etkilenmesi, makroekonomik göstergelerle ilişki içinde olması, ekonomide 

lokomotif bir sektör olarak nitelendirilip birçok sektörle etkileşim içinde olması gibi faktörler konut 

piyasasının makroekonomideki önemini ortaya koymaktadır.   

Konut piyasasında meydana gelen değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 

adına literatürde çok sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların bazıları bölgesel 

boyutta ele alınırken bazıları ise ülke genelinde incelenmiştir. Konut piyasasına yönelik yapılan 

çalışmalar incelendiğinde genel olarak konut talebinin belirleyicilerine, konut fiyatları ile bazı 

makroekonomik değişkenler (gelir, para arzı, faiz, oranları, döviz kuru, enflasyon, nüfus, istihdam, vb. 

gibi) arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına ve konut piyasasında balon olup olmadığına yönelik 

konuların araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde çeşitli makroekonomik 

değişkenlerin konut fiyatları üzerindeki etkisi 2011-2018 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak 

sınır testi ve ARDL yöntemiyle analiz edilecektir. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde ilk olarak 

literatür çalışmalarına yer verilecektir. Daha sonra ise çalışmada kullanılan ekonometrik yöntem, 

çalışmanın modeli ve veri seti hakkında bilgiler verilerek, analiz sonuçları değerlendirilecektir. Son 

bölümde ise çalışmanın sonuç kısmına yer verilmiştir.    

2. LİTERATÜR 

Literatürde konut piyasasının belirleyenlerini tespit etmek amacıyla farklı ülke/ülke grupları için 

farklı teknikler ve farklı değişkenler kullanılarak pek çok çalışmanın yer aldığı görülmektedir. Konut 

fiyatlarının belirleyicilerinin incelendiği çalışmalar ve çalışmalardan elde edilen temel bulgular tablo 

1’de özetlenmektedir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar, konut fiyatlarını etkileyen değişkenler 

üzerinde bir görüş birliği olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 1. Literatür Taraması 

Çalışma Ülke/ Dönem Temel Bulgular 

Egert ve Mihaljek 

(2007) 

8 geçiş ekonomisi ile 

19 OECD 

Ülkesi/OECD için 

1975-2005; geçiş 

ekonomileri için 

1993-2005 

Kişi başına düşen gelir, reel faiz oranları ve konut kredileri ile 

konut fiyatları arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Giussaini vd. 

(1992) 

10 Avrupa 

Şehri/1983-1991 

En büyük 10 Avrupa şehrinde emlak fiyatlarının reel GSYH 

ve işsizlik oranı değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. 

Çankaya (2013) 75 Ülke/1995-2012 

Konut fiyatları ile kredi faiz oranları, harcanabilir kişisel gelir 

ve GSYH arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Adams ve Füss 

(2010) 
15 OECD Ülkesi 

GSYH, istihdam düzeyi, sanayi üretimi ve faiz oranları ile 

konut talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Çankaya (2013) 75 Ülke/1995-2012 

Çalışmada konut fiyatları ile kredi faiz oranları ve GSYH 

arasında pozitif; istihdam ve nüfus değişkenleri ile negatif 

yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
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Katrakilidis ve 

Trachanas (2012) 

Yunanistan/1999-

2011 

Konut fiyatları ile tüketici fiyat endeksi ve sanayi üretim 

endeksi arasında kısa ve uzun dönemde asimetrik ilişki tespit 

edilmiştir.  

Darıcı (2018) Türkiye/2010-2016 

Türkiye’de konut fiyatları ile para arzı, TÜFE beklentisi, reel 

döviz kuru arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin 

varlığı tespit edilmiştir. 

Kolcu ve Yamak 

(2018) 
Türkiye/2010-2017 

Konut fiyatları ile GSYH ve konut kredisi faiz oranları 

arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. 

Uysal ve Yiğit 

(2016) 
Türkiye/1970-2015 

Kişi başına düşen gelir, kentleşme hızı, faiz oranları ile konut 

talebi arasında pozitif yönlü, M2 ve TÜFE değişkeninin konut 

talebini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Halıcıoğlu (2005) Türkiye/1964-2004 
Konut talebini etkileyen en önemli faktörler reel gelir, konut 

fiyatları ve kentleşme oranı şeklinde tespit edilmiştir. 

Akkaş ve Sayılgan 

(2015) 
Türkiye/2010-2015 

Konut kredi faiz oranlarının konut fiyatlarını etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Badurlar (2008) Türkiye/1990-2016 

GSYH, para arzı, kısa dönem faiz oranları ve döviz kuru ile 

konut fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. 

Konut fiyatları ile faiz oranı ve döviz kuru arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Öztürk ve Fitöz 

(2009) 
Türkiye/1923-2006 

Kişi başına düşen gelir, konut fiyatları ve faiz oranlarının 

konut talebini; kişi başına düşen gelir, konut fiyatları ve M2 

değişkeninin konut arzını pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Kargı (2013) Türkiye/ 2000-2012 
Konut faizlerindeki artışın konut talebini azalttığı, GSYH’daki 

artışların konut fiyatlarını arttırdığı tespit edilmiştir. 

Dilber ve Sertkaya 

(2016) 
Türkiye/2008-2014 

Konut fiyatları ve reel efektif döviz kuru arasında çift yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

3. EKONOMETRİK MODEL, VERİ SETİ VE ANALİZ YÖNTEMİ 

3.1. Ekonometrik Model ve Veri Seti 

Çalışmanın modelinde bağımlı değişken olarak reel konut fiyatları, bağımsız değişken olarak ise 

ekonomik büyüme, enflasyon, para arzı ve döviz kuru değişkenleri kullanılmıştır. Analiz dönemi 2011-

2018 dönemini kapsamaktadır. Analizler çeyrek dönemlik verilerle yapılmıştır. Analizde kullanılan 

değişkenlere dair açıklayıcı bilgiler tablo 2'de yer almaktadır. 

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişken Sembol Kaynak 

Reel Konut Fiyatları RKF TCMB 

Ekonomik Büyüme BYM TÜİK 

Enflasyon ENF TCMB 

Para Arzı PA TCMB 

Dolar Kuru DK TCMB 

Çalışmamızda bağımlı değişken olarak reel konut fiyatları tercih edilmiştir. Reel konut fiyatları 

göstergesi olarak TÜFE (2003=100) endeksi ile deflate edilmiş konut fiyat endeksinden elde edilmiş 

reel konut fiyat artış oranları kullanılmıştır. Hem konut fiyat endeksi (2017=100) hem de TÜFE 

(2003:100)’ye ilişkin veriler TCMB’den elde edilmiştir. Çalışmanın ekonometrik modelinde ilk 

açıklayıcı değişken olarak ekonomik büyüme seçilmiştir. Jarocinski ve Smets (2008); Rosenberg (2018) 
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gibi çalışmalarda da kullanılan ekonomik büyüme ve konut piyasaları arasında oldukça sıkı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Buna göre gelirdeki artış konut piyasasında canlılık oluşturur ve konut fiyatlarını 

artırıcı bir etki ortaya çıkarır. Dolayısıyla gelir değişkeninin katsayısının pozitif olması beklenmektedir. 

Gelir değişkeni olarak, reel ekonomik büyüme oranları kullanılmıştır. Bu değişkene ilişkin veriler 

TÜİK’ten elde edilmiştir. İkinci açıklayıcı değişken enflasyon oranlarıdır. Feldstein (1992), enflasyonun 

oluşturduğu ekonomik belirsizliğin konut talebini negatif etkileyeceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, 

Apergis ve Rezitis (2003); Andrews (2010) gibi enflasyonun konut fiyatları üzerindeki etkisini araştıran 

pek çok çalışmada negatif ve pozitif yönde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısıyla enflasyon 

değişkeninin katsayısının yönü söz konusu piyasanın yapısal özelliklerine bağlı olarak pozitif veya 

negatif olabilmektedir. Çalışmada enflasyon değişkeni olarak, TÜFE endeksinde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yaşanan artış oranı kullanılmıştır. Üçüncü açıklayıcı değişken olarak para arzı 

kullanılmıştır. 2000’li yıllardan itibaren para politikasında yaşanan gelişmeler konut başta olmak üzere 

varlık piyasalarında önemli etkiler ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bu değişken para politikasının bir 

göstergesi olarak modele eklenmiştir. Para arzında yaşanan artış konut talebini artırırken, konut 

fiyatlarında bir artış ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla para arzı değişkeninin katsayısının pozitif olması 

beklenmektedir. Çalışmada son açıklayıcı değişken dolar kurudur. Teorik olarak, döviz kurundaki 

değişiklik döviz kurunun beklenen değerlerini etkileyecektir. Dolayısıyla eşzamanlı olarak faiz oranları 

üzerinde bir etki ortaya çıkacaktır. Buna göre, döviz kurunda yaşanan değerlenmenin faiz paritesine 

uygun olarak yerel faiz oranlarını düşürmesi beklenmektedir (Mutsvunguma, 2013: 16; Wadud vd. 

2012: 856). Bununla birlikte, dünya faiz oranında yaşanan gelişmelere paralel olarak döviz kurundaki 

değerlenme ve yerel faiz oranları arasında pozitif bir ilişki de olabilmektedir. Türkiye ekonomisi 

açısından düşünüldüğünde, Karahan (2017); Korkmaz ve Bayır (2015) döviz kurunun fiyatlara 

geçişkenliğine ilişkin bulgulara ulaşmıştır. Bu durumun ara malı ve hammadde ithalatına olan 

bağımlılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Nihai olarak dolar kurunun konut fiyatları üzerinde 

bahsedilen hususların düzeyine bağlı olarak pozitif veya negatif olması beklenmektedir.  

3.2. Analiz Yöntemi 

Çalışmada ampirik analiz yöntemi olarak, sınır testi ve ARDL yaklaşımı tercih edilmektedir. 

Literatür incelendiğinde aynı yöntemin Darıcı (2018); Kolcu ve Yamak (2018) gibi çalışmalarda da 

kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan yaklaşımın iki önemli avantajı söz konusudur. Bunlardan ilki, 

diğer eşbütünleşme testlerinin aksine ARDL sınır testinde kullanılacak değişkenlerin farklı derecelerden 

(I(0)-I(1)) durağan olmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Bununla birlikte, serilerin ikinci 

farkında durağan olması durumunda sınır testi gerçekleştirilememektedir. İkincisi önemli avantaj, sınır 

testi küçük ve sınırlı örneklemlerle yapılan tahminlerde de etkin sonuçlar vermektedir (Altıntaş, 

2013:11).  
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Sınır testinde ilk olarak, (1) numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata düzeltme modeli (UECM) en 

küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmektedir. Bu denklemde, RKF bağımlı değişkeni, BYM, ENF, PA 

ve DK ise bağımsız değişkenleri göstermektedir. Tahmin yapıldıktan sonra, hipotez testine 

geçilmektedir. Buna göre hesaplanan F istatistik değeri Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından alt ve 

üst sınır değerleri şeklinde oluşturulan tablo değerlerine göre, üst sınır değerinden büyük olduğunda 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilebilmektedir. Eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna 

ulaşılırsa, (2) numaralı model tahmin edilerek (3) numaradaki formülle uzun dönem katsayıları 

hesaplanır. Uzun dönem katsayılarından hareketle bağımsız değişkenlerin etkisine ilişkin yorumlar 

yapılır. Son olarak, kısa dönemli etkileri görmek amacıyla (4) numarada yer alan hata düzeltme modeli 

tahmin edilir.  

∆RKF𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1∆RKF𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼2∆𝐵𝑌𝑀𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=0

∑ 𝛼3∆

𝑚

𝑖=0

𝐸𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4∆𝑃𝐴𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

+ ∑ 𝛼5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

+ 𝛼6𝑅𝐾𝐹𝑡−1 + 𝛼7𝐵𝑌𝑀𝑡−1 + 𝛼8𝐸𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼9𝑃𝐴𝑡−1

+ 𝛼10𝐷𝐾𝑡−1 + 휀𝑡                                                                                                  (𝟏) 

RKF𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝑅𝐾𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖BYM𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0

+ ∑ 𝛽3𝑖ENF𝑡−𝑖

𝑟

𝑖=0

+ ∑ 𝛽4𝑖𝑃𝐴𝑡−𝑖

𝑠

𝑖=0

+ ∑ 𝛽5𝑖𝐷𝐾𝑡−𝑖

u

𝑖=0

+ 𝑒𝑡                                                                                             (𝟐) 

𝑈𝑧𝑢𝑛 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
∑ 𝛽2,𝑖

𝑙
𝑖=0

1 − ∑ 𝛽1,𝑖
𝑚
𝑖=1

                                                                            (𝟑) 

𝑅𝐾𝐹𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝑅𝐾𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖𝐵𝑌𝑀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0

+ ∑ 𝛽3𝑖𝐸𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝑟

𝑖=0

+ ∑ 𝛽4𝑖PA𝑡−𝑖

𝑠

𝑖=0

+ ∑ 𝛽4𝑖DK𝑡−𝑖

𝑠

𝑖=0

+ 𝛽6𝐸𝐶𝑀(𝑡−1) + 𝑒𝑡                                                               (𝟒) 

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Zaman serisi analizinde analiz sonuçlarının iktisadi ve istatistikî açıdan güvenilir olması 

değişkenlere ilişkin serilerin durağanlık özelliğiyle ilişkilidir. Bu çerçevede serilerin durağanlığını 

araştırmak amacıyla, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri yapılmaktadır. 

Birim kök testi sonuçları tablo 3’de yer almaktadır. ADF testi sonuçlarına göre analizde kullanılacak 

bütün seriler birinci farkı alındığında durağandır. PP testi sonuçlarına göre ise, RKF, ENF, PA ve DK 
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değişkenleri birinci farkı alındığında; BYM değişkeni ise düzey halde durağan bulunmuştur. ARDL 

yaklaşımının kullanılabilmesi için serileri I(0) veya I(1) olmaları gerekmektedir. Birim kök testi 

sonuçları değerlendirildiğinde değişkenlere ilişkin verilerin durağanlık açısından sorunlu olmadığını 

ifade edilebilmektedir.   

Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları 

 

ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

RKF -0.6863 -0.8745 -5.7735*** -3.9580** 

BYM -3.6616 -3.7654** -6.0178*** -5.7993*** 

ENF 0.0641 0.9775 -4.8740*** -3.6049** 

PA 0.9777 -3.2035 -5.7567*** -5.8770*** 

DK 1.9314 -2.4126 -5.5443*** -5.1556*** 

PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

RKF -0.7390 -0.8393 -5.7662*** -6.7657*** 

BYM -5.1941*** -5.6295***   

ENF -0.9295 -1.7951 -5.4385*** -5.7317*** 

PA 1.3960 -2.9257 -5.7497*** -6.0044*** 

DK 1.0575 -2.3382 -5.6392*** -7.4806*** 

* , ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde durağanlığı ifade etmektedir. 

 

Serilerin durağanlık özelliği araştırıldıktan sonra, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit etmek 

için sınır testi gerçekleştirilmektedir. (1) numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata düzeltme modelinde 

Akaike Bilgi Kriterlerine göre en küçük kritik değeri sağlayan model tespit edilmektedir. Buna göre, en 

uygun gecikme uzunluğuna sahip 20 model şekil 1’de yer almaktadır. Buradan hareketle, en uygun 

gecikme uzunluğuna sahip model ARDL (4,4,3,3,2) olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte seçilen 

modelde otokorelasyon sorunu da bulunmamaktadır. 

Şekil 1. En Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlendiği En İyi 20 Model 
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Sınır testi sonuçları tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre, hesaplanan istatistik değeri (14.15) tablo 

üst sınır değerinden (4,44) büyük olduğu için, %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisi olduğuna 

karar verilmektedir.  

Tablo 4. ARDL (4,4,3,3,2)’nin Sınır Testi Sonuçları 

k 
F İstatistik 

Değeri 
Kritik Tablo Değeri 

4 14.158924 

 Alt Sınır Üst Sınır 

%1 3.07 4.44 

%5 2.26 3.48 

%10 1.9 3.01 
k denklemdeki bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Tablo değerleri Pesaran, Shin ve Smith 

(2001)’den alınmıştır.  

Eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra uzun dönem katsayılarını elde etmek amacıyla (2) 

numaralı eşitlik tahmin edilmiştir. Tahmilerden hareketle elde edilen uzun dönem katsayıları ve tanısal 

test sonuçları tablo 5’te yer almaktadır. Tablodan hareketle, modelin açıklayıcılık gücünü gösteren R2 

ve düzeltilmiş R2 değerleri sırasıyla %99 ve %97’dir. Buna göre modelin açıklayıcılık gücü açısından 

oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Model tahmininde otokorelasyon, tanımlama hatası, değişen 

varyans ve hata terimlerinin normal dağılımı ile ilgili sorun olup olmadığını araştırmak için 

gerçekleştiren testlerde herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür. Tanısal test sonuçlarının tahminlerin 

güvenilirliği açısından herhangi bir sorun olmadığını göstermesinin ardından, tablo 5’te değişkenlerin 

reel konut fiyatları üzerinde uzun dönemli etkileri görülmektedir. Uzun dönem katsayılarına 

bakıldığında; ekonomik büyüme, para arzı ve döviz kurunun reel konut fiyatları üzerinde pozitif etkide 

bulunduğu söylenebilmektedir. Bu sonuçlar iktisadi ve istatistiksel açıdan da anlamlıdır. Enflasyonun 

ise reel konut fiyatları üzerinde negatif bir etki ortaya çıkardığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçta 

iktisadi teoriyle uyumlu ve istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

Tablo 5. ARDL (4,4,3,3,2) Uzun Dönem Katsayıları ve Tanısal Test Sonuçları 

Uzun Dönem Katsayıları 

Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 

t istatistiği 

BYM 0.3160 0.1618 1.9521* 

ENF -0.4996 0.0829 -6.0206*** 

PA 0.0630 0.0192 3.2726** 

DK 3.4689 0.8394 4.1326*** 

Tanısal İstatistik Test Sonuçları 

R2 ve Düzeltilmiş R2 0.99-0.97 

Breusch-GodfreyOtokorelasyon Testi 3.4883(0.098) 

Ramsey-Reset Tanımlama Hatası Testi 1.1359(0.293) 

Jarque-Bera Normallik Testi 0.3908(0.822) 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans 

Testi 
1.6495(0.256) 

Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez 

içindeki değerler olasılık değerlerini vermektedir. 
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Kısa dönemli ilişkileri araştırmak amacıyla oluşturulan (4) numaralı eşitlikteki hata düzeltme 

modelinin tahmin sonuçları tablo 6’da görülmektedir. Tahmin sonuçlarının değişkenlerin çoğunda 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. İstatistiksel açıdan anlamlılıklarına göre, reel konut 

fiyatlarının gecikmeli değerlerinden 3 çeyrek boyunca negatif olarak etkilendiği söylenebilir. Ekonomik 

büyümenin reel konut fiyatları üzerindeki etkisinin ise, cari dönemde negatif olduğu; sonraki 3 çeyrek 

boyunca etkinin iktisadi teoriyle uyumlu bir şekilde pozitife döndüğü ve güçlendiği görülmektedir. 

Enflasyonun reel konut fiyatları üzerindeki etkisinin ise cari dönemde iktisadi teoriyle uyumlu bir 

şekilde negatif olarak ortaya çıktığı ve bu etkinin 2 çeyrek boyunca devam ettiği ifade edilebilmektedir. 

Para arzının reel konut fiyatları üzerinde cari dönemdeki etkisi negatiftir. Bununla birlikte, etkinin 2. 

çeyrekte iktisadi teoriyle uyumlu bir şekilde pozitif olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dolar kurunun 

reel konut fiyatları üzerindeki etkisinin cari dönemde ve sonraki 1 çeyrek boyunca iktisadi teoriyle 

uyumlu bir şekilde pozitif olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hata düzeltme katsayısı ise istatistiksel 

açıdan anlamlı ve beklentilerle uyumludur. 

Tablo 6. ARDL (4,4,3,3,2) Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: RKF 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği 

D(RKF(-1)) -1.2280 0.1658 -7.4041*** 

D(RKF(-2)) -0.8702 0.1406 -6.1875*** 

D(RKF(-3)) -0.2924 0.0672 -4.3456*** 

D(BYM) -0.0603 0.0085 -7.0509*** 

D(BYM(-1)) 0.0657 0.0143 4.5766*** 

D(BYM(-2)) 0.1027 0.0153 6.7074*** 

D(BYM(-3)) 0.0754 0.0110 6.8003*** 

D(ENF) -0.1021 0.0113 -8.9790*** 

D(ENF(-1)) -0.2346 0.0303 -7.7252*** 

D(ENF(-2)) -0.1182 0.0224 -5.2650*** 

D(PA) -2.3609 0.8542 -2.7637** 

D(PA(-1)) -1.0593 0.8670 -1.2218 

D(PA(-2)) 1.7420 0.6246 2.7886** 

D(DK) 3.4055 0.5003 6.8062*** 

D(DK(-1)) 2.3270 0.5923 3.9288*** 

CointEq(-1) -0.4157 0.0403 10.3049*** 
Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

Tahmin edilen ARDL (4,4,3,3,2) modelinin parametrelerinin kararlığının araştırıldığı CUSUM 

ve CUSUMSQ testi sonuçları şekil 2’de yer almaktadır. Buna göre, artıkların sınırlar içinde kaldığı 

dolayısıyla parametrelerin kararlı olduğu ifade edilebilmektedir.  
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Şekil 2. ARDL (4,4,3,3,2) CUSUM ve CUSUMSQ Testi Sonuçları 

 

 

5. SONUÇ 

Konut; bireylere ve ailelere barınma, güvenlik, özel hayatı koruma, sağlıklı ve kaliteli yaşam 

imkânı sunan yapılar şeklinde tanımlanmaktadır. Konutun hem sosyal hem de ekonomik hayatta önemli 

bir yeri vardır ve bu önem her geçen gün artmaktadır. Konut piyasasında konut talebi ve konut arzı bir 

araya gelerek konut fiyatlarını belirlemektedir. Konut talebini ve konut arzını belirleyen dinamikler 

konut fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Konut hem tüketim hem de yatırım aracı olarak 

kullanılmaktadır. Hane halkının yapmış olduğu toplam tüketim harcamaları içinde en büyük pay konut 

harcamalarına aittir. Konut harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı konut piyasasaı ile gayri 

safi yurtiçi hâsıla, faiz, yatırım, finansal varlıklar, enflasyon, işsizlik gibi makro değişkenler arasındaki 

ilişkiyi artırmaktadır. Konut harcamalarının toplam harcamalar içinde önemli bir paya sahip olması, 

konut piyasasının diğer sektörleri de harekete geçirmesi ve bu sektörlerle etkileşim içinde olması konut 

piyasasını ekonominin lokomotifi durumana getirmektedir. Ayrıca konut piyasalarının para politikası 

uygulamalarına karşı duyarlı oluşu ve uygulanan para politikalarının konut piyasasını kapsayan varlık 
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fiyatları kanalı üzerinden reel ekonomiyi etkilemesi konut piyasasının makro ekonomide önemli bir 

yerinin olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada ekonomik büyüme, enflasyon, para arzı ve dolar kuru değişkenlerinin reel konut 

fiyatları üzerindeki etkisi etkisi 2011-2018 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak sınır testi ve 

ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak reel konut fiyatları bağımsız 

değişken olarak ise ekonomik büyüme, enflasyon, para arzı ve dolar kuru kullanılmıştır. Yapılan sınır 

testi sonucunda değişkenler arasıdan eş bütünleşme ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 

uzun dönemde ekonomik büyüme, para arzı ve döviz kuru değişkenlerinde yaşanan artışın reel konut 

fiyatlarını pozitif yönde etkilediğine ancak enflasyon değişkeninde yaşanan artışın reel konut fiyatlarını 

negatif yönde etkilediğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular iktisadi teoriyle 

uyumlu ve istatistiksel açıdan anlamlıdır. Analiz sonucunda, kısa dönemde reel konut fiyatlarının 

gecikmeli değerlerinden 3 çeyrek boyunca negatif olarak etkilendiği; ekonomik büyümenin reel konut 

fiyatları üzerindeki etkisinin cari dönemde negatif olduğu sonraki 3 çeyrek boyunca etkinin iktisadi 

teoriyle uyumlu bir şekilde pozitife döndüğü ve güçlendiği; enflasyonun reel konut fiyatları üzerindeki 

etkisinin iktisadi teoriyle uyumlu bir şekilde cari dönemde ve sonraki 2 çeyrek boyunca negatif olarak 

ortaya çıktığı; para arzının reel konut fiyatları üzerindeki etkisinin cari dönemde ve 1. çeyrekte negatif 

2. çeyrekte iktisadi teoriyle uyumlu bir şekilde pozitif olarak gerçekleştiği; dolar kurunun reel konut 

fiyatları üzerindeki etkisinin cari dönemde ve sonraki 1 çeyrek boyunca iktisadi teoriyle uyumlu bir 

şekilde pozitif olarak ortaya çıktığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Hata düzeltme katsayısı ise 

istatistiksel açıdan anlamlı ve beklentilerle uyumludur. 
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TÜRKİYE’DE MİLLİ GELİR VE DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN DIŞ TİCARET 

DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. Özcan KARAHAN  

Araş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU** 

ÖZET 

Dış ticaret hesabındaki dengesizlikler özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için kırılganlık 

yaratarak ciddi krizlere yol açabilmektedir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticaret 

hesabındaki açığın dinamiklerini kontrol altına alacak iktisat politikası uygulamaları büyük bir önem 

kazanmaktadır. Dış ticaret hesabındaki dengesizliklerden kaynaklanan riskleri yönetmeye yönelik 

politika tercihlerinin belirlenmesi gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye içinde hayati bir öncelik 

taşımaktadır. Çalışmamızda milli gelir ve kur seviyesindeki değişimlerin dış ticaret hesabı üzerindeki 

etkisi analiz edilerek, dış ticaret dengesini sağlanmaya yönelik politika tasarım sürecine ilişkin bazı 

çıkarımlarda bulunulmuştur. Bunun için Türkiye’de enflasyon hedeflemeli istikrar programının açık bir 

biçimde uygulanmaya başladığı 2006 ile 2018 yılları arasındaki çeyrek dönemlik veriler ARDL yöntemi 

ile incelenmiştir. Analiz sonunda milli gelir artışlarının uzun dönemde etkisini yitirse de kısa dönemde 

dış ticaret dengesini önemli oranda bozduğu tespit edilmiştir. Öte yandan kur seviyesindeki değişimler 

hem kısa ve hem de uzun dönemde dış ticaret dengesini etkileyen önemli faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Böylece Türkiye’de dış ticaret dengesini korumaya yönelik politikalar kısa dönemde milli 

gelir, kısa ve uzun dönemde ise kur değişimlerinin yarattığı etkiler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Dengesi, Milli Gelir, Döviz Kuru, ARDL 

Jel Kodları: F40, P44, F31, C32.  

THE IMPACTS OF CHANGES IN NATIONAL INCOME AND EXCHANGE RATE ON 

FOREIGN TRADE BALANCE IN TURKEY 

ABSTRACT  

The imbalances in the foreign trade account create fragility especially for developing economies 

and therefore cause serious crises. For this reason, economic policy implementations which will control 

the dynamics of the deficit in the foreign trade account are of great importance for developing countries. 

Determination of policy options for managing risks arising from the imbalances in the foreign trade 
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account is also a vital priority for Turkish economy as a developing country. In this study, the effects of 

the changes in national income and exchange rate on the foreign trade account have been analysed and 

some inferences have been made regarding the policy implementations for providing the foreign trade 

balance. Accordingly, quarterly data related to term in which inflation targeting regime has been 

implicitly implemented between 2006 and 2018 was examined by the ARDL method. Findings indicated 

that the increases in national income significantly deteriorated the foreign trade balance in the short 

term although they lost their effect in the long term. On the other hand, the changes in exchange rate 

level are important factors affecting the foreign trade balance both in the short and long term. 

Therefore, policies aimed at achieving foreign trade balance in Turkey should be designed taking into 

account both the short-term and long-term effects of the exchange rate as well as the short-term effects 

of changes in national income. 

Key Words: Foreign Trade Balance, National Income, Exchange Rate, ARDL 

JEL Codes: F40, P44, F31, C32  

1. GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bazı önemli yapısal 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında dış ticaret hesabında sürekli olarak açık verilmesi 

gelmektedir. Üretim sürecinde dış kaynak girdisine bağımlı olmak dış ticaret hesabında yaşanan 

açıkların önemli nedenlerinden biridir. Öte yandan uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü 

sağlayacak teknolojik gelişmeye sahip olunamaması da dış ticaret hesabında açık verilmesinin diğer 

önemli nedenidir. Bu şekilde dış ticaret hesabında verilen açıklar bir süre sonra ülkeye yönelik risk 

algısını artırarak çeşitli ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin, Türkiye 1994 

ve 2001 yıllarında cari açığın kontrol edilemez boyutlara ulaşması sonucunda ortaya çıkan risklerin 

tetiklemesi ile önce finansal piyasalarında daha sonrada reel sektöründe çok ciddi krizler yaşamıştır. Bu 

şekilde Türkiye’de geçmişte yaşanan önemli krizlerin çoğu dış ticaret veya cari açıkta oluşan risklerin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile dış ticaret açığının dinamiklerini bilmek ve buradan 

hareketle etkili politikalar uygulayarak dış ticaret açığını kontrol altına almak, gelişmekte olan ülke 

ekonomileri için hayati önem taşımaktadır.  

Dış ticaret açığının dinamikleri ile ilgili birçok faktör literatürde ileri sürülmektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’ye yönelik araştırmalar incelendiğinde dış ticaret açığının dinamikleri olarak ekonomik 

büyüme ve döviz kuru gibi iki önemli makroekonomik değişkenin öne çıktığı belirlenmektedir. Buna 

göre bir grup iktisatçı dış ticaret açığının nedeni olarak ekonomik büyümeyi gösterirken diğer bir grup 

iktisatçı ise döviz kurundaki düşüşlere bağlı olarak yerli paranın aşırı değerlemesine işaret etmektedir. 

Böylece, Türkiye’de cari açığın nedenlerine ilişkin tartışmalar kur değişimleri ve ekonomik büyüme 
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ekseninde yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Çalışmamızda yukarıda belirlenen tartışmadan hareketle 

döviz kuru değişimleri ve ekonomik büyümenin dış ticaret dengesi üzerine etkisi 2006 ile 2018 yılları 

arasındaki çeyrek dönemlik veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu giriş 

bölümünden sonraki ikinci kısımda kur ve ekonomik büyüme oranlarının dış ticaret veya cari hesap 

üzerine etkilerine ilişkin literatürde gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilecektir. Üçüncü kısımda 

ampirik incelemede kullanılan veri seti ve metodoloji belirlenmiştir. Dördüncü kısımda elde edilen 

ampirik sonuçlar sunulmuştur. Sonuç kısmında elde edilen bulgular yorumlanarak bazı politika 

çıkarımlarında bulunulmuştur.  

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatür incelendiğinde ekonomik büyüme ve döviz kuru seviyesinin dış ticaret veya cari hesap 

dengesini belirleyen önemli faktörler olarak öne çıktığı gözlemlenmektedir. Böylece iktisatçılar dış 

ticaret açığını belirleyen faktörleri ekonomik büyüme ve döviz kuru ekseninde analiz eden birçok 

araştırma ortaya koymuşlardır. Çalışmamızın bu bölümünde hem tek tek hem de iki faktörü birlikte ele 

alarak dış ticaret dengesi üzerinde yarattığı etkileri analiz eden araştırmalar gözden geçirilecektir.  

  Ekonomik büyüme ile dış ticaret açığı arasındaki ilişki Keynesyen ithalat ve ihracat 

fonksiyonları üzerinden kurulabilir. Keynesyen ithalat fonksiyonu milli gelir ile pozitif bir ilişkiye 

sahiptir. Öte yandan, ihracat fonksiyonunun ise otonom olarak belirlenmektedir. Buna göre, milli 

gelirdeki bir yükseliş ithalatı artırırken ihracat üzerinde ise hiçbir etki yaratmayacaktır. Böylece milli 

gelir artışı ile birlikte ihracat sabit kalırken ithalat yükseleceğinden dış ticaret açığı büyüyecektir. Bu 

şekilde dış ticaret açığının artması pek istenmeyen bir gelişme olsa da ekonomik büyüme süreçleri 

içerisinde yaşanması muhtemel bir gelişmedir.  

Ekonomik büyüme sürecinde dış ticaret hesabında açık yaşanmasına neden olan diğer bir faktör 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin üretim yapılarının dış girdiye bağımlı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Öyle ki, gelişmekte olan ülkelerde üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ara ve yatırım 

malları yeterince üretilmemektedir. Bu nedenle de üretim sürecinde ihtiyaç duyulan girdiler yurt 

dışından ithalat yolu ile temin edilmektedir. Böylece özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 

büyüme dönemlerinde dış ticaret açığı hızla artmaktadır (Doğan, Bakırcı ve Doğan, 2018: 1275). Üretim 

sürecinde girdi olarak kullanılan ara ve yatırım malı üretimi belirli bir sermaye birikimi gerektirdiği gibi 

aynı zamanda ileri düzeyde bir teknoloji ve beşeri sermaye gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler 

bu faktörlere yeterince sahip olamadıklarından üretim süreçleri için gerekli ara ve sermaye malı 

üretimini yeterince gerçekleştiremez. Bu yüzden de üretim sürecinde kullanılan ara ve sermaye mallarını 

gelişmiş ülkelerden ithal etmek zorunda kalırlar. Böylece gelişmekte olan ülkelerde üretim artışı ara ve 

sermaye malı ithalatının artırılmasına yani cari işlemler hesabında açık verilmesine neden olmaktadır.   
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Yukarıda ifade edildiği şekilde ekonomik büyüme ile dış ticaret veya cari hesap arasındaki ilişkiyi 

ampirik olarak ortaya koyan literatürde birçok araştırma bulunmaktadır. Telater ve Terzi (2009) Türkiye 

ekonomisinde cari açıktaki gelişmeleri özellikle ekonomik büyüme oranları ile ilişkilendirerek 1994-

2005 dönemi için Granger nedensellik ve VAR yöntemi kullanılarak analiz etmişlerdir. Çalışmada elde 

edilen bulgular Türkiye’de ekonomik büyümenin ancak cari açık verilerek gerçekleştirilebildiğini ortaya 

koymuştur. Buna göre diğer gelişmekte olan ülkelerde yaşandığı gibi Türkiye’de ancak cari açığa yol 

açan ithal girdi artışı ile ekonomik büyümesini hızlandırabilmektedir. Bu nedenle cari açığa yol açmayan 

istikrarlı büyümenin sağlanması için ekonomide ara malı üretimi teşvik edilmelidir. Kostakoğlu ve Dibo 

(2011) Türkiye’de ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkiyi 1991 ile 2010 yılları arasındaki 

çeyrek dönemlik verilerden hareketle VAR modeli çerçevesinde etki-tepki analizi tekniğini kullanarak 

incelemiştir. Ampirik sonuçlar ekonomik büyümeden gelen şokların cari işlemler dengesini bozduğunu 

ortaya koymuştur. Bu şekilde ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkinin ekonomik büyüme 

sürecinde üretimde ihtiyaç duyulan ithalat girdi talebinden kaynaklandığına değinilmiştir. Yılmaz ve 

Akıncı (2011) ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki ilişkinin yönünü Türkiye ekonomisi için 1980-

2010 dönemindeki yıllık verileri kullanarak Granger nedensellik testi ile analiz etmiştir. Analiz 

sonuçları milli gelirdeki değişimlerden cari işlemler dengesine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

varlığını ortaya koymuştur.  

Son dönem de Türkiye üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar cari işlemler hesabındaki 

dengesizlikler ile ekonomik büyüme arasında sıkı ilişki bulmuşlardır. Şahin ve Mucuk (2014) 

Türkiye’de cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 2002-2014 dönemi içinde analiz etmiştir. 

Türkiye’de cari açık ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca bu 

durumun Türkiye’deki ekonomik büyümenin ara ve sermaye malı ithalatına bağımlı olmasından 

kaynaklandığını belirlemişlerdir. Yalçınkaya ve Temelli (2014) ekonomik büyüme ile cari açık ilişkisini 

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, 

Türkiye) ülkeleri üzerinden 1992-2013 yılları arasındaki verileri kullanılarak incelemişlerdir. Panel 

eşbütünleşme ve panel nedensellik testi sonuçları hem BRICS hem de MINT ülkelerinin cari açık 

vererek büyüdüklerini ortaya koymuştur. Buna göre hem kısa hem de uzun vadede her iki ülke grubunda 

ekonomik büyüme cari işlemler dengesi üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca ekonomik büyümenin cari 

işlemler dengesi üzerinde açtığı tahribatın MINT ülkelerinde BRICS ülkeleri ile karşılaştırıldığında iki 

kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Son olarak Doğan vd. (2018) BRICS ülkeleri üzerinde cari açığın 

ekonomik büyüme ile ilişkisini panel veri analizini kullanarak incelemişlerdir. Westerlund Panel 

Eşbütünleşme testi sonuçları değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermiştir. Panel 

ARDL analizi sonuçları ise BRICS ülkelerinde ekonomik büyümenin hem kısa ve hem de uzun 

dönemde cari açığın belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur.  
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Literatür incelendiğinde yukarıda belirlendiği şekilde milli gelirin dış ticaret hesabı üzerindeki 

etkisinin yanında kur değişimlerinin de oldukça etkili olduğu ortaya konmuştur. Döviz kuru dış ticaret 

mallarının fiyatlarını doğrudan belirleyen bir faktör olarak ihracat ve ithalat üzerinde çok önemli etkiler 

yaratmaktadır. Örneğin kur seviyesinde meydana gelen bir artış sonucunda yabancı malların fiyatı yerli 

malların fiyatına oranla daha pahalı hale gelmektedir. Böyle bir ortamda da ihracatta artış yaşanırken 

ithalat ise azaltmaktadır. Dolayısı ile ihracat ve ithalat arasındaki farkı ifade eden net ihracat 

yükseltmektedir. Net ihracattaki bu yükselişe bağlı olarak da dış ticaret dengesinde (veya cari dengede) 

düzelme yaşanmaktadır. Öte yandan, bu ilişkinin tersi de doğrudur, yani kur seviyesi düşerse ihracatın 

azalıp ithalatın artmasına bağlı olarak dış ticaret dengesi bozulacaktır.  

Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda döviz kuru seviyesi ile dış ticaret dengesi 

arasında yukarıda ifade edilen ilişkinin çeşitli çalışmalarda ampirik olarak kanıtlandığı 

gözlemlenmektedir. Kale (2001) dış ticaret dengesi ile kur arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi 

örneğinden hareketle 1984-1996 dönemindeki çeyreklik veriler üzerinden eş bütünleşme analizini 

kullanarak incelemiştir. Ampirik bulgular Türk Lirasının değer kaybetmesinin dış ticaret dengesinde 

iyileşmeye yol açtığını göstermiştir. Öte yandan gelir artışı ise uzun dönemde dış ticaret dengesi 

üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Akbostancı (2004) eşbütünleşme ile etki-tepki fonksiyonları 

çerçevesinde 1987 ile 2000 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri kullanarak Türk lirasının değer 

kaybettiği dönemde dış ticaret üzerine nasıl bir etki yarattığını araştırmıştır. Sonuçlar Türk Lirasının 

değer kaybetmesinin uzun dönemde dış ticaret dengesini olumlu etkilediğini göstermiştir. Böylece 

Türkiye’de TL’nin değeri ile dış ticaret dengesi arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu belirlemiştir. 

Güngör (2010) Türkiye ekonomisinde döviz kurunun cari işlemler dengesi üzerindeki etkisini portföy 

yatırımları şeklinde gerçekleşen sermaye girişlerine bağlı olarak analiz etmiştir. Buna göre Türkiye’ye 

yönelik portföy yatırımları şeklindeki sermaye girişleri arttıkça kurlarda düşüşe yani TL’nin 

değerlenmesine yol açarak cari işlemler dengesi üzerinde bozucu etki yaratmaktadır. Aynı zamanda 

portföy yatırımları şeklindeki sermaye girişlerinin toplam yurt içi tüketimi artırarak ve kamu bütçesi 

dengesini bozarak cari işlemler hesabında dengesizliğe yol açtığı da belirlenmiştir. İrhan, Alacahan, ve 

Korap (2011) Türkiye’de ekonomik büyüme kur değişimlerinin dış ticaret dengesi üzerinde yarattığı 

etkileri ARDL yöntemi çerçevesinde 1990 ile 2007 yılları arasındaki çeyrek dönemlik veriler üzerinden 

analiz etmişlerdir. Ampirik sonuçlar ekonomik büyümenin negatif, kurlardaki değer kaybının ise dış 

ticaret dengesi üzerinde pozitif yönde etki yarattığını göstermiştir.   

Türkiye üzerinde gerçekleştirilen bir grup çalışma ise ekonomik büyüme ve döviz kuru olgularını 

birlikte ele alarak dış ticaret veya cari açık üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Baldemir ve Keskiner 

(2004) Türkiye’de dış ticaret dengesindeki değişimlerin nedenlerini reel döviz kuru, para arzı ve milli 

gelir gibi makroiktisadi göstergeler üzerinden 1987-2001 dönemi için araştırmıştır. Dış ticaret verileri 

ile ilgili olarak Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Hollanda ve 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

780 
 

Amerika Birleşik Devletleri analiz kapsamı içine alınmıştır. Panel veri analizi sonucu elde edilen 

bulgular ticaret dengesinin milli gelirdeki artışlardan negatif yönde etkilendiğini gösterirken yerel 

paranın değer kaybetmesinin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Kasman, 

Evrim ve Gonca (2005) kur ve ekonomik büyümenin Türkiye’de cari açık üzerindeki etkisini ARDL 

modelini kullanarak 1984-2004 yılları arasındaki veriler üzerinden araştırmışlardır. Ulaştıkları sonuçlar 

kurdaki değişmelerin ekonomik büyüme oranına göre cari açık üzerinde daha belirleyici olduğunu 

ortaya koymuştur. Buna göre özellikle TL’nin aşırı değerlendiği durumlarda cari açık üzerinde yarattığı 

etki ekonomik büyümenin yol açtığı etkiden çok daha büyük olmaktadır.  

Cari açığı ortaya çıkaran nedenleri milli gelir ve kur seviyesini birlikte ele alarak analiz eden bir 

başka çalışma Erbaykal (2007) tarafından 1987-2006 dönemindeki üç aylık veriler Toda ve Yamamoto 

nedensellik testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ampirik sonuçlar Türkiye’de hem ekonomik büyüme 

ve hem de döviz kurundan cari açığa doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

şekilde hem ekonomik büyüme hem de sıcak para girişine dayalı olarak TL’deki değerlenmenin cari 

işlemler hesabında açığa yol açtığı belirlenmiştir. Böylece cari açığın kontrol edilmesi için yüksek ve 

istikrarsız ekonomik büyümeden vazgeçilmesi yanında TL’nin aşırı değerlenmesine sebep olan sıcak 

para akımlarının kontrol edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bitzis, Paleologos ve Papazoglou (2008) 

Yunan ekonomisinde cari işlemler dengesinin temel dinamiklerini Johansen eşbütünleşme testi ve Hata 

Düzeltme Modeli çerçevesinde 1995 ile 2006 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri kullanarak 

analiz etmiştir. Ekonomik büyüme oranları Yunanistan’da cari işlemler açığını etkileyen en önemli 

faktör olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonuçları reel döviz kuru ve faiz oranlarının da cari açık 

üzerinde belirleyici olduğunu göstermiştir. Lebe, Kayhan, Adıgüzel ve Yiğit (2009) cari açık üzerinde 

ekonomik büyüme ve döviz kurunun oynadığı rolü Romanya ve Türkiye ekonomilerinden hareketle 

analiz etmiştir. Yapısal Vektör Otoregresif (SVAR) Analizi kullanılarak 1997 ile 2007 yılları arasındaki 

çeyrek dönemlik veriler üzerinden yapılan incelemelerde ekonomik büyüme ve döviz kurunun cari 

işlemler dengesi üzerinde her iki ülkede önemli etkiler yarattığı belirlenmiştir.  

3. VERİ SETİ VE METODOLOJİ  

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de kur seviyesi ve milli gelirin dış ticaret dengesi üzerinde 

yarattığı etki analiz edilmiştir. Bunun için 2006:Q1- 2018:Q4 dönemine ait çeyreklik veriler ARDL 

yöntemi ile incelenmiştir. Dış Ticaret Dengesi (DTD) ve Nominal Döviz Kuru (DK) verileri Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası sitesindeki Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) elde edilmiştir. 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verisi ise Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından sağlanmıştır. 

Değişkenlerle ilgili verilerin zaman serisi özelliklerinin analiz edilmesinde ve modelin tahmin 

edilmesinde E-Views 10 ekonometri paket programından yararlanılmıştır. 
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Çalışmanın modeli ve değişkenlere ilişkin beklenen ilişkilerin yönü (1) numaralı denklemde 

gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

                                                             𝐷𝑇𝐷𝑡 = −𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡 + 𝐷𝐾𝑡                                                         (1) 

Ekonometrik analizin ilk aşamasında Dickey ve Fuller (1981) ve Phillips ve Perron (1988) 

tarafından geliştirilen ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron) birim kök testleri 

kullanılarak değişkenlerle ilgili durağanlık analizi yapılmıştır. Daha sonra Peseran ve Shin (1995) ile 

Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen Dağıtılmış Gecikmeli Otoregresif (Autoregressive 

Distributed Lag – ARDL) yöntemi çerçevesindeki analizler 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.  

  - İlk aşamada, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla sınır testi 

(bound test) uygulanmıştır. Sınır testinde çerçevesinde (2) numaralı denklemde gösterilen 

“Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (Unrestricted Error Correction Model - UECM) tahmin 

edilmiştir. Modelde ∆ serilerin birinci farkını m değişkenler için optimum gecikme uzunluğunu ifade 

etmektedir. 

∆𝐷𝑇𝐷𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1
𝑚
𝑖=1 ∆𝐷𝑇𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2

𝑚
𝑖=0 ∆𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛼3

𝑚
𝑖=0 ∆𝐷𝐾𝑡−𝑖 + 𝛼4𝐷𝑇𝐷𝑡−1 +

                                                                     𝛼5𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−1 + 𝛼6𝐷𝐾𝑡−1 + 휀𝑡                                                   (2) 

 - İkinci aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki aşağıdaki (3) numaralı denklemde 

gösterilen ARDL modelinin tahmin edilmesi ile belirlenmiştir. Bu denklemde p, q, r simgeleri 

modeldeki gecikme değerlerini ifade etmektedir. Model tahmin edildikten sonra (4) numaralı eşitlikte 

gösterilen formül kullanılarak her değişken için uzun dönem katsayısı hesaplanmaktadır. Elde edilen 

uzun dönem katsayılarının işaretine ve istatistiksel olarak anlamlı olmasına bağlı olarak uzun dönem 

ilişki hakkında yorum yapılmaktadır. 

                𝐷𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖
𝑝
𝑖=1 𝐷𝑇𝐷𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛽2𝑖

𝑞
𝑖=0 𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛽3𝑖

𝑟
𝑖=0 𝐷𝐾𝑡−𝑖 +  𝑒𝑡                   

(3) 

                                            𝑈𝑧𝑢𝑛 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
∑ 𝛽2,𝑖

𝑙
𝑖=0

1−∑ 𝛽1,𝑖
𝑚
𝑖=1

                                                     (4) 

 - Üçüncü aşamada, kısa dönemli ilişkileri belirlemek amacıyla aşağıda (5) numaralı denklemde 

gösterilen koşullu hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Burada β4 hata terimi katsayısını (ECM) 

göstermekte olup kısa dönemde oluşabilecek sapmaların her bir dönem için uzun dönem dengesine 

yönelik olarak hangi oranda düzeltilebileceğini göstermektedir. 

           𝐷𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖
𝑝
𝑖=1 𝐷𝑇𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖

𝑞
𝑖=0 𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽3𝑖

𝑟
𝑖=0 𝐷𝐾𝑡−𝑖 + 𝛽4𝐸𝐶𝑀𝑡−1 +

 𝑒𝑡  (5) 
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4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Ampirik analiz kapsamına öncelikle serilerin durağanlıkları sırası ile Dickey ve Fuller (1981) ve 

Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştirilen ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-

Perron) birim kök testleriyle incelenmiştir. Bu şekilde hesaplanan değişkenlere ait birim kök testi 

sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre, sadece dış ticaret dengesi (DTD) verisinin her iki birim 

kök testine göre düzeyde durağan olduğu belirlenmektedir. Öte yandan diğer değişkenlerin birinci 

farkları alındığında hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla 

DTD verisi I(0) diğer LGSYİH ve LDK verileri I(1) dereceden durağan olduğu için aralarındaki uzun 

dönemli ilişkinin araştırılması için ARDL Sınır Testi analizinin yapılması uygun olmaktadır. 

Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

  Düzey Birinci Fark 

Değişkenler Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

DTD 
 -1,6288 

   (0,4600) 

-4,1092 

(0,0116)** 

-4,0844 

(0,0025)* 

-4,0545 

(0,0137)** 

GSYİH 
   1,4667 

   (0,9989) 

-2,4730 

(0,3394) 

 -3,2972 

  (0,0217)** 

-3,9719 

 (0,0178)** 

DK 
    4,7481 

   (1,0000) 

1,9217 

(1,0000) 

  -4,8189 

    (0,0002)* 

-4,9424 

 (0,0014)* 

PP ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

  Düzey Birinci Fark 

Değişkenler Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

DTD 
-2,8474 

(0,0588) 

-3,5666 

(0,0429)** 

-13,2353 

(0,0000)* 

-13,3478 

(0,0000)* 

GSYİH 
-0,2791 

(0,9205) 

 -5,5861 

  (0,0001)* 

-15,6668 

(0,0000)* 

  -19,4143 

   (0,0001)* 

DK 
2,5898 

(1,000) 

  -0,6867 

   (0,9686) 

-5,9085 

(0,0000)* 

 -6,9423 

   (0,0000)* 

Not: Tabloda t istatistik değerlerinin altındaki parantez içerisindeki veriler olasılık değerlerini göstermektedir. Ayrıca  * ve ** 

işaretleri sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

ARDL Sınır Testi analizi çerçevesinde Akaike Bilgi Kriterinden (Akaiki Information Criterion - 

AIC) faydalanılarak en uygun gecikme uzunluğunun (1,4,2) modelinde sağlandığı tespit edilmiştir. 

Belirlenen gecikme uzunluğunda, (2) nolu denklemde tahmin edilen hata düzeltme modelinden elde 

edilen sınır testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Burada hesaplanan F istatistik değeri ile birlikte %1, 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki alt ve üst sınır değerleri belirtilmiştir. Hesaplanan F istatistik 

değeri (10,25) bütün anlamlılık düzeylerindeki üst sınır değerinden yüksek olduğu için değişkenler 

arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığını ileri süren sıfır hipotezi ret edilmektedir. Böylece dış ticaret 

dengesi, milli gelir ve döviz kuru değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu belirlenmektedir. 
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Bunun için değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL modelinin tahmin 

edilmesi mümkün olmaktadır. 

Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları 

k F İstatistik Değeri 
Kritik Tablo Değeri 

2 10,25829 

Anlamlılık Düzeyi 
Alt Sınır Üst Sınır 

%1 3,88 5,3 

%5 2,72 3,83 

%10 2,17 3,19 

Not: k denklemdeki bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Tablo değerleri Pesaran,  Shin ve Smith (2001)’den alınmıştır.  

Değişkenler arasında sınır testi çerçevesinde eşbütünleşme ilişkisi belirlendikten sonra öncelikle 

ARDL modeli çerçevesinde (3) ve (4) nolu eşitliklerde belirlenen denklemler üzerinden uzun dönem 

ilişkiler hesaplanmıştır. Bu bağlamda hesaplanan uzun dönem ilişkisine ait sonuçlar Tablo 3’te 

sunulmuştur. Burada ARDL (1,4,2) modeline ilişkin tahmin edilen katsayıların çoğunlukla istatistikî 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Dış ticaret dengesinin (DTD) bağımlı olduğu modelde uzun 

dönem katsayıları incelendiğinde ise milli gelir (GSYİH) ve döviz kuru (DK) değişkenlerinin de %1 

düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmektedir. Ayrıca beklendiği gibi DTD ile GSYİH 

negatif, DK ise negatif yönde ilişkilidir. Söz konusu değişkenlerin büyüklüklerine bakıldığında ise 

DK’nin DTD üzerindeki pozitif yöndeki etkisinin (2,91), GSYİH’nin negatif yöndeki etkisine göre (-

0,10) çok daha büyük olduğu görülmektedir.  

Uzun dönem hesaplamalarına ilişkin bilgilerin verildiği Tablo 3’ün son bölümünde tanısal test 

sonuçları verilmiştir. Burada yer alan Jarque-Bera Testi, tahmin edilen modelin hata terimlerinin normal 

dağılım gösterdiğini belirlemektedir. Ayrıca, Breusch-Godfrey Testi ve Breusch-Pagan-Godfrey Testi 

sonuçları sırası ile tahmin edilen modelin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu yaşamadığını ortaya 

koymaktadır. Bütün bunlar kullanılan model çerçevesinde gerçekleştirilen tahminlerin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

784 
 

 

 

Tablo 3. ARDL (1,4,2) Modeli Regresyon Tahmin Sonuçları (DTD bağımlı değişken) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği p-değeri 

DTD(-1)  0,416051  0,110552  3,763400  0,0005*  

GSYİH  -10,65003  2,786140  -3,822502  0,0004*  

GSYİH(-1)  2,178253  1,187750  1,833932  0,0736**  

GSYİH(-2)  -8,228863  1,227525  -6,703621  0,0000*  

GSYİH(-3)  5,378354  1,402657  3,834404  0,0004*  

GSYİH(-4)  11,26074  2,926365  3,848045  0,0004*  

DK  4,822797  1,378323  3,499032  0,0011*  

DK(-1)  -0,405188  2,088631  -0,193997  0,8471  

DK(-2)  -2,712665  1,596348  -1,699294  0,0965**  

Hesaplanan Uzun Dönem Katsayıları 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği p-değeri 

GSYİH  -0,105384  0,024440  -4,311977  0,0001*  

DK  2,919683  0,498559  5,856246  0,0000*  

Tanısal Test Sonuçları  

R2 (Adj R2) 0,886 (0,865)     

Breusch-Godfrey Testi  0,609  0,548  

Jarque-Bera Testi  0,916  0,632  

Breusch-Pagan-Godfrey Testi  0,380  0,937  

Not: *  ve  **  işaretleri sırasıyla % 1 ve % 10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.     

Döviz kuru ve milli gelirin dış ticaret dengesi üzerindeki kısa dönem etkileri ise ARDL modeli 

çerçevesinde (5) nolu eşitlikte belirlenen formül ile hesaplamıştır. Bu şekilde hata düzeltme modeline 

dayalı olarak hesaplanan kısa dönem katsayılarına ilişkin sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Hata 

düzeltme katsayısı (ECM) beklendiği gibi negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 

modelde hata düzeltme mekanizması çalışmakta ve sisteme gelen bir şok karşısında oluşan dengesizlik 

her çeyreklik dönemde %58,30 oranında uzun dönem dengeye doğru yönelmektedir. Öte yandan kısa 

dönemde, uzun dönemin aksine, milli gelirin (GSYİH) gecikmeli değerlerinin dış ticaret dengesi (DTD) 

üzerindeki negatif yönlü etkisinin döviz kurunun gecikmeli değerlerinin (DTD) pozitif yönlü etkisine 

göre çok daha büyük olduğu belirlenmektedir.  

Tablo 4. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları (DTD Bağımlı Değişken) 

Değişkenler  Katsayı  Standart Hata  t istatistiği  p-değeri  

GSYİH  -10,6500,  2,106473  -5,055858  0,0000*  

GSYİH(-1)  -8,410235  1,989603  -4,227091  0,0001*  

GSYİH(-2)  -16,63910  1,709803  -9,731586  0,0000*  

GSYİH(-3)  -11,26074  2,346391  -4,799177  0,0000*  

DK  4,822797  1,326318  3,636230  0,0007*  

DK(-1)  2,712665  1,305923  2,077201  0,0438**  

ECM(-1)  -0,583949  0,102897  -5,675056  0,000*  

Not: * ve ** işaretleri sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  
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Son olarak, kısa dönem dinamiklerine ilişkin olarak hata düzeltme teriminin elde edilmesinde 

kullanılan uzun dönem katsayılarının istikrarının ölçülmesin için CUSUM ve CUSUMQ testleri 

hesaplanmıştır. Elde edilen CUSUM ve CUSUMQ test sonuçları Şekil-1’de gösterilmiştir. Burada 

kesikli doğrular yüzde 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırları, düz çizgiler ise CUSUM ve CUSUMQ 

test değerlerini göstermektedir. Grafiklerde gösterilen çizgiler alt ve üstteki güven sınırının içinde 

kaldığı için tahmin edilen modelin seçilen dönem için istikrarlı olduğu sonucuna varılmaktadır.  

                 Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Testi Sonuçları  

    

 

5. SONUÇ 

Dış ticaret dengesinin sağlanması özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşımaktadır. 

Çünkü dış ticaret dengesizliğine bağlı olarak yaşanan riskler büyük ekonomik krizlere yol 

açabilmektedir. Bunun için dış ticaret açığının dinamiklerini anlamak ve buradan hareketle dış ticaret 

dengesini sağlamaya yönelik politikaları etkin bir biçimde uygulamak gelişmekte olan ekonomiler için 
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hayati önem kazanmaktadır. Buradan hareketle çalışmamızda Türkiye’de milli gelir ve kur seviyesinde 

meydana gelen değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi 2006 ile 2018 yılları arasındaki çeyrek 

dönemlik veriler kullanılarak ARDL modeliyle incelenmiştir. Böylece Türkiye’de kur ve milli gelir 

seviyesinin kısa ve uzun dönemde dış ticaret dengesi üzerinde yarattığı etkiler karşılaştırmalı olarak 

analiz edilmiştir. 

Analiz sonunda milli gelir artışlarının uzun dönemde etkisini yitirse de kısa dönemde dış ticaret 

dengesini önemli oranda bozduğu tespit edilmiştir. Öte yandan kur seviyesindeki değişimler hem kısa 

ve hem de uzun dönemde dış ticaret dengesini etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre uzun dönemde kur etkisi gelir etkisinden daha yüksek iken kısa dönemde ise gelir etkisi kur 

etkisinden daha büyüktür. Böylece Türkiye’de dış ticaret dengesini sağlanmaya yönelik uzun vadeli 

politikalar daha çok kur değişimlerinin yarattığı etkiler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Öte yandan, 

Türkiye’de dış ticaret dengesini korumaya yönelik kısa vadeli politikalar ise daha çok milli gelir 

değişimlerinin yarattığı etkiler göz önünde tutularak belirlenmelidir. 
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IMPACT OF EMPLOYER-EMPLOYEE RELATIONSHIP ON FOREIGN-OWNED 

MANUFACTURING ORGANISATIONAL GROWTH IN ABEOKUTA, NIGERIA 

                                                                                   David AJIBADE                                                                 

ABSTRACT 

This study investigated the nature of the relationship between employer and employees, the 

factors which inform the relationship, and the impact the relationship has on the organisational growth, 

using Midland Galvanising Products Limited, Abeokuta, Nigeria as case study. The study adopted 

Bertallanffy’s system theoretical framework; and the study population comprises of all employees and 

employer of the sampled company. A sample of two hundred and thirty two (232) employees was selected 

from a total population of three hundred and five (305) using stratified random sampling technique. 

Additionally, a total of 5 study participants (comprises of owner and co-owners of the sampled company) 

were chosen using purposive sampling technique. Data were collected using questionnaire, interview 

and observational methods. Data collected through questionnaire were analyzed using frequencies, 

percentages and weighted means while the qualitative data were content analyzed (manually). Findings 

of the study show that the relationship between employer and employees is generally cordial. This is 

found to be due to the employer treating employee fairly, honestly, and sincerely on issues affecting 

their well-being in the organisation. These were however discovered to have significantly improves 

employees’ productivity, loyalty, and the overall performance and growth of the organisation.  This case 

study has shown that any organisation wishing to achieve significant growth is expected to have cordial 

relationship with her employees, and see them (employees) as partner in progress rather than mere staff 

of the organisation. While the cordial relationship between the employer and the employees in the 

sampled company appear commendable, the employer still needs to pay particular attention to the 

sustenance of the relationship through provision of growth opportunities, work-related training, regular 

salary increment and healthy work environment for the employees. Employees, on the other hand, need 

to always be diligent and put up their best performance at work. 

Keywords: Employer-Employee Relationship; Organisational Growth; Foreign-Owned Manufacturing 

Company; Abeokuta; Nigeria. 
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1. INTRODUCTION 

 Any business organisation wishing to compete at higher level must take into cognisance the 

relations between it and her employees. Employee here means a person who works in the service of 

another person under an express or implied contract of hire, under which the employer has the right to 

control the details of work performance (Bryan, 2014). Organisation here stand as employer and it can 

be defined as a legal entity that controls and directs a worker under an express or implied contract of 

employment and pay, or is obligated to pay him/her salary or wages in compensation (Holmes & Rahe, 

2007).  

 The employer-employee relations, therefore, is a mutual understanding/legal link between 

employee and employer (International Labour Organisation, ILO, 2003). The existence of the 

relationship is however depends on certain objective conditions being met. These conditions include the 

form in which the employees and the employer have established their respective positions, rights and 

obligations, and the actual services to be produced (ILO, 2003).  

Employer relationship towards employee may be cordial or hostile. Cordial employer-employee 

relationship has been found by scholars such as Burns (2012); Devamaindhan (2014); Dumisani, Chux, 

Andre & Nduna (2014); Savathri, Nishanthi & Amarasinghe (2017); and Agbede (2017), to improve 

productivity, employee loyalty and happiness and overall growth of business organization. Hostile 

employer-employee relationship, on the other hand, often brings about decrease in employees’ morale, 

job satisfaction and increase workers turnover (Mathis & Jackson, 2003; Coyle-Shapiro & Shore, 2007; 

Chege, 2011). These are however toxic for organisational growth. 

Although studies (Gagne, 1950; Burns, 2012; Coyle-Shapiro & Shore, 2007; Chege, 2011; 

Odhong & Omolo, 2014; Agbede, 2017) have been conducted on the impact of employer-employee 

relationship on organisational growth; however none of the studies focused on foreign-owned 

manufacturing organisation (organisation wholly owned by foreign nationals/citizens). A plausible 

implication of this neglect is that it makes it difficult to know the nature of relationship existing between 

employer and employee in such organisation and how much it implicates on organisational growth. This 

study is thus conceived to make contribution on this important subject; and it will be done with particular 

reference to Midgal Galvanizing Products Limited (a foreign-owned manufacturing organisation), 

Abeokuta, Ogun State, Nigeria. The specific objectives of the study include an investigation of the 

nature of the relationship between employer and employee, the factors which inform the relationship, 

and the impact the relationship has on the organisational growth.  
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This study is significant theoretically and practically. Theoretically, the study will add to the 

existing body of knowledge especially on impact of employer-employee relationship on manufacturing 

organisational growth. Practically, the study is expected to assist potential business owner to have the 

idea of the kind of relationship to keep with their employer in order to grow their business. Finally, 

findings from the study may be useful for further studies relating to impact of employer- employee 

relationship in other sectors. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

This study is anchored on the system theory propounded by Ludivig Von Bertallanffy in 1968. 

The theory puts forth the premise that organisations like living organisms, are made up of numerous 

parts that must work together in harmony for the larger system to succeed. System theory argues that 

organisational success relies on synergy, interrelations and interdependence between different sub-

systems. For instance, one of the vital components of a company is employee, and is found in various 

organisational subsystems such as department, workgroups, business units and facilities. Company with 

strong positive relationships/collaboration with their employees, rather than having ‘us against them’ 

mentality (which makes employees feel somehow separate from employer and the company they work 

for) can easily produce good results inform of higher productivity and growth. 

3. METHODOLOGY 

This study was carried out at Midland Galvanizing Products Limited (MIDGAL), Abeokuta, 

Nigeria, between January and February, 2019. The company was incorporated in Nigeria in 1976 and 

commenced production in 1979. MIDGAL is mainly into production of bathroom fitting, galvanized 

iron roofing sheets, long span aluminum sheets and gas cookers. The products of MIDGAL are very 

widely distributed across the country. MIDGAL is purposively choosing for this study because it is one 

of the major foreign-owned manufacturing organisations in Abeokuta, Nigeria. 

As regards research design, study population, sample size, and sampling technique; the study used 

case study research design with quantitative and qualitative approaches. The design is apt because it 

helped to have insightful information about the nature and impact of the relationship between employer 

and employees in the sampled company. The study population comprises of all employees and employer 

of the sampled company. The employees are totaling three hundred and five (305) out of which two 

hundred and thirtytwo (232) were selected as sample using stratified random sampling technique. 

Additionally, a total of five (5) study participants (comprises of owner and co-owners of the sampled 

company) were chosen using purposive sampling technique. 

With regards to methods of data collection and analysis, both quantitative and qualitative data 

were collect for the study. Quantitative data were collected using questionnaire. The Workplace 
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Employment Relations Study (2011) questionnaire was adapted, modified and administered to the 

employees while qualitative data were collected from the employers through observational and 

interview methods. Quantitative data collected were analysed using frequencies, percentages and 

weighted mean, while the qualitative data collected were sorted, transcribed and content analysed 

(manually). However, the results of both data (quantitative and qualitative) were used to produce a single 

report. As regards ethical consideration, the permission and consent of the owners of the company and 

employees were sought and the information that was collected is been strictly used for academic 

purpose. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 In this study, a total of two hundred and thirtytwo (232) copies of questionnaires were 

administered out of which two hundred and seventeen (217) representing 93.5% were suitable for 

analysis and the remaining fifteen (15) representing 6.5% were invalid and not used in the analysis. The 

results of the interview as well as the data obtained through observation were also presented here. The 

results presented are in two parts. Part A centers on the respondents social demographic characteristics 

while part B focuses on the objectives of the study. 

4.1. Analysis of the Socio-Demographic Characteristics of the Respondents 

Table 1. Socio-Demographic Characteristics of the Respondents 

Variable Frequency Percentage  Cumulative 

percent  

Gender 
Male 

Female 

Total 

 

119 

98 

217 

 

54.8 

45.2 

100.0 

 

54.8 

100.0 

Age (in years) 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 and above 

Total 

 

37 

68 

67 

44 

1 

217 

 

17.1 

31.3 

30.9 

20.3 

0.5 

100.0 

 

17.1 

48.4 

79.3 

99.5 

100.0 

Marital status 

Married 

Never Married/Single 

Divorced 

Separated 

Widowed 

Total 

 

126 

39 

19 

20 

13 

217 

 

58.1 

18.0 

8.8 

9.2 

6.0 

100.0 

 

58.1 

76.0 

84.8 

94.0 

100.0 

Educational level 

No Formal Education 

Primary School Certificate  

Secondary /Technical School Cert. 

Tertiary Certificate   

Total  

 

1 

1 

48 

167 

217 

 

0.5 

0.5 

22.0 

77.0 

100.0 

 

0.5 

1.0 

23.0 

100.0 

Respondents’ salary (in naira)    
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Less than N20,000 

N20,000 – N40,000 

N41,000 – N60,000 

N61,000 – N80,000 

N81,000 – N100,000 

Above N100,000 

Total 

10 

19 

41 

27 

49 

71 

217 

4.6 

8.8 

18.9 

12.4 

22.6 

32.7 

100.0 

4.6 

13.4 

32.3 

44.7 

67.3 

100.0 

Years of Working Experience  

Less than 1 year 

1 to less than 2 years 

2 to less than 5 years 

5 to than 10 years 

10 years or more 

Total 

 

10 

20 

55 

73 

59 

217 

 

4.6 

9.2 

25.3 

33.6 

27.2 

100.0 

 

4.6 

13.8 

39.2 

72.8 

100.0 

Source: Field Survey, 2019 

 Table 1 shows the socio-demographic characteristics of the respondents. From the table, a little 

more than half (54.8%) were male while the remaining (45.2%) were female. This finding show more 

male than female employees in the sampled company. This may however be attributed to the fact that 

work in manufacturing company is manly in nature as it require a lot of energy  and women may not be 

able to cope; hence the reason for their limited number in the company. 

Current age of the respondents indicate that about 31.3 percent were between ages 30-39 years, 

30.9 percent were ages 40-49 years, 20.3 percent were ages 50-59 years, 17.1 percent were ages 20-29 

years while the remaining 0.5 percent were 60 years and above. This finding show more respondents 

between ages 30-39 years. This implies that the sampled company has younger workforce who are 

energetic; and thus good for productivity. 

On marital status of the respondents, majorities (58.1%) were married, about 18.0 percent are 

single (never married), 9.2 percent were separated, and 8.8 percent are divorced while 6.0 percent lost 

their partners to death (widowed). The high numbers of married respondents indicate that there are more 

mature and responsible workers in the sampled company. Further analysis of table 1 revealed that 77.0 

percent hold tertiary education certificate, 22.0 percent had secondary/technical school certificate, 0.5 

percent had primary school certificate, and no formal education respectively. This finding implies that 

employees of the sampled company are highly literate and may not have problem in understanding work 

process. 

Income earned per month by the respondents shows that about 32.7 percent earned above 

N100,000, 22.6 percent earned between N81,000- N100,000, 18.9 percent earned between N41,000- 

N60,000, 12.4 percent earned between N61,000 to N80,000, 8.8 percent earned between N20,000 - 

N40,000 while the remaining 4.6 percent earned less than N20,000. A situation where majority of the 

respondents earned above N100, 000 indicate that workers in the sampled company are relatively highly 

paid for works being done. 
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Respondents years of working experience reveals that 33.6 percent have between 5 to less than 

10 years of working experience, 27.2 percent have 10 or more years of working experience, 25.3 percent 

have 2 to less than 5 years of working experience, 9.2 percent have 1 to less than 2 years of working 

experience while the remaining 4.6 percent have less than 1 year of working experience. This finding 

implies that most of the respondents in the sampled company have acquired requisite skills and 

experience needed to succeed in workplace. 

In sum, the socio-demographic characteristics of the respondents show that majority of them were 

male, aged between 30-39 years, married, highly literate and had tertiary education certificate, earned 

income of above N100,000 and had between 5 to less than 10 years of working experience. 

4.2. Analysis of Objectives of the Study 

 Before indentifying the nature of the relationship between employer and employee in the sampled 

company, efforts were first of all made to know about the respondents mode of employment, their 

feeling about their work, the influence they have on the way they do their work, their extent of 

satisfaction with different aspect of their works, whether their employer often keep them informed about 

happening in workplace and the goodness of their employer generally at workplace. With regards to the 

respondents mode of employment, majority (94.5%) were permanent staff, 2.8 percent were temporary 

staff with no agreed end date; and the remaining 2.8 percent are staff with fixed period and an agreed 

end date. On respondents feeling about their work, findings show that majority of them felt their job is 

secure (x= 3.18), never have enough time to get their work done (x =2.20), and that their job requires 

them to work very hard (x = 1.66).  

On whether the respondents have any influence on the way they do their job, majority (92.2%) of 

them answered in the affirmative while the remaining 7.8 percent answered in the negative. Further 

enquiries were made from the respondent that answered in the affirmative on the amount of influences 

and the aspect of works they have influence on. Finding show that majority (82.5%) have some influence 

on the pace at which they do their work, the time they start or finish their working day, the order at 

which they carry out their tasks and the task they do in their work, while the remaining 17.5 percent 

only have a little influence on how they do their work. 

As regards the respondents’ extent of satisfaction with different aspect of their jobs, the result of 

the inquiry made show that majority of the respondents were satisfied with sense of achievement they 

are getting from their work (x= 3.32), the scope of using their own initiative (x= 3.25), the work itself 

(x= 3.22), the opportunity for skills development in the job (x= 3.21), the training they are receiving 

(x=3.16), the amount of influence they have over their job (x= 3.14), and their job security (x= 2.89), 

Despite these, some of the respondents  slightly dissatisfied with the amount they are earning (x=2.32). 

Further enquiries were made from those who are dissatisfied with their salary on whether they are 
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professionally compatible with co-employees who are earning higher income. The results of these 

enquiries show that 74.0 percent were compatible while the remaining 26.0 percent were not compatible 

at all. Efforts were then made to find out from the employer, through interview, on the actual factors 

used in benchmarking pay rates in the company. The results of the interview show that employees’ 

salary in the company is based on their (employees) skills and qualifications, years of working 

experience, and job tasks. 

 On whether the employer often keeps the respondents informed about happening in workplace, 

the result of the inquiry made show that the employer is good at keeping respondents informed about 

happening in workplace most especially on issue such as changes in the way they are doing their work 

(x=3.08), changes in the way the organisation is being run (x=3.02) and changes in staffing (x=2.68). 

The employer was however found to be poor at briefing employees on financial matters including 

budgets and profits (x=2.38). 

Respondents were further asked to indicate how good their employer is to them at workplace. 

Majority (60.6%) of the respondents indicated that their employer is good at seeking their view or that 

of their representatives on any issues but poor in allowing employees or employees’ representatives to 

influence final work decision (23.3%) and in responding to suggestions (16.1%). Finally, in view of the 

aforesaid, respondents were asked to describe the nature of their relationship with their employer. The 

result of the inquiry is presented in table 2 below: 

Table 2. Nature of Employer-Employee Relationship in the Sampled Company 

Nature of employer-employee 

relationship 

 Frequency   Percent Cumulative 

percent  

Very cordial  

Cordial  

Hostile  

Very hostile 

Total 

52 

110 

42 

13 

217 

24.0 

50.6 

19.4 

6.0 

100.0 

24.0 

74.6 

94.0 

100.0 

     Source: Field Survey, 2019 

Table 2 show the nature of employer-employee relationship in the sampled company. From the 

table, a little more than half (50.6%) indicated cordial relationship, about 24.0 percent choose very 

cordial relationship, 19.4 percent reported hostile relationship while the remaining 6.0 percent revealed 

very hostile relationship. However, by collapsing the respondents’ response into two groups of (i) 

cordial and (ii) hostile relationship, respondents who reported cordial relationship are more than those 

who reported hostile relationship. Based on this, respondents in the sampled company are found to have 

cordial relationship with their employer. 

Efforts were also made to identify the factors which inform the cordial relationship between the 

respondents and their employer. The result of this inquiry is presented in table 3 below. 
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Table 3. Factors Informing Cordial Relationship between Respondents and Employer in the 

Sampled Company. 

 

No in the 

Questionnaire 

 

Because my employer: 

Strongly 

Agree 

Agree Strongly 

Disagree 

Disagree  

 

X 

 

Rank 

4 3 2 1 

5 Always encourage employees 

to develop their skills 

24 96 77 20 3.03 1st  

2 Are sincere in attempting to 

understand employees view 

32 88 72 25 2.86 2nd  

1 Can be relied upon to keep 

their promises 

35 102 69 11 2.84 3rd 

3 Deals with employee honestly 45 107 51 14 2.74 4th  

6 Treat employees fairly 30 131 52 4 2.59 5th 

4 Understand about employees 

having to meet responsibilities 

outside work 

50 131 29 7 2.57 6th 

Source: Field Survey, 2019 

Table 3 shows the factors informing cordial relationship between the respondents and their 

employer in the sampled company. From the table, majority of the respondents agreed that their 

employer always encourage them to develop their skills (x=3.03), are sincere in understanding 

employees’ view (x=2.86), can be relied upon to keep their promises (x=2.84), deal with employee 

honestly (x= 2.74), treat employee fairly (x= 2.59), understood that employees have other 

responsibilities to meet outside work (x= 2.57). These factors were found to independently and jointly 

inform the cordial relationship between the respondents and the employer. However, from among the 

factors listed in table 3 above, ‘my employer always encourage employees to developed their skills’ was 

most commonly mentioned, with an overall weighted means of 3.03, while ‘my employer understand 

about employees having to meet responsibilities outside work’ ranked last with a mean value of 2.57. 

Efforts were also made to understand the impact the employer-employee relationship has on the 

organisational growth. Findings reveal that the relationships have helped to reduces conflicts and 

employee turnover, improves employees productivity, loyalty, morale and the overall performance and 

growth of the organisation. These findings support that of Burns (2012); Devamaindhan (2014); 

Dumisani, Chux, Andre & Nduna (2014); Savathri, Nishanthi & Amarasinghe (2017); and Agbede 

(2017). These scholars in their various studies found cordial employer-employees relationship to 

improve productivity, employee loyalty and happiness and overall growth of business organisation. 

Theoretically, the findings of this current study show that there is synergy/positive collaboration 

between the employer and employees in the sampled company. This is however good for high 

productivity and organisational growth.  

Further efforts were made to examine statistically the impact of the employer-employee 

relationship on organisational growth by formulating the hypothesis below: 
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H0: Employer-employee relationship has no significant impact on organisational growth 

H1: Employer-employee relationship has significant impact on organizational growth 

 The result of the hypothesis formulated above is presented in table 4 below 

Table 4. Regression Effect of Employer-Employee Relationship on Organisational Growth 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

(Constant) 

Employer-employee 

relationship 

.070 

.926 

.144 

.065 

 

.699 

.486 

14.351 

.628 

.000 

Significant at P < 0.05 

 The linear regression model of the table 4 above is 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 where 𝑦𝑖 is the organisational 

growth and 𝑥𝑖 is the employer-employee relationship. Thus, the organisational growth (𝑦𝑖) predictive 

model is deduced as: 

    𝑦𝑖 = 0.070 + 0.926𝑥𝑖 

𝛽0 = 0.070 implies that without prior knowledge of employer-employee relationship, the 

organisational growth would be 0.070. 𝛽1 = 0.926 implies that for every unit increase in the employer-

employee relationship, the organisational growth would increase by 0.926. The positive sign suggests 

that there is a positive relationship between organisational growth and employer-employee relationship. 

This indicates that increase in employer-employee relationship will bring about a rise in the 

organisational growth. The significance value of 0.00 which is less than the 0.05 level of significance 

indicates that the employer-employee relationship exert significant impact on organisational growth or 

the employer-employee relationship is significant in predicting the organisational growth at 5 percent 

significance level.  

 In addition to the aforesaid, some of the observation made at the sampled company in the course 

of this study are first, that both the employer and employees were seen interacting freely among 

themselves. In addition to this, workers were seen discussing their personal and work situation with their 

employer without fear. Further, both the employer and employees were observed to have mutual respect 

for each others.  Finally, employer was seen to have developed strong cordial relationship with their 

employees. However, this cordial relationship, from the enquiry made, does not preclude disagreement 

between the two parties but whenever there is any conflict, it is settle/resolve through either mediation, 

negotiation and in extreme case through the use of disciplinary action such as verbal reprimands, unpaid 

time off or dismissal against the erring workers.   
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5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 This study examined the impact of employer-employee relationship on manufacturing 

organisational growth, using Midland Galvanizing Products Limited, Abeokuta, Nigeria, as case study. 

The specific objectives of the study include an investigation of the nature of the relationship between 

employer and employee, the factors which inform the relationship, and the impact the relationship has 

on the organisational growth. Findings of the study show that the relationship between employer and 

employee in the sampled company is generally cordial. The cordial nature of the relationship is due 

jointly and independently to the employer treating employee fairly, honestly and sincerely on issues 

affecting their welfare in the workplace. These were however found to have significantly improves 

employees’ productivity, loyalty, morale and the overall performance and growth of the organisation. 

This case study has shown that any organisation wishing to achieve significant growth is expected to 

have positive relationship with her employees, and see them (employees) as partner in progress rather 

than mere staff of the organization. While the cordial relationship between the employer and the 

employees in the sampled company appear commendable, the employer still needs to pay particular 

attention to the sustenance of the relationship through provision of growth opportunities, work-related 

training, regular salary increment and healthy work environment for the employees. Employees, on the 

other hand, need to always be diligent and put up their best performance at work. 
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MARKET FAILURE AND GOVERNMENTAL FAILURE 

Dr. Şahin KARABULUT* 

ABSTRACT 

There are many questions such as what should be the role of the government in the economy, 

whether it is successful or failure, what is the market's ability to provide economic stability alone, the 

impact of government intervention on the market, the role of government or market in healthy 

functioning of the system purely. 

In this context, in cases where the market fails, Neo-classical economists argue that public 

intervention is necessary and legitimate. On the other hand, Public Choice Theory argues that the 

government may fail for various reasons just like the market. Therefore, market failure and 

governmental failure have been debated for years. 

In this study, market failure and governmental failure have been examined theoretically from 

various perspectives. 

Keywords: Market, Government, Failure, Regulation, Public. 

Jel Codes: B13, G28, P43. 

1. INTRODUCTION 

The market economy is the system in which the producers and consumers freely carry out their 

activities in the national economy that expresses all the economic activities. On the other hand, The 

regulation of the private sector activities by the state or state-owned production and consumption 

activities, such as the private sector, refers to the public economy. Within this structure, whether or not 

the market economy alone is sufficient to provide social welfare is an important issue of debate. In other 

words, without the public economy, the market is investigated to provide self-optimization. When the 

mainstream economic approaches, the Physiocrats and the Classical Economics are examined, they 

argue that the economy will be self-balancing by factors such as “Natural Order” and “Invisible Hand”. 

The market economy ensures that all resources are effectively distributed and the economy achieves an 

optimal level. This is called the “first-best” in the economic literature. In this case, public activities are 

the exception in the economy.  
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However, Neo-classical Economics argues that the market cannot achieve the ideal result due to 

externalities, asymmetric information, collective goods, virtuous goods. In this context, “Market Failure 

Theory” has been developed. Public regulation is required to ensure the “second-best”. Keynesian 

economists have claimed a compensatory fiscal policy in order to overcome adverse market conditions 

and to distribute resources effectively in case of market failure. This theory has been successful for many 

years and generally accepted. However, until the 1970s, the role and functions of the government in the 

economy increased. The public has grown excessively and new problems have emerged due to the 

increase of public intervention.  

For this reason, “Governmental Failure Theory”, in other words “Non-market Failure Theory”, 

was developed by the Public Choice Economists against “Market Failure Theory”. Governmental 

failure, in the simplest terms, refers to the negative situation caused by the government’s intervention 

and regulations on the economy. This is due to the excessive growth of state functions. The increasing 

power and authority of the administrators cause the governmental failure. As a result, the Public Choice 

Theory has revealed that the state may fail for various reasons like the market. In this study, market 

failure and governmental failure have been examined theoretically from various perspectives. 

2. THE CONCEPT OF PUBLIC FINANCE AND MARKET FAILURE 

In its simplest form public finance is to manage the goods of the state and it is related with income 

and expenditure of public authorities. The word “Public” is used normally for Government or State. All 

type of Governments can be included in public authorities. That’s why it can be said that Public Finance 

is related with income - expenditure of all type of Governments Centre, State and local and income - 

expenditure of all type of Governments (Deco404, 2014: 2). 

On the other hand, the state's area of finance is known as public finance and public finance 

examines the economic and financial aspects of public sector activities. In this context, it is necessary 

to know the characteristics and elements of public sector and the scope and characteristics of economic 

and financial activities. These issues are covered by the theory of public finance (Altay, 2017: 24). 

When the factors of public finance are examined, four factors emerge. These factors are public 

(social) requirements, public goods and services, public expenditures and public revenues. Individuals 

cannot meet on their own social requirements but it must be met such as internal security, external 

security, justice and diplomacy. These requirements are called as public requirements. Second factor of 

public finance is public goods and services. These goods provide the meet of public requirements. In 

this area, the army can be given as an example to ensure national security. On the other hand, police 

system for individual security, judicial system for justice and parliament for diplomacy are other 

examples of public goods and services. Certainly, a certain amount of expenditure is required for the 

provision of these public goods and services. These expenditures constitute the third factor of public 
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finance, ie public expenditures. In order to finance public expenditures, it is necessary to generate 

income from certain sources. In this respect, public revenue is compulsory and this is the last factor of 

public finances. Although the government can generate income from many sources such as property, 

interest, debt and donation, taxes are the most important and major source of income. 

2.1. Market Failure 

The First fundamental theorem of welfare economics asserts that the economy is Pareto efficient 

only under circumstances or conditions. There are many important conditions under which markets are 

not Pareto efficient. These are referred to as market failures, and they provide a rationale for government 

activity (Stiglitz, 2000: 77). The reasons that cause this failure are as follows.  

 Public (Collective Goods) 

 Semi-Public Goods 

 Externalities 

 Merit and Demerit Goods 

 Free Goods 

 Imperfect Competition Markets 

 Economies of Scale 

 Natural Monopoly 

 Risks and Uncertainty in Market 

A public good is defined as one which is not subject to exclusion and is subject to jointness in its 

consumption or use. Characteristics of non-excludability and jointness of consumption or use, create 

situations in which market arrangements may fail to meet individual demands for public goods. Special 

forms of governmental or quasi-governmental organization are required to deal with these 

contingencies. The problems, however, occur largely in relation to the organization of collective 

consumption. As long as appropriate collective consumption units are organized, several alternative 

options can be used for the production and delivery of public goods and services. These options include 

private suppliers as well as governmental agencies serving as suppliers (Ostrom and Ostrom, 1977: 7). 

Accordingly, they are often classified as market failures and as justified cases for government 

intervention.  The public domain appears as a residual category, with states performing tasks that 

markets cannot (Kaul and Ronald, 2003: 4). 

Quasi-public goods have characteristics of both private and public goods, including partial 

excludability, partial rivalry, partial diminishability and partial rejectability. Examples include healthy 

and education. Markets for these goods are considered to be incomplete markets and their lack of 

provision by free markets would be considered to be inefficient and a market failure (Economics Online, 
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2019). If there is only the market in this area, the social cost of it is too much. The social state cannot 

be indifferent to these costs. 

Externality is the benefit or cost overflow to other producer or consumers resulting from 

production or consumption activity. Instances where one individual’s actions impose a cost on others 

are referred to as negative externalities. But not all externalities are negative. There are some important 

instances of positive externalities, where one individual’s actions confer a benefit upon others (Stiglitz, 

2000: 80). Externalities that disrupt the resource disruption cannot be priced that is, out of market. After 

all these explanations, government intervention is necessary to resolve the negative externalities that 

arise in particular from producer.  

Merit goods are private goods useful to society such as vaccine, daycare center, eventide home. 

The main problem of these goods is the lack of production in the market. Therefore, the missing part of 

production on market that must be produced by the government. On the other hand, demerit goods are 

private goods that are harmful to society such as, cigars, marijuana and drugs. The main problem of 

these addictive goods is the excessive production in the market and this excessive production must be 

by the government. Prohibition and taxation can be used for do this. 

Free goods are 'goods', whether consumer goods or productive inputs, which are useful but not 

scarce; they are in sufficiently abundant supply that all agents can have as much of them as they wish at 

zero social opportunity costs. Any 'gift of nature', whether it be a good such as air, or a primary input 

such as labour or land, might be a free good under certain circumstances. But a produced commodity 

can be a free good, other than in the market period, only ifit is a joint product. As is at once obvious 

from the example of air, the free nature of a good is not an intrinsic property; thus air above the earth's 

surface is, in most circumstances, a free good but air under water or in deep mines is not (Steedman, 

1989: 158). These goods have common ownership and they do not have a market price. Besides main 

problem in these goods is excessive consumption. Excessive consumption cannot be prevented by the 

market actors, but government can do this. 

The degree of ‘publicness’ refers to the extent to which people can be prevented from benefiting 

once the good is provided. In the case of a pure public good, nobody can be prevented from enjoying 

the benefits – they cannot be excluded nor do the benefits enjoyed by others reduce the benefit available 

to anybody else. A lighthouse is a practical example – passing ships cannot (practically) be prevented 

from benefiting simultaneously from its presence. A similar point could be suggested regarding air 

traffic control or satellite communications but there is an important difference: it is technically practical 

to prevent some from benefiting (from receiving signals). This possibility of exclusion means that such 

goods are not purely public. They are described as club goods – only members of the club are granted 

the benefits (Morrissey, Velde and Hewitt, 2002: 38). The main problem in club goods is the exclusion 
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costs. Government intervention is necessary as these exclusion costs lead to reduced social welfare and 

market failure. 

In order to achieve Pareto optimum and the first best, perfect competition conditions must be 

valid. The conditions of perfect competition consist of atomicity, mobility, transparency, homogeneity 

and flat price and all of these conditions must be met in order to achieve perfect competition. 

Considering these features perfect competition cannot be achieved due to the absence of one or more of 

them. The result is likely to emerge in imperfect competition markets such as monopoly, monopsony, 

oligopsony and oligopoly.  

There are a variety of reasons why competition may be limited. When average costs of production 

decline as a firm produces more, a large firm will have a competitive advantage over a small firm. There 

may even be a natural monopoly, a situation where it is cheaper for a single firm to produce the entire 

output than for each several firms to produce part of it. On the other hand, firms may also engage in 

strategic behavior to discourage competition. They may threaten to cut prices if potential rivals enter, 

and such threats may both be credible and serve to discourage entry (Stiglitz, 2000: 78). These markets 

that emerged by moving away from ideal market conditions can cause social welfare loss through price 

mechanism and wastage. This situation requires the government intervention. 

Organizations can give benefit from growth and stability in many ways, including greater 

efficiencies through economies of scale, increased organization’s power, the ability to withstand 

environmental changes, increased profits, and increased prestige for organizational members. As stated, 

a fully developed company can have an advantage when using economies of scale, given the fact that it 

can be present in nearly every functions of a business, including manufacturing, purchasing, research 

and development, marketing, service network, sales force utilization and distribution. Economies of 

scale occur due to increase quantity of output as the average cost per unit of output decreasing, which 

often have limits, such as passing the optimum design point where costs per additional unit begin to 

increase. Economies of scale are savings because of the size of the company or quantity of output. When 

a company is able to reduce unit costs only by increasing output, it is in a position to benefit from 

economies of scale. These savings may be due to internal or external factors. Internal factors resulting 

from better use of expertise and specialized knowledge within the company. While external factors 

obtained from the goodness of industry in a particular location. Nevertheless, in competition 

terminology, economies of scale is regarded as creative yet powerful weapon used by larger organization 

towards smaller competitor in order to penetrate into competitive market (Ariffin vd., 2016: 3). In this 

respect, economies of scale are likely to be the cause of market failure. 

Genuine risks and uncertainty characterize the past, present and future and must be taken into 

account in any decisions that affect the organizations objectives. In any economic activity risk and 
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uncertainty are found combined in different proportions, but uncertainty cannot be eliminated 

completely, no matter how complete the risk management may be. Situations and interdependencies not 

initially taken into account can occur anytime. Such unforeseen events can cause deviations to 

fundamentally change the data configuration. Thus, uncertainty becomes a potential source of risk when 

arising from imperfect information or resorting to sources often incompatible with the actual situation 

of a business or the competitive market (Toma, Chitita and Sarpe, 2012: 979). Derivative markets consist 

of forex, future, forward, option, swap markets and these markets have excessive risks and uncertainty. 

Therefore, an intuition such as a government is required to the set the rules and reduce the risk for the 

formation of derivative markets.  

As a whole, all the explanations so far explain the reasons for the existence of the state in the 

economy. The theory of market failure was widely applied and successful until the 1970s. However, the 

role and weight of the state in the economy has increased considerably due to these practices. This has 

led to excessive growth of the state and disruptions in the economy. As a result of these developments, 

public choice economists developed the governmental failure theory. 

2.2. Governmental Failure 

It has been argued that market failure, due to external economies, public goods, scale of 

economies and natural monopolies etc. necessitates government interference with the economy. For 

many years, some economists have advocated government intervention to correct market failures. One 

of the most important contribution of the Public Choice Theory to the economics is that it developed a 

"Theory of Governmental Failure" as opposed to a "Theory of Market Failure" developed within 

Theoretical Welfare Economics. By this they argue that government enacted policies produce inefficient 

and/or inequitable consequences as a result of the traditional behavior of participants in the political 

process. Public choice economists argued that the fact that the market is inefficient does not imply that 

government will do any better (Aktan, 2015: 43). 

Government failure, then, arises when government has created inefficiencies because it should 

not have intervened in the first place or when it could have solved a given problem or set of problems 

more efficiently, that is, by generating greater net benefits. In other words, the theoretical benchmark of 

Pareto optimality could be used to assess government performance just as it is used to assess market 

performance. Of course, the ideal of a completely efficient market is rarely, if ever, observed in practice. 

From a policy perspective, market failure should be a matter of concern when market performance 

significantly deviates from the appropriate efficiency benchmark. Similarly, a government failure 

should call a government intervention into question when economic welfare is actually reduced or when 

resources are allocated in a manner that significantly deviates from an appropriate efficiency benchmark 
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(Winston, 2006: 2). As a result, the Public Choice Theory has revealed that the state may fail for various 

reasons like the market. Some of the reasons for this failure are as follows. 

• Lack of full competition in policy 

• No transparency in policy 

• Lobbying in politics 

• Political myopia. 

• Political advocacy and partisanship 

• Service favoritism 

• Unequal distribution of public power and authority 

• Waste and extravagance in government spending 

Just as the conditions of perfect competition in the market economy are utopian, the conditions 

of perfect competition do not apply in politics. Factors such as the lack of full knowledge of voters and 

the disappearance of transparency in the political process emerge as factors preventing perfect 

competition in politics. Besides, there may be various unfair distributions in the public sector as well as 

inequality of income distribution in the market economy. A similar imbalance in income distribution in 

the market economy is seen in the distribution of power and authority in the public sector. In the 

decisions taken and applications made in the public economy, the habit of short-term thinking is valid. 

According to politicians, the best policies are the policies which ensure winning the elections. When 

looked in this way, instead of implementing investment projects with important contributions to the 

economy in the long term, it is more rational to implement projects that will be directly useful to voters 

in the short term. Voters ’tendency to focus on very recent economic conditions at election time may 

perversely tempt incumbents to pursue “myopic policies for myopic voters” and this situation is one of 

the reasons for political myopia. The governments are always in the tendency of favoring its party 

members. As a result of these patronage relations called “clientelistic politics”, economic resources are 

distributed to the political supporters and partisan groups by the political power. It must be significantly 

stated that the most widespread political external economies are rent creation and rent allocation. In 

short, efforts of rent creation, rent allocation and rent seeking are indications of governmental failure. 

Politicians, bureaucrats and public officials who spend the state's money in the public economy often 

do not pay attention to themselves when they spend their money. People who use or benefit from the 

property of the state do not use the same property as they do with their own property. This leads to 

wastage and extravagance in public spending and results in governmental failure (Aktan, 2017: 3-9). As 

a result, government interventions to compensate for market failures may result in governmental failure. 
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3. CONCLUSION 

In this study, the theory of market failure and state failure are examined theoretically. The market 

itself is undoubtedly not sufficient to achieve Pareto optimum and faces many problems. Therefore, in 

order to overcome such failures in case of market failure, it can be said that government intervention is 

necessary in these cases. The state can intervene in the market indirectly, by means of regulations, or 

directly such as market activity. However, this is a situation that needs to be very careful. If public 

intervention is used sufficiently, it is expected to have a positive impact on resource allocation.  

However, government intervention to resolve market failures can also fail to achieve a socially 

efficient allocation of resources. Government failure is a situation where government intervention in the 

economy to correct a market failure creates inefficiency and leads to a misallocation of scarce resources. 

As a result, neither the government alone nor the market is far from perfect. 
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ÇİN’İN EKONOMİK KALKINMASINDA MAO ZEDONG DÖNEMİ ÖNCESİ VE 

SONRASINA BİR BAKIŞ 

Prof. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR* 

 Tansu YALIN** 

ÖZET 

 Ülkeler ekonomik büyüme ve /veya kalkınma tercihleri ile karşı karşıya kaldığında özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel amacı ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek olmalıdır. Şöyle 

ki; gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden biri 21. yüzyılda yaşanan değişimlere uyum 

sağlayamamaları olarak ifade edilebilir. Bu nedenledir ki söz konusu ülkeler uluslararası rekabette 

zayıf kalmakta ve gelişmiş ülkelerin refah düzeyine erişememektedirler. Böylece yoksulluğun nesilden 

nesile aktarılmasına engel olunamaması yanında düşük gelirli ülkeler yoksulluk sarmalından 

kurtulamazken, orta gelirli ülkeler ise başta ‘‘Orta Gelir Tuzağı’’ olmak üzere birçok sorun ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. 

İşte tam da bu noktada kalkınma eşiğini başarı ile atlamış ülkeler devreye girmekte ve gelişmekte 

olan ülkelere yaptıkları hatalardan ders çıkarması amacıyla bir emsal oluşturmaktadırlar. Bu 

ülkelerden biri de Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Çin’in katettiği yolu anlayabilmek ve başarılarından 

çıkarım yapabilmek için; Mao öncesi dönem, Mao dönemi ve Piyasa Reformları dönemi olmak üzere 

Çin’i üç farklı döneme ayırmak gerekmektedir.  

Çalışmamızda günümüzün yükselen değeri olan Çin’in dönemler itibariyle değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak adına çalışmamızda ilk olarak Çin üç farklı döneme ayrılmakta 

ve daha sonra bu üç farklı dönem ekonomik göstergeler eşliğinde karşılaştırılmaktadır. Bunu yaparken 

sadece ekonomik değişimler değil aynı zamanda Çin’in siyasi, sosyal ve kültürel değişimlerine de yer 

verilmektedir. Ayrıca Çin; G. Kore, ABD, Japonya, Hindistan gibi ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Bu 

nedenledir ki yapılan çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmekte olup araştırma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre; her ne kadar Mao döneminde Çin zaman zaman büyük dalgalanmalar yaşamış 

olsa da ülkenin büyük sıçrayışa hazırlanma aşamasını gerçekleştirdiği ve süreç sonunda Çin’in “Piyasa 

                                                           
* Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Balıkesir/ Bandırma, Türkiye, e-mail: 

mercakar@bandirma.edu.tr. 
** Doktora Öğrencisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir/ Bandırma, Türkiye, e-mail: 

tansuyalin@gmail.com. 
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Reformları” sayesinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesi analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Gelişmekte Olan Ülkeler, İktisadi Kalkınma, Mao Zedong, Piyasa Reformları. 

Jel Kodları: A10, F30, O11. 

AN OVERVIEW OF BEFORE AND AFTER MAO ZEDONG PERIOD IN CHINA'S 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

When countries are faced with economic growth and/or development preferences, the main 

objective of underdeveloped and developing countries should be to achieve economic development. 

Namely; One of the most important problems of developing countries is the inability to adapt to the 

changes in the 21st century. That is why these countries remain weak in international competition and 

do not reach the welfare level of developed countries. Thus, while low-income countries cannot escape 

the spiral of poverty due to the transfer of poverty from generation to generation, middle-income 

countries face many problems, especially the ‘Middle Income Trap’. 

It is precisely at this point that countries that have successfully bypassed the development 

threshold come into play and set a precedent to learn from the mistakes they made to developing 

countries. One of these countries is the People's Republic of China. In order to understand the path that 

China has traveled and infer from its successes; It is necessary to divide China into three different 

periods: pre-Mao, Mao and Market Reforms. 

In our study, it is aimed to evaluate of China, which is today's rising value, by periods. In order 

to achieve this goal, firstly China is divided into three different periods and then these three different 

periods are compared with economic indicators. In doing so, not only economic changes but also 

political, social and cultural changes of China are included. Also China compared with S. Korea, USA, 

Japan, India. Therefore, the study is expected to contribute to the literature. According to the findings 

of the research; Although China experienced great fluctuations from time to time in the Mao period, the 

country was prepared for a major leap in this period and China has become one of the largest economies 

in the world thanks to the “Market Reforms’’. 

Keywords: China, Developing Countries, Economic Development, Mao Zedong, Market Reforms. 

Jel Kodları: A10, F30, O11. 
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1. GİRİŞ 

Bireylerin yaşam standartlarına doğrudan etki eden “yaşam süresi”, “gelir dağılımı”, “suç oranı”, 

“çevre kirliliği”, “özgürlük” vb. unsurların ölçülmesi oldukça güçtür. Bu nedenledir ki, bir ülkenin 

yaşam standartı kişi başına düşen reel gelir bakımından ölçülmektedir. İktisadi büyüme kavramı, bu 

ölçüt doğrultusunda , “kişi başına düşen reel gelirde meydana gelen sürekli artış” olarak 

tanımlanmaktadır (Ünsal, 2007: 5,11). 

İktisadi kalkınma kavramı ise “Çoğu ülkenin ulaşmayı arzuladığı temel amaç ile gerek iktisadi 

gerekse iktisadi olmayan değişkenlerde köklü bir değişikliğe zemin hazırlayan bir süreç’’olarak 

tanımlanmaktadır (Mıhçı, 1996: 65).  

Bu tanıma göre cevabını arayacağımız soru şudur: Bir ülke, bu süreçte, hangi köklü değişiklikleri 

gerçekleştirmelidir?  

Böyle bir soru; toplumun üretim kapasitesinin arttırılması, niteliksel gelişmeyle birlikte 

desteklenmiş niceliksel dönüşümün gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının daha iyi hale getirilmesi, 

diğer ülkelerle olan gelişim farklılıklarının giderilmesi ve ekonomik süreçlerin yapısal değişimler 

aracılığıyla revize edilmesi olarak cevaplandırılabilir (Doğan, 2011: 42).  

Ayrıca  “iktisadi kalkınma” kavramı ; “sanayileşme”, “modernleşme”, “ilerleme”, “büyüme” ve 

“yapısal değişim” ile özdeşleştirilmekte ve iktisatçılara göre farklı anlamlara da büründürülmektedir: 

Örneğin Marx’a göre “tarihsel şartlardaki değişim” ; Milner’e göre “o dönemdeki hükümet faaliyeti’’dir.  

Daha açık bir ifade ile “iktisadi kalkınma”; sadece “ekonomik” bir unsur değil aynı zamanda “siyasal”, 

“toplumsal” ve “kültürel” bir unsurdur (Yavilioğlu, 2002: 60). 

Yukarıdaki tanımlamalardan anlaşılacağı üzere iki kavram arasında keskin farklılıklar söz 

konusudur. Ayrıca bir ülkenin önünde ‘‘iktisadi büyüme’’ ve ‘‘iktisadi kalkınma’’ seçenekleri 

olduğunda tercihini iktisadi büyümeden yana kullanmış olması da doğru değildir. Bu nedenledir ki 

Türkiye başta olmak üzere bu hataya düşen orta gelirli ülkeler birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Diğer yandan tercihini kalkınmadan yana kulllanan başta Çin, G. Kore olmak üzere diğer ülkeler ise 

tereyağından kıl çeker üst gelirli ekonomi grubuna terfi etmektedir. Bütün bunların bir sonucu olarak 

süreci başarı ile atlatan ülkelerin kalkınma eşiğinde yaptığı hamleler bunu başaramayanlar için örnek 

temsil etmektedir. Bu nedenledir ki bu çalışmada gösterdiği büyüme performansı ile Asya’nın parlayan 

yıldızı olan Çin’in kalkınmasına ışık tutulmaktadır. Bunu yaparken Çin bir yandan Mao öncesi ve 

sonrası olmak üzere dönemlere ayrılırken diğer yandan G. Kore, Japonya gibi ülkeler ile 

karşılaştırılmaktadır.  
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2. MAO ZEDONG ÖNCESİ DÖNEMDE ÇİN 

Mao öncesinde Çin’de kalkınma yolunda gözle görülür değişikliklerden bahsetmek mümkün 

değildir. Şöyle ki: Çin imparatorluğu 19. Yüzyılın başlarına kadar dünyada söz sahibi bir ülke 

konumundadır. Nitekim 1810 yılında Çin ekonomisi Dünya ekonomisinin yüzde 35,0’ini 

oluşturmaktadır. Fakat 20. Yüzyılın başlarına gelindiğinde İngilizler AfyonSavaşlarında Çinlilere ağır 

mağlubiyet yaşatmıştır. Almış oldukları ağır mağlubiyet sonucu Çin İmparatorluğu günden güne kan 

kaybetmiştir. Ardından 1912 yılında Çin’de cumhuriyet ilan edilmiştir. Fakat kısa süren cumhuriyet 

döneminde ekonomik olarak çarpıcı değişimler yaşanmamıştır. Nihayetinde gerek imparatorluk 

döneminde gerekse cumhuriyet döneminde kaybedilen savaşlar ve iç çatışmalar nedeniyle bu 

dönem‘Utanç Yüzyılı’ olarak adlandırılmıştır. Ulusal Parti, Çin Komunist Partisi ve Japonya’nın 

iktidara geçme çabasının sahnelendiği bu dönemde Mao Zedong’un rakiplerine üstünlük sağlaması 

Uzun Yürüyüş sayesinde olmuştur. Uzun Yürüyüş; Mao Zedong’u parti liderliğine taşıması, ÇKP’yi 

yeniden Çin partisi haline getirmesi ve ÇKP’yi Moskova’dan bağımsız kılan hareket olması nedeniyle 

son derece önemli bir yolculuktur. Bu nedenledir ki bu dönemde yaşanan gelişmelere ışık tutmak 

gerekmektedir. Şöyle ki: Chiang 1928 yılında ulusalcı hükümeti kurmuştur. Bunun sonucunda 

Chiangliderliğinde ulusalcı hükümetin ve askeri güçlerin baskıları üzerine ÇKP mensubu üyelerin 

yeraltına inmekten başka bir çaresi kalmamıştır. Her ne kadar Moskova, Çinli komünistleri kentlerde 

isyana teşvik etmiş olsa da bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu stratejinin tutmamasının nedeni 

Çin şehirlerinin askeri güçler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmesidir. Bu nedenledir ki Çinli 

komünistler; ulusalcı ordunun ulaşmakta zorluk çektiği dağlık arazilerde dağınık bir şekilde yaşamını 

idame ettirmek zorunda kalmışlardır. Nitekim günden güne kan kaybeden komünistler, 1934 yılında 

Jiangxi eyaletindeki en kuvvetli üssünü de kaybetmişlerdir. 1935 yılına gelindiğinde ise sayıları gitgide 

azalan komünistler, OttoBraun önderliğinde, güneyden kuzeye doğru Mao tarafından Uzun Yürüyüş 

olarak adlandırılan zorlu bir yolculuğa başlamışlardır. ÇKP mensubu üyeler bu yolculuk boyunca bir 

yandan ulusalcı ordu tarafından sıkı bir denetime maruz kalırken diğer yandan komünistlere düşman 

etnik azınlık ve çetelerle savaşmak zorunda kalmışlardır.  Daha sonraları iki birliğin daha bu harekete 

katılması ile birlikte YAN şehri yönetimin, devrimin ve umudun merkezi haline gelmiştir. Nitekim 1935 

yılında bu hareket; Moskova tarafından sevilmeyen ve Stalin tarafından ‘Mağara Marksisti’ olarak 

nitelendirilen Mao’yu ÇKP’nin liderliğine taşımıştır (Coase and Wang, 2015: 24-26). 

Hiç kuşkusuz ÇKP mensubu üyelerin bu başarısında Mao Zedong’un savunduğu ve ileri sürdüğü 

tez önemli bir paya sahiptir. Ona göre devrimci mücadelede komünistler,  Kuomingtang bayrağını terk 

ederek yalnızca Kızıl bayrağın altında mücadele vermelidirler. Bu mücadelede Çin köylülerine silahlı 

komünist devrimine hizmet etmek için büyük görev düşmektedir. Bu nedenledir ki köylüler devrimci 

bir güç olma yolunda sürekli gelişmelidir. Nitekim Mao’nun kendi devrimci çizgisini keskin hatlar ile 
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belirlediği bu görüş, küçük bir topluluğun bir ideoloji uğrunda bütünleşmesine yol açmıştır (Tuten, 

2014: 27). 

3. MAO ZEDONG DÖNEMİNİNDE ÇİN 

Sosyalizmin Çin’de kurulmaya başlaması ile birlikte Mao yönetimi, ülkenin bütün ekonomik 

kaynaklarını bu uğurda seferber ederken komünist düşüncenin hüküm sürdüğü ülkelerin deteğini de 

yakından hissetmiştir (Coase and Wang, 2015). 

Bu bağlamda ilk olarak 1953-1958 döneminde Beş Yıllık Kalkınma Planıuygulamaya 

konulmuştur. Bu kalkınma planı Sovyetler birliği destekli bir sanayileşme girişimidir. Büyük yatırımlara 

ve ağır sanayiye dayalı bir geliştirme stratejisi benimsenmiştir. Nitekim Sovyetler Birliğinin desteği ile 

156 ağır sanayi tesisinin kurulması amaçlanmıştır. Bu dönemde tarım alanında da birtakım yeniliklere 

imza atılmıştır. Bunlardan ilki ‘‘İleri Üretici Kooperatifler’’in kurulmasıdır. Bu kooperatiflerde üretim 

ortaklaşa yapılmaktave üretime katılan herkes üretime katkısı karşılığında pay almaktadır. İkincisi 

toprak reformunun tamamlanması ve herkese eşit olmasa da kimseyi aç bırakmayacak düzeyde bir 

toprak dağılımının sergilenmesidir (Oktay, 2017: 47). 

Fakat bu dönemde; çalışmamızın üç farklı dönemin karşılaştırıldığı son bölümde görüleceği 

üzere, hedeflenenin aksine gelişim toplumun tüm kesimine yayılamamıştır. Bu başarısızlıkta Yüz Çiçek 

döneminin payı yadsınamaz derecede büyüktür. Yüz Çiçek Dönemi’nin amacının düşünsel açıdan 

özgürlükçü bir ortam oluşturmanın yanında aydınların fikirlerini daha açık ve doğru bir şekildebeyan 

etmesinin yolunun açılmasının olduğu görülmektedir.  Bu amaçla Mao Zedong 1957 yılında yaptığı 

konuşmasında ‘‘Yüz çiçek açsın ve yüz düşünce okulu çekişsin’’ sözleri ile yapılan girişimin önemine 

vurgu yapmıştır. Ona göre eğer farklı fikirlere ait düşünceler özgür bir ortamda beyan edilirse Marksist 

ideoloji gücüne güç katmaya devam edecektir. Aksi takdirde gelişimin önüne bir set çekilecektir. Fakat 

Mao Zedong’un söylemleri ile eylemleri birbirini doğrular nitelikte olmamıştır. Üstüne üstlükbu süreçte 

beklenilenin aksine aydınlar feodaliteden vazgeçmek yerine Marksist ideolojiyi ve Mao 

yönetiminieleştiri yağmuruna tutmuştur. Nitekim bu durum 800.000 aydının hapis cezasına çaptırılması 

ile sonuçlanmıştır. Görüldüğü üzere uygulanan bu program ‘‘amacı’’na ulaşamamıştır (Çalık, 2011: 

187-188). 

Kaybolan itibarını geri kazanmak isteyen Mao Zedong çözümü büyük ileri atılımda bulmuştur. 

1958 yılında uygulamaya konulan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planını kapsayan Büyük İleri Atılımın 

temel felsefesi; üretime yeterli düzeyde yatırım yapılamıyorsa mevcut yatırımları daha verimli 

kullanarak üretimi arttırmaktır. Bir başka ifade ile üretimin arttırılması için gerek tarlalarda köylüler 

gerekse fabrikalarda işçiler daha uzun süre, daha büyük bir azim ve gayret ile çalışacaktır. Bunun 

sonucunda Çin, sanayi üretim düzeyi olarak İngiltere’yi 3 yıl, ABD’yi ise 10 yıl içerisinde 

yakalayacaktır. Görüldüğü üzere Büyük İleri atılımın baş mimarı kırsal kesim insanı olacaktır. Bu atılım; 
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Mao’nun ülkenin büyük bir kısmını oluşturan kırsal kesim insanının çabası ile başta yukarıda belirtilen 

hedef olmak üzere her şeyin başarılabileceğine olan inancının bir göstergesidir (Oktay, 2017: 48-49).  

Bu durumda akıllarda beliren soru Mao yönetiminde Çin’in kırsal kesim insanının gayreti ile bu 

zorlu süreçte başarılı olup olmadığıdır. Bu nedenledir ki bu bölümde ilk olarak Büyük İleri Atılım 

döneminde elde edilen başarılar ele alınmakta daha sonra ise bu başarıları sınırlandıran gelişmelerden 

bahsedilmektedir. Bu dönemde yaşanan olumlu gelişmeler şu şekilde sıralanabilir (Gökten, 2013: 

17;Coase and Wang, 2015: 42-43; Oktay, 2017: 48-51): 

 Birinci Kalkınma Planının eksikliklerinden kaynaklanan dar boğazlar daha çok ve daha verimli 

çalışılarak giderilmiştir. 

 Tek yanlı kalkınmadan kaynaklanan çelişkiler eş anlı kalkınma ile ortadan kaldırılmıştır. 

 Kırsal sanayi tesisleri kurulmuştur. 

 Kırsal kesim insanının gelir düzeyi arttırılmış ve yaşam standartları iyileştirilmiştir. 

 Büyük ölçekli tarımın gerçekleştirilmesi için tarımın gerektirdiği altyapı ve etkili işbirliği 

oluşturulmuştır. 

 İleri üretici kooperatifler birleştirilerek komünler oluşturulmuştur.23 

 Katı merkezi örgütlenme ve planlamanın yerel girişim potansiyelini sınırlandırmasını ortadan 

kaldırmak için yerel girişime daha geniş bir alan bırakılmıştır. 

 Yerel yönetimlerin yetki ve olanakları geliştirilmiştir. 

 Merkezi hükümet yönetimindeki kamu şirketlerieyalet yönetimine devredilmiştir. 

Büyük İleri Atılım döneminde yaşanan olumlu değişiklikleri kısaca özetledikten sonra dönemin  

başarısını sınırlandıran gelişmeler şöyle özetlenebilir (Gökten, 2013: 18; Özekicioğlu vd., 2014: 57; Işık 

ve Serçeoğlu, 2015: 90; Coaseand Wang, 2015: 43-51; Oktay, 2017: 48-51): 

 1960-1961 yıllarında hava koşullarının olağanüstü kötü gitmesi sonucunda tarımsal üretim 1957 

yılına göre % 30 düzeyinde azalmıştır. 

 Çıktı artışı kısa vadeli gerçekleşmiştir. 

 Gelişmiş batı ülkelerini yakalamak amacıyla köylüler devlete ait çiftliklerde çalıştırılmaya 

zorlanmıştır. 

                                                           
23Komün; kırsal bölgelerde genellikle bir kasaba ve çevresindeki köyleri kapsayan ve ortalama 20000 nüfusu barındıran tarım 

faaliyetlerinin yürütüldüğü idari birimlerdir. 
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 İşgücü tarımdan sanayiye kaydırılmaya çalışılmıştır. (Tahıl üretiminden çelik üretimine geçiş) 

 Üretim sürecinde standartların altında kalan ürünler kullanılmıştır. 

 Teknolojik beceri edinilememiştir. 

 Yeni oluşturulmuş komünlerin işleyişindeki sorunlar giderilememiştir. 

 Bireyler yoğun çalışma temposuna ayak uyduramamıştır. 

 Köy ve kasabalarda üretilen demir çelik kullanılamaz kalitede olmuştur. 

Bütün bunların bir sonucu olarak Mao atılımın başarısızlığını kabullenmektedir. Fakat eski bir 

Çin atasözünde söylenildiği üzere ‘‘Deve açlıktan kırılsa bile attan daha büyüktür’’. Daha açık bir ifade 

ile dönemin başarısızlıkla sonuçlanması bu dönemde elde edilen başarıları gölgede bırakmış olsa da 

tamamen yok edemez (Coase and Wang, 2015: 29). Bu nedenledir ki Mao’nun büyük ileri atılım 

dönemini betimleyen ‘‘iki ayak üzerinde yürüme’’ girişiminin yani ağır sanayi sektörü ile tarım 

sektörünün eşanlı gelişiminin kısmen başarılı olduğu söylenilebilir (Gökten, 2015: 102). 

1965 yılına gelindiğinde ise Çin’in ekonomik olarak işleri rayına soktuğu görülmektedir. Fakat 

Mao’nun bu durumdan pek de hoşnut olduğu söylenemez. Çünkü Mao’ya göre bu yıllarda sosyalizmin 

mevcudiyeti ciddi tehdit altındandır. Şöyle ki: Bir yandan Sovyetler Birliğinde yönetimi kapitalistleri 

temsil eden bürokratların alması ile birlikte bir sömürü düzeni oluşurken diğer yandan Çin’deki 

bürokrasi devrimci ideallerden uzaklaşıp kişisel çıkarlarını düşünen bir sınıf haline gelmiştir. Bu 

nedenledir ki Mao liderliğinde Çin, ‘‘Kültür Devrimi’’ olarak adlandırılan bir döneme kapılarını 

aralamıştır. Kültür devriminin iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki Mao’nun Çin’in geleceğine dair 

duyduğu endişeleri yok etmektir. Bu amaca ulaşmak için Çin gençliğinin desteği alınmalıdır. İkincisi 

Mao’nun ‘‘başarısızlık’’la sonuçlanan Büyük İleri Atılım dönemi ile birlikte kaybettiği imajını ve 

itibarını geri kazanmasıdır. Nihayetinde bu hedefler doğrultusunda Mao’nun Kültür Devrimi’ni 

başlatması uzun sürmemiştir. Aynı yıl Mao, ülkede kültür ve eğitim alanında burjuva zihniyetinin 

hüküm sürdüğünü belirterek gençleri şehirlerde ve üniversitelerde eylemlerde bulunmaya davet etmiştir. 

Bunun sonucunda lise ile üniversite öğrencileri ve işçilerden oluşan kitleler sokaklarda eylem yaparken 

eğitim yuvalarında ‘‘burjuva’’ olarak nitelendirilen çoğu yönetici ve akademisyen olan kişilerden hesap 

sormaya kalkışmışlardır. Bu hareketin resmiyet kazanması ise yine Mao’nun talimatı üzerine ÇKP 

Merkez Komitesi’nin 1966 yılında ‘‘Büyük Proleter Kültür Devrimi’’ genelgesini yayınlaması ile 

olmuştur.24 Kütür Devrimi döneminde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere ışık tutmadan 

                                                           
241966-1968 döneminde Çin’de kalan ve Kültür Devrimine katılan Fransız öğretmen Jean Daubier’e göre Kültür Devriminin 

başlangıcı 10 Kasım 1965 tarihinde yayınlanan köşe yazısıdır. Şöyle ki: Bu tarihte Şanghay’da ‘VenHuiPao Akşam Haberleri’ 

gazetesinde ‘Hay Juy daireden kovuldu’ başlıklı ülke yönetimini ağır dille eleştiren bir yazı yayınlanmıştır. Daha öncesinde 

Pekin belediye başkan vekilliği de yapmış Vu Han tarafından yazılan bu yazı, Suçov köylülerinin Ming hanedanı 

memurlarından çektiklerini konu almaktadır. Daha açık bir ifade ile komün sistemindeki köylülerin aciz durumuna gönderme 

yapmaktadır. Bu nedenledir ki Vu Han, Mao’nun hedefi haline gelmiştir. Nihayetinde bu girişim Mao’nun savaş planının ilk 
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önce devrim yolunda aktif rol üstlenen ‘Kızıl Muhafızlar’dan bahsetmek gerekmektedir. Bu gruba üyeler 

kişisel özellikleri ve ideolojik düzeyleri göz önüne alınarak seçilmektedir. Grubun amacı ise hem 

Mao’nun ideolojisini yaymak hem de kitlelerin canlı düşüncülerini yok etmektir. Hareketinin liderliğini 

ise Mao’nun eşi ve yakınlarından oluşan ‘‘Dörtlü Çete’’ olarak adlandırılan bir grup yapmaktadır. 

Mao’nun isteği ve talimatları üzerine Kızıl Muhafızlar, devrimin ‘şanlı yolu’ndan uzaklaştığı düşünülen 

ÇKP üyelerini ve devlet görevlilerini hedef almaktadır. Örneğin bu süreçte ‘kapitalist yolun yolcusu’ 

olarak nitelendirdikleri Devlet başkanı LiuShaogi öldürülmüş ve ÇKP’nin genel sekreteri 

DengXiaoping hedef alınmıştır. 1967 yılı Kızıl Muhafızlar için miladi bir dönem olmuştur. Şöyle ki: bu 

dönemde ilk olarak Shangai’da öğrenci grupları yönetime el koymuş ve bu girişim; öğrenci, işçi, silahlı 

kuvvet mensubu ile devlet görevlilerinden oluşan devrimci komitelerinin devletin her alanında yönetime 

el koymasına teşvik etmiştir. Daha sonraları Mao’nun yönetiminden çıkan bu harekete onun talimatı 

üzerine son verilmiştir. Harekâta katılan sayıları 20 milyonu bulan öğrenci köylülerden öğrenmek üzere 

kırsala gönderilmiştir. Bu dönemin eğitim alanında bilançosu ağır olmuştur. 1966-1968 yılları arasında 

ilkokul ve ortaokullarda 1966-1972 yılları arasında ise lise ve üniversitelerde eğitime ara verilmiştir 

(Oktay, 2017: 51-53). 

Kızıl Muhafızlara değindikten sonra tekrar Kültür Devrimine dönecek olursak bu dönemde 

yaşanan ekonomik, sosyal ve politik gelişmelerden bahsedilebiliriz. Bu dönemde yaşanan olumlu 

gelişmeler aşağıda sıralanmıştır (Brunner, 1969: 302-303; Üngör, 2009: 31;Oktay, 2017: 53-54): 

 Yerel yönetimlerin yetki ve olanakları arttırılmıştır. 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde uygulanan Sovyetler Birliği modelindeki Merkezi 

Planlama Yaklaşımı bir daha geri gelmeyecek şekilde Ekonomik Planlamada Merkezi ve Bölgesel 

Karması modele geçilmiştir. 

 Ülkenin idari yapısının her katmanında yönetim birimlerinin üst katmanlardan daha bağımsız 

hareket etmesi sağlanmıştır. 

 Büyük ileri atılımı sürecinin başarısızlıkla bitmesi sonucunda kapanan kırsal sanayi kuruluşları 

tekrar faaliyete açılmıştır. 

 Üretime teşvik, denemelerin desteklenmesi ve nitelikli işgücü ile niteliksiz işgücünün işbirliği 

sonucunda verimlilik düzeyi yükselmiştir. 

                                                           
adımını oluşturmuştur (Daubier, 1977: 41-42).Ayrıca bu hareketin başlangıcında Büyük İleri Atılım girişimi de önemli bir paya 

sahiptir. Çünkü bu dönem ideolojik dönüşüm yolunda temel yapı taşı olmuştur. Bunun yanı sıra kırsal kesim insanının 

endüstriyel üretim faaliyetlerine egemen olma hususundaki yeteneklerinin farkına varmasını sağlamıştır. Bir başka ifade ile 

köylü kesiminin kalkınma eşiğindeki Çin’de üstlendiği görevi bilinçli ve inançlı bir şekilde başarı ile yerine getirmesine yelken 

açmıştır (Bettelheim, 1977: 135). 
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 Üretim yöntemindeki olumlu değişiklerle birlikte bazı ürünlerin üretiminde rekor seviyeye 

ulaşılmıştır.  

 Kırsal kesim insanına verilen önem daha da artmıştır. 

 Başta eğitim olmak üzere birçok alanda kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki eşitsizlik 

giderilmiştir. 

 Kırsal yörelerde halkın yönetime katılma olanakları arttırılarak demokratikleşme sağlanmıştır.  

 Çin’de eşitlikçi ve daima gençleri ön planda tutan bir anlayış benimsenmiştir. 

 Gelecekte fabrikaları dolduracak kırsal kökenli işçilerin eğitim düzeylerinde artış sağlayarak 

piyasa reformlarına önemli katkı sağlamıştır. 

 Diplomasi ile propaganda arasındaki ayrım tamamen kaldırılmıştır. 

Bu olumlu gelişmelere rağmen süreç aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı Mao’nun 1976 yılında 

ölümü ve daha sonrasında dörtlü çetenin tutuklanması sonucunda başarısızlıkla son bulmuştur (Sandıklı, 

2009: 42; Üngör, 2009: 31; Coase and Wang, 2015: 52-58;Oktay, 2017: 54): 

 1868-1869 döneminde ciddi üretim düşüşü yaşanmıştır. 

 Eğitim, bilim ve teknoloji alanında yaşanan aksaklıklar giderilememiştir. (Örneğin 

üniversitelerin uzun süreli kapalı olması) 

 Eylemlere katılan öğrencilerin ‘köylülerden öğrenmek’ üzere köylere gönderilmesi nedeniyle 

belli yaş grubunun eğitim düzeyi düşük kalmıştır. 

 İki yüz bine yakın birey itibarını kaybetmiştir. 

 Ölüm sayısında ciddi artış yaşanmıştır.  

 Ekonomik kalkınma adına yapılan girişimlerinin kapsamının ileri boyutlarda genişletilmesi ve 

ekonomik yapının karmaşık bir hale bürünmesi sonucunda ekonomik sistemin kusurları ortaya çıkmıştır. 

 Çin’deki başta Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun işleyişinde sorunlar ortaya 

çıkmıştır. 

 Dış politikadaki aşırılıklar törpülenememiştir. 

Sonuç olarak bardağın boş tarafına bakıldığında Mao’nun ardında sadece yoksulluğun hüküm 

sürdüğü ve kötü işleyen bir ekonomi değil aynı zamanda geniş halk kitleleri arasında büyük bir 

memnuniyetsizlik bıraktığı görülmektedir. Bu nedenledir ki halkın değişim istemesi gayet doğaldır. 
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4. MAO ZEDONG DÖNEMİNİNDEN SONRA ÇİN 

Bu istek dönemin lideri Hua tarafından yanıt bulmuştur. Hua 1976 yılında ‘‘Dazhai’den 

öğrenmek’’ adlı konferansta sosyalizmin başarıyla uygulanması için ekonomik kalkınmanın şart 

olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenledir ki sosyalist ve her anlamda örnek bir köy olan Dazhai’den 

çıkarımlarda bulunarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Dışa doğru atılımın iki temel amacı söz 

konusudur. Bunlardan ilki ekonomi ile ilgilidir. Nitekim durgun ekonomiyi canlandırmadan bir 

ekonomik kalkınma girişimi mümkün değildir. İkincisi politik düşünce ile ilgilidir. Nihayetinde 

ekonomik kalkınma girişiminin başarısı için her alanda birtakım yeniliklere imza atılmalıdır. 

Küreselleşen ekonomide Mao’nun ideolojisinden uzaklaşmak ve kalkınma eşiğindeki Çin’i dünya 

markası haline getirmek şarttır. Bu nedenledir ki bu dönemde dört modernizasyonun gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bunlar; Tarım, Endüstri, Savunma ile Bilim ve Teknoloji modernizasyonlarıdır. Bu 

amaçla ilk olarak 1976-1985 dönemini kapsayan On Yıllık Kalkınma Planı revize edilmiştir. Bu 

doğrultuda yapılan girişimler sayesinde yeni başarılara imza atılmıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 

yabancı sermaye kullanımına başlanılmasıdır. İkincisi ticari mal üretiminin ve dolaşımının yasal hale 

getirilmesidir. Üçüncüsü işçilerin çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesidir. Dördüncüsü 

1976 yılının Çin için ‘diplomasi yılı’ olarak adlandırılmasına yol açan diplomatik ziyaretlerdir. Çin bu 

ziyaretlerden faydalanmayı bilmiştir. Örneğin; Hong Kong’da kapitalizmi, ABD ve Japonya’da modern 

teknolojiyi, Singapur’da DYY’leri ve Kanada’da ziraat fakültelerini görme fırsatına erişmiştir. Bu 

fırsatlardan elde ettiği edinimleri ise kâğıt üzerinde bırakmamış ülke yararına kullanmak için 

kullanmışlardır. Ayrıca bu dönemde yaşanan gelişmelerden diğerleri de ulusal üretim düzeyinin yüzde 

7.6 oranında arttırılması, temel sanayi ürünlerinde rekorların alt üst edilmesi ve devlet gelirlerinin 

hedeflenenden daha fazla artmasıdır. Burada görüldüğü üzere çok kısa sürede önemli mesafeler kat 

edilmiştir. Fakat planın ana finansman kaynağını oluşturan petrol gelirlerinin olduğundan fazla 

hesaplanması ve borçlanma yolu ile finansman sağlamanın zorluklarının göz ardı edilmesi nedeniyle bu 

başarı sınırlı kalmıştır (Coase and Wang, 2015: 69-81). 

Bu nedenledir ki bu dönemin hemen ardından başarıyı sınırlandıran engelleri ortadan kaldırmak 

için 1978 yılında Piyasa Reformlarına imza atılmıştır. Piyasa reformları döneminde karşımıza çıkan 

sorunların başında Komün Sisteminin işleyişindeki işlevselliğin kaybedilmesi gelmektedir. Komün 

sisteminde görülen aksaklıklardan ilki bu sistemde üretimin gruplar halinde yapılması ve bu üretimden 

elde edilen ürünün grupları oluşturan bireyler arasında paylaşılmasının zorluğu ile ilgilidir. İkincisi 

üretimden elde edilen ürünün bir kısmının devlete vergi olarak ödenirken kalan kısmının ise devlete 

satılmasının zorunlu olmasıdır. Üçüncüsü fiyat düzeyinin düşük olması nedeniyle verimliliğin düşük 

olduğu bölgelerde üretime katılan grupların daha fazla üretim için çabalaması için bir sebep 

olmamasıdır. Kaldı ki bireylerin az veya çok çaba sarf etmesinin elde ettiği gelir üzerinde hiçbir etkisi 

yoktur. Bu sorunlar sıralandıktan sonra yenilikçi çözümlerle dolu bir rota çizilmiştir. Bu çözüm 
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önerilerinden ilki alım fiyatlarının arttırılmasıdır. İkincisi tarımsal üretimi attırmak için kimyasal 

gübrelerin sübvanse edilmesidir.  Üçüncüsü gruplar halinde üretimden vazgeçilip bireysel üretim 

sistemine geçilmesidir. Bu geçişin arka planında Hane Halkı Sorumluluk Sistemi’ne dair yapılan girişim 

vardır. Ürünlerin bir bölümünün devlete satılma zorunluluğunun kaldırılması da bu dönemde yaşanan 

bir diğer gelişmedir. Bütün bunların bir sonucu olarak komünler yerlerini üretim faaliyeti görevi 

olmayan idari bilimlere bırakırken gerek tahıl üretiminde gerekse tahıl dışı ürünlerin üretiminde ciddi 

toparlanmalar yaşanmıştır. Ayrıca kırsal kesim insanının gelir düzeyinin de yüzde yüze yakın bir oranda 

arttığı görülmektedir. Piyasa reformları çerçevesinde çözümüne odaklanılan diğer sorunlardan biri de 

Kamu Ekonomi Kuruluşu’nun işleyişindeki birtakım aksaklıklardır. Bu perspektiften 

değerlendirildiğinde ülkenin gereksinim duyduğu ürünlerin çoğunu üretmesine rağmen bu ürünlerin 

istenilen nitelikte olmadığı, bu kurumlarda görev alan yöneticilerin gerekli yetki ve sorumluluğu yerine 

getiremediğine ve işe alım sürecinde alt düzeyde çalışanlar ile üst düzey çalışanlar arasında bir ayrım 

yapıldığı görülmektedir. Bunun sonucunda KİT’lerde görev üstlenen parti komitelerin yetkilerinin 

sınırlandırıldığı, üst ve orta düzey yöneticilere atama yetkisinin verildiği ve üretimde bağımsızlığı 

sağlamak adına Çift yol uygulamasına geçildiği görülmektedir. Piyasa reformları döneminde büyük 

önem atfedilen bir diğer alan daDış Ticaret alanı olmuştur. Dış ticarette KİT’lerin ve planlama 

sisteminin işleyişini sekteye uğratmadan ihracat faaliyetlerine rekabet unsuru katılmıştır. İhracatı teşvik 

yolunda ülke parası Renminbi’nin değeri de düşürülmüştür. Dışa açılma sürecinin meyvelerinden 

faydalanan Çin, 1979 yılında Ortak Yatırım Kanunu ile birlikte doğrudan yabancı yatırımlara kapılarını 

ardına kadar açmıştır. Bu gelişimi montaj ithalat uygulamasına geçiş ve vergi teşviki kapsamında 

yabancılara uygulanan vergi oranının %33’lerden %15’lere düşürülmesi hızlandırmıştır. Tüm bunlara 

ilaveten özel ekonomik bölgelerinin kurulması, bu bölgelerde üretimi arttırmak için sanayi parkı vb. 

alanların kurulması, kamu maliyesindeki sorunların giderilmesi amacıyla yeni vergi sistemine geçilmesi 

(Bireysel Gelir Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisinin uygulanmaya başlaması), Finansal sisteme ve 

Merkez Bankasına yönelik reformların uygulanması ile birlikteÇin’de üretimin ve bireysel ekonominin 

yükselişine zemin hazırlamıştır (Oktay, 2017: 61-77). 

5. ÜÇ FARKLI DÖNEMİN EKONOMİK GÖSTERGELER EŞLİĞİNDE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Çin’i Mao Zedong temelinde üç farklı bölüme ayırdığımızda Çin’in her dönemde üstüne koyarak 

ilerlediği görülmektedir. Çalışmamızda şimdiye dek bu dönemlerde yaşanan gelişmeler kalkınma 

perspektifinden ele alınmıştır. Bu bölümden itibaren ise dönemler itibariyle yaşanan gelişmelerin 

                                                           
 ‘‘Sözleşmeli Aile Sorumluluk Sistemi’’ olarak da adlandırılan bu sistemde ailenin üretim birimi olarak faaliyette bulunması 

söz konusudur. Ayrıca bu dönemde tarımdaki verimlilik artışının büyük kısmı buradaki üretimden kaynaklanmaktadır (Saray 

ve Gökdemir, 2007: 664). 
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ekonomik göstergelere nasıl yansıdığı sorusuna cevap aranmaktadır. Bunu yaparken Çin, Japonya ve 

ABD gibi gelişmiş ülkelerle karşılaştırmaktadır. 

Bu bağlamda ilk olarak dönemler itibariyle Çin’in GSYH düzeyine, nüfusuna ve kişi başına düşen 

gelir düzeyine diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak bakılmaktadır. Bu veriler ışığında Çin’in GSYH 

düzeyinin 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ciddi bir artış sergilediği görülmektedir. Nitekim 18.yüzyılıın 

başlarında 82,8 milyar dolar olan ülkenin GSYH’sı 1820 yılına gelindiğinde 228,6 milyar dolar düzeyine 

yükselmiştir. Çin’in bu yükselişi ile birlikte GSYH düzeyi diğer ülkelere kıyasla hiç de azımsanmayacak 

seviyeye gelmiştir. 1952-1978 yıllarını kapsayan Mao dönemine gelindiğinde Çin’in GSYH düzeyinin 

artmaya devam ettiği ve yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir. Son olarak piyasa reformları 

döneminde Çin’in GSYH düzeyine bakıldığında ise bu rakamın ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

1978 yılında 935,9 milyar dolar olan Çin’in GSYH düzeyi 1995 yılına gelindiğinde 3,1 trilyon düzeyine 

yükselmiştir. Hem diğer ülkelerle hem de üç farklı dönem olarak kıyaslandığında bu artış bir rekordur  

(Bkz. Tablo 1).   

Tablo 1. Çin ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırmalı GSYH Düzeyleri 

Yıl ÇİN JAPONYA 
Avrupa 

Ort. 
ABD RUSYA HİNDİSTAN 

Dünya 

Ort. 

1700 82 16 83 0.6 12 81 359 

1820 228 20 188 12 33 111 706 

1952 305 202 1758 1677 512 226 5916 

1978 935 1446 5220 4062 1715 63 18638 

1995    3196 2476 7004 6149 648 1437 29421 

 

Notlar: Milyar Dolar. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 40. 

Nihayetinde üretim artışının yaşandığı ve savaş, kıtlık vb. sorunların geride bırakıldığı bu 

dönemde nüfus da artmıştır. 1995 yılına gelindiğinde ülkenin nüfusu 1,2 milyar olmuştur. Nitekim bu 

artış ucuz işgücü başta olmak üzere birçok yönden Çin’e avantaj sağlamıştır. Bu süreçte Çin’in 

demografik fırsat penceresini de kaçırmadığı belirtilmelidir (Bkz Tablo 2). 

Tablo 2. Çin ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırmalı Nüfus Düzeyleri 
YIL ÇİN JAPONYA Avrupa   

Ort. 

ABD RUSYA HİNDİSTAN Dünya 

Ort. 

1700  

138 

 

27 

 

96 

 

1 

 

21 

 

153 

 

594 

1820  

381 

 

31 

 

167 

 

10 

 

45 

 

209 

 

1049 

1952  

569 

 

86 

 

402 

 

158 

 

186 

 

372 

 

2609 
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1978  

956 

 

115 

 

481 

 

223 

 

261 

 

649 

 

4264 

1995  

1205 

 

126 

 

502 

 

263 

 

148 

 

917 

 

5664 

Notlar: Milyon. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 40. 

Çin’in nüfusundaki bu artışa rağmen, piyasa reformları döneminde, ülkenin kişi başına düşen 

gelir düzeyinde de pozitif bir değişim yaşanması dikkate değerdir. Her ne kadar bu değişim sonucunda 

yakalanan artış; Çin için tarihi bir başarı niteliğinde olmuş olsa da diğer ülkelerin kişi başına düşen gelir 

düzeyindeki yükselişin gerisindedir. Şöyle ki: 1995 yılında Avrupa ülkelerinde ortalama kişi başına 

düşen gelir düzeyi 13 951 dolar iken Japonya’da 19 720 dolardır. Dünya ortalamasına bakıldığında ise 

bu rakam 5 194 dolar düzeyindedir. Bir bütün olarak GSYH, Nüfus ve Kişi Başına Düşen Gelir Düzeyi 

bakımından değerlendirildiğinde Çin’de ekonomik olarak piyasa reformları döneminin diğer iki döneme 

nazaran daha başarılı geçtiğiaşikadır (Bkz Tablo 3). 

Tablo 3. Çin ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırmalı Kişi Başına Düşen GSYH Düzeyleri 

 

YIL ÇİN JAPONYA 
Avrupa 

Ort. 
ABD RUSYA HİNDİSTAN Dünya Ort. 

1700  

600 

 

600 

 

870 

 

600 

 

600 

 

531 

 

604 

1820  

600 

 

675 

 

1129 

 

1260 

 

751 

 

531 

 

673 

1952  

537 

 

2351 

 

4374 

 

10645 

 

2928 

 

609 

 

2268 

1978  

979 

 

12581 

 

10860 

 

18251 

 

6565 

 

972 

 

4382 

1995  

2653 

 

19720 

 

13951 

 

23377 

 

4383 

 

1568 

 

5194 

Notlar: ABD Doları. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 40. 

Bir diğer önemli ekonomik gösterge olan dış ticaret rakamlarına bakıldığında Çin’in 20. yüzyılın 

başlarından itibaren dış açık vermeye başladığı görülmektedir. Şöyle ki: 1870 yılında 13 milyon dolar 

dış ticaret fazlası verilen Çin’de 1913 yılına gelindiğinde 117 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 

Bu rakam Mao dönemi başlangıcında (1952) 300 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Nihayetinde 

Cumhuriyet döneminden Piyasa Reformları dönemi başlangıcınakadar dış açık sürekli büyümüştür. Çin 

bu kötü gidişata Piyasa Reformları ile dur demesini bilmiştir. Şöyle ki: Piyasa Reformları döneminin 

tamamlanması  (1995)  ile birlikte tekrar dış fazla vermeye başlamıştır. Hiç kuşkusuz bu süreçte Çin’in 

piyasa reformları döneminde uygulamaya başladığı dışa açılma politikasının katkısı yadsınamaz 

derecede büyüktür (Bkz. Tablo 4). 
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Tablo 4. Çin ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri 
YIL ÇİN TAYVAN HONG KONG ÇİN TAYVAN HONG KONG 

1870  

   102 

 

- 

 

- 

 

     89 

 

- 

- 

 

1913  

   299 
      26 

 

- 

 

 

   416 

 

     30 

 

- 

1952  

   820 

 

- 

 

510 
1 120 

 

- 

 

 

    665 

1978  

9 750 

 

12 682 11 453 

 

10 890 

 

11 051 

 

13 394 

 

1995  

148 780 

 

 

     122 000 

 

       173 750 132 080 

 

   103 560 192 751 

 
Notlar: (1)Milyon ABD Doları (2) Tablonun sol tarafı ülkelerin ihracat düzeylerini gösterirken sağ tarafı ülkelerin ithalat 

düzeylerini göstermektedir. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 173-174. 

 

Görüldüğü üzere ülkenin dış ticaret rakamları da Çin’in en parlak döneminin piyasa reformları 

dönemi olduğunu doğrulamaktadır. Bu tespiti doğruluyan kanıtlardan bir diğeri de ülkenin sektörel 

büyüme performansındaki değişimdir. Bu bağlamda Çin’in sektörel büyüme performansını Mao dönemi 

ve Mao sonrası dönem olmak üzere ikiye ayırarak inceleyelim. Bu inceleme sonucunda Çin’in tarımsal 

GSYH, Sanayi & İnşaat GSYH ve Üçüncül sektörlerinin GSYH düzeyinin her dönem ortalama olarak 

büyüme gösterdiğine ulaşılmaktadır. İki dönem arasında kıyaslama yapıldığında Tarımsal GSYH 

düzeyive Üçüncül sektörlerin GSYHdüzeyi bakımından Piyasa Reformu dönemi öne çıkarkenSanayi & 

İnşaat GSYH bakımından Mao dönemi bir adım öne çıkmaktadır. Bu üç ana sektörün istihdam 

düzeylerine bakıldığında ise Çin’in tarımsal istihdam düzeyinin Mao döneminde (1952-1978) yıllık 

ortalama olarak yüzde 2.02 düzeyinde arttığı görülmektedir. Piyasa reformları döneminde bu artış yüzde 

0.84 düzeyindedir. Bu nedenledir ki tarım alanındaki istihdam düzeyinin Mao döneminde daha fazla 

arttığı söylenebilir. Ayrıca Mao döneminde Sanayi & inşaat alanındaki istihdam düzeyi de her yıl 

ortalama olarak yüzde 5.84 düzeyindebüyüme göstermiştir. Buna karşın Piyasa reformları döneminde 

(1978-1995) Sanayi & inşaat istihdam düzeyinde yüzde 4.83 düzeyinde bir artış yakalanmıştır. Tıpkı 

tarımsal istihdam düzeyinde olduğu gibi Sanayi & inşaat istihdam düzeyinde de Mao dönemi ön plana 

çıkmıştır. Piyasa reformları döneminin Mao dönemine üstünlük sağlaması ise Üçüncül sektörlerin 

istihdam düzeyinde olmuştur. Şöyle ki: Üçüncül sektörlerin istihdam düzeyi; piyasa reformları 

döneminde her yıl ortalama olarak yüzde 6.73 düzeyinde yükselirken Mao döneminde yüzde 

3.2düzeyinde yükselmiştir (Bkz. Tablo 5). 
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Tablo 5. Çin’in Sektörel Büyüme Performansının Göstergeleri (Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme 

Oranları) 
Veri 1952-1978 Dönem 

Ortalaması 

1978-1995 Dönem 

Ortalaması 

Büyüme Oranındaki 

Değişim 

Tarımsal GSYH 2.20 5.15 2.95 

Tarımsal İstihdam 2.02 0.84 -1.18 

Tarımda Emek 

Verimliliği 
0.17 4.27 4.1 

Sanayi ve İnşaat GSYH 9.29 8.82 -0.47 

Sanayi ve İnşaat 

İstihdamı 

5.84 4.83 -1.01 

Endüstri ve İnşaat, 

Emek Verimliliği 

3.25 3.81 0.56 

Üçüncül Sektörlerin 

GSYH 
4.18 7.86 3.68 

Üçüncül Sektörlerin 

İstihdamı 
3.2 6.73 3.53 

Üçüncül Sektörlerin 

Verimliliği 
0.96 1.05 0.09 

Toplam GSYH 4.4 7.49 3.09 

Toplam İstihdam 2.57 2.62 0.05 

Toplam 

EmekVerimliliği 
1.78 4.74 2.96 

Sektörel İstihdamın 

Toplam GSYH 

Büyümesindeki 

Değişime Etkisi 

0.92 1.44 0.52 

Notlar: (1) Yüzde. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 68. 

Çin’i değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri de ülkenin ekonomik 

yapısındaki değişimdir. Mao’nun liderliğinde bir tarım ülkesi olan Çin, piyasa reformları ile sanayi, 

inşaat ve hizmet alanına ağırlık vermeye başlamıştır. Bu dönüşüm rakamlara da yansımıştır. 1952-1995 

döneminde tarımsal GSYH’nin toplam GSYH içerisindeki payı yüzde 58.6’dan yüzde 23.2’ye 

gerilemiştir. Sanayi ve inşaat GSYH’nin toplam GSYH’ye oranı ise yüzde 11.6’dan yüzde 46.9’a 
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yükselirken hizmet alanında kayda değer bir değişim yaşanmamıştır. Ayrıca bu dönemde tarımdan 

sanayiye doğru bir işgücü transferi gerçekleşmiş ve bu nedenle sanayi & inşaat alanındaki istihdam 

düzeyi de artmıştır. Örneğin 1952 yılında sanayi & inşaat alanında istihdam düzeyiyüzde 7.0 iken 1995 

yılında yüzde 22.7 düzeyine yükselmiştir. Buna ilaveten Mao döneminde(1952-1978) tarım alanının 

nispi işgücü verimliliğinde düşüş yaşanırken Sanayi & İnşaat alanlarının nispi işgücü verimliliğinde 

artış yaşanmıştır (Bkz. Tablo 6). 

Tablo 6. Çin’in Ekonomik Yapısındaki Değişim 

 
Veri / Yıl Tarım Sanayi ve İnşaat Hizmet 

GSYH  

1952 58.6 11.6 29.8 

1978 33.7 38.0 28.3 

1995 23.2 46.9 29.9 

İSTİHDAM  

1952 82.5 7.0 10.5 

1978 71.9 15.8 12.3 

1995 53.4 22.7 23.9 

NİSPİ İŞGÜCÜ 

VERİMLİLİĞİ 
 

1952 71.0 166.0 284.0 

1978 47.0 240.0 230.0 

1995 43.0 206.0 125.0 

 
Notlar: (1) Yüzde. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 69. 

Çin ile ilgili başlıca makroekonomik göstergelere değindikten sonra akıllarda beliren soru Çin’in 

küreselleşen dünyanın gerisinde kalıp kalmadığıdır. Bu nedenledir ki çalışmamızda son olarak Çin’in 

Japonya, G. Kore ve ABD ile karşılaştırmalı verilerine yer verilmektedir. Öncelikle Mao döneminde 

Çin’in büyüme performansını değerlendirelim. 1952-1978 döneminde Çin ekonomisi yıllık ortalama 

olarak yüzde 4.4 düzeyinde büyümüştür. Bu büyüme performansı sayesinde Çin, Japonya ile birlikte 

ABD’yi geride bırakırken G. Kore’yi henüz yakalayamamıştır. Çünkü G. Kore bu dönemde olağanüstü 

büyüme performansı sergileyerek yıllık ortalama olarak yüzde 7.84 düzeyinde büyümüştür. G. Kore bu 

büyüleyici büyüme performansını ülkenin ihracat düzeyindekiartışa borçludur. Nitekim bu dönemde 

ülkenin ihracatı yıllık ortalama olarak yüzde 26.09 düzeyinde bir artış göstermiştir. Bu konuda liderliği 
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ele geçiren G. Kore’yi yüzde 13.17 ile Japonya takip etmektedir. Sıralamada bu iki ülkeden sonra yüzde 

6.42 ile Çin gelmektedir. Grafik 1.’e yansıdığı üzere 1952-1978 döneminde G. Kore’nin hemen hemen 

tüm alanlarda liderliği ele geçirdiği görülmektedir. G. Kore’yi Çin ve Japonya takip ederken ABD için 

henüz büyük çapta bir başarıdan söz etmek olanaksızdır (Grafik 1). 

Grafik 1. 1952-1978 yıllarını kapsayan Mao Döneminde Çin, Japonya, G. Kore ve ABD’nin 

Karşılaştırmalı Temel Büyüme Hesaplamaları (Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme Oranları) 

 

Notlar: (1) Yüzde. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 66. 

1978-1995 Piyasa Reformları dönemine gelindiğinde ise Çin’in Mao döneminde gerisinde kaldığı 

G. Kore’yi yakaladığı görülmektedir. Şöyle ki: Bu dönemde Çin ortalama olarak yıllık yüzde 7.49 

düzeyinde büyürken G. Kore ortalama olarak yıllık yüzde 7.84 düzeyinde büyümüştür. Üstelik 

Çin’inbazı alanlarda G. Kore’yi geride bıraktığı da aşikârdır. Örneğin bu dönemde Çin’in ihracatı 

ortalama olarak her yıl yüzde 13.5 düzeyinde artarken G. Kore’nin ihracatı yüzde 10.65 düzeyinde 

artmıştır. Çin bu başarıyı ucuz işgücüne ve teknolojiyi kullanma yeteneğine borçludur. Ayrıca 1978-

1995 döneminde ülkenin kişi başına düşen gelir düzeyinde, emek verimliliğinde, nitelikli işgücünde ve 

kişi başına sermaye stokunda kayda değer artışlar yaşanmıştır. Buna karşın bu dönemde yaşanan tek 

gerileme ise sermaye verimliliğinde olmuştur. Artık nerdeyse tüm alanlarda ciddi boyutlarda gelişim 

sergileyen Çin’i sadece Asya’nın değil aynı zamanda Dünya’nın parlayan yıldızı olarak nitelendirmek 

mümkündür (Bkz. Grafik 2). 
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Grafik 2. 1978-1995 yıllarını kapsayan Piyasa Reformları Döneminde Çin, Japonya, G. Kore ve 

ABD’nin Karşılaştırmalı Temel Büyüme Hesaplamaları (Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme 

Oranları) 

 

Notlar: (1) Yüzde. 

Kaynak: Angus Maddison, 1998: 66. 

 

6. SONUÇ 

Çin tarihine bakıldığında her dönem farklı bir yönetim anlayışının benimsendiği görülmektedir.   

Bu süreçte imparatorluktan sosyalizme sosyalizmden ise piyasa sosyalizmine geçişler yaşanmıştır. Bu 

geçişlerin ortak noktası Çin’i ekonomik olarak gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak olmuştur. Bu amaçla 

ilk olarak Afyon savaşları ile güç kaybeden Çin İmparatorluğuna son verilirken Cumhuriyet dönemine 

geçilmiştir. Cumhuriyet döneminde Çin; düşünsel açıdan yenilikçi ilerlemelere sahne olurken buna 

karşın bu dönemde ekonomik olarak önemli bir mesafe katedememiştir. Bu nedenledir ki bu dönem 

oldukça kısa sürmüştür. Ayrıca bu durum bir ülkenin ekonomik kalkınma sergilemeden bir yere 

varamayacağının göstergesidir. Ardından iktidara gelmek isteyen Çin Komünist Partisi, Ulusal Parti ve 

Japonya üçgeninden kırsal kesim insanının desteğini alan Mao Zedong sıyrılarak Çin Halk 

Cumhuriyetine geçişi gerçekleştirmiştir. Bardağın dolu tarafına bakıldığında bu dönem kırsal kesim 

insanının gayretinin ve özgüveninin artması yönündebir dönüm noktası olmuştur. Bardağın boş tarafına 

bakıldığında ise ekonomik kalkınma adına önemli bir adımınatılmadağı ve iç kargaşanın 

giderilemediğigörülmektedir. Bunun sonucunda değişim isteyen halka dışa açılma süreci ve Piyasa 

Reformları dönemi ilaç gibi gelmiştir.   

Kaldı ki Çin kalkınma eşiğinde yaptığı bu reformlar sayesinde başarıdan başarıya koşmuştur. Bu 

nedenledir ki Çin’de dönemler arası kıyaslama yapıldığında Piyasa Reformları döneminin ön plana 

çıkması olağan bir durumdur. Ayrıca Çin’in bu başarısı başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan 
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ülkelere çıkarımlarda bulunabilme olanağı sağlamaktadır. Bu çıkarımlardan ilki gelişmekte olan 

ülkelerin gelişmiş ülkelere yakınsaması ile ilgilidir. Eğer gelişmekte olan ülkeler öncellikleekonomik 

alandaki sorunlarını saptarlar veberaberinde bazı reformları uygulamaya koyarlarsa gelişmiş ülkeleri 

yakalayabilirler. İkincisi bir ülkenin büyümesi için kalkınmanın şart olduğudur. Üçüncüsü ekonomik 

büyüme halkın tüm kesimine yayılmalıdır. Dördüncüsü bu süreçte ülkenin dış ilişkilerinin iyileştirilmesi 

ve dış ülkelerin başarılarından çıkarımda bulunulması önemlidir.  Bu maddeler daha da genişletillebilir. 

Sonuç olarak Çin’in başarısını bir cümlede özetlemek mümkündür: Çin Mao döneminde kırsal 

kalkınmaya verdiği önem ve Piyasa Reformları döneminde yaptığı reformlar ile artık sadece mitolojide 

değil küreselleşen ekonomide de bulunan bir Ejderha’dır.  

Nihayetinde günümüzde Çin’in öncelikleri yenilikçi kalkınma planları çerçevesinde 

değişmektedir. Oluşturulan kalkınma planlarında yükselen stratejik endüstriler temelinde ekonominin 

yeniden yapılandırılması, sosyal adaletin geliştirilmesi ve çevrenin korunması ön plana çıkarılmaktadır. 

Bunun yanı sıra Çin’in Pazar ağı da günden güne genişlemektedir. Burada özellikle ülkenin doğu 

bölgelerinde yabancı yatırımların artmasının ve ülkenin dünya ticaretine entegrasyonunu sağlamak için 

özel sektörün devlet desteğini yakından hissetmesinin payı oldukça büyüktür. 
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TAYLOR KURALI’NIN SINANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Merve NARTA 

İsmail ÇEVİŞ 

Nihal YAYLA 

ÖZET 

Taylor, çıktının doğal düzeyinden ve enflasyonun hedef değerinden ne kadar uzaklaşacağına 

bağlı olarak merkez bankalarının politika faiz oranlarını değiştirmesini öngörmektedir. Bu çalışmanın 

amacı 2005:1-2019:1 dönem için aylık verilerle ARDL yöntemi kullanarak TCMB’nin faiz kararlarını 

Taylor Kuralı’na uygun bir şekilde alıp almadığını sınamaktır. Bulgular; uzun dönemde, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi kararlarını hem çıktı açığına hem de enflasyon açığına 

göre aldığını ancak politika faiz kararının enflasyon açığıyla ilişkisinin daha güçlü olduğunu 

göstermektedir. Kısa dönemde ise sadece enflasyon açığıyla arasında ilişki bulunmuş olup, çıktı açığıyla 

arasında herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak TCMB, uzun dönemde hem fiyat 

istikrarına hem çıktı istikrarına göre karar alırken kısa dönemde sadece fiyat istikrarına 

odaklanmaktadır. Ancak daha iyi sonuçlar elde edebilmek için TCMB’nin finansal istikrarı gözetip 

gözetmediğinin de araştırılması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Taylor Kuralı, ARDL, Fiyat İstikrarı, Çıktı İstikrarı, TCMB. 

JEL Kodları: C50, E52, E58. 

TESTING THE TAYLOR RULE: THE CASE OF TURKEY 

ABSTRACT 

Taylor envisages central banks to change policy interest rates depending upon how far output 

moves away from its natural level and inflation moves away from its target value. The aim of this study 

is to test whether the CBRT makes interest rate decisions in accordance with Taylor Rule, by using 

ARDL method for the period of 2005: 1-2019: 1. Findings show that in the long run, the CBRT makes 

policy rate decisions based on both the output gap and the inflation gap, but the policy rate decision 

has a stronger relationship with the inflation gap. In the short term, there is only a relationship with 

"inflation deficit" and no significant relationship was found with output gap. As a result, the CBRT 

makes decisions based on both price stability and output stability in the long run, while focusing only 

on price stability in the short run. However, in order to achieve better results, it is necessary to 

investigate whether the CBRT considers financial stability. 
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1.GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 1990-1999 yılları arasında uyguladığı finansal 

piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik politika, enflasyonun kontrol altına alınamaması sebebiyle 2000 

yılında döviz kuru hedefi rejimine dayalı fiyat istikrarı programına dönüşmüş ancak politika yapıcılara 

azalan güven ve 21 Şubat 2001 yılında gerçekleşen kriz, programın sonlanmasına sebep olmuştur. Aynı 

yılın Şubat ayında döviz kurları dalgalanmaya bırakılmıştır. Ardından 25 Nisan 2001 tarihinde TCMB 

kanununda önemli değişiklere gidilmiştir. Kanuna göre; “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para 

politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla çelişmemek 

kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.” hükmü getirilmiştir (4561 sayılı 

TCMB kanunu, 2001).  Bu kanun Merkez Bankası’na iki seçenek sunmaktadır. Bunlar; sadece para 

politikasının temel amacı olan fiyat istikrarının sağlanması ya da fiyat istikrarından ödün vermeden 

büyümeyi ve istihdamı da destekleyen çıktı istikrarının da gözetilmesidir. Merkez Bankası tek hedefi 

olarak fiyat istikrarını seçerse bu “katı enflasyon hedeflemesi rejimi” olarak isimlendirilir. Temel 

amacının yanı sıra hükümeti destekleyici politikaları da hedefine koyarsa “esnek enflasyon hedeflemesi 

rejimini” tercih etmiş olacaktır. Uygulayacağı para politikası araçlarında bağımsız olan TCMB, her 

modern merkez bankası gibi etkin bir araç olarak politika faizlerini kullanmaktadır (Özatay, 2018: 393-

394). Merkez Bankası politika faizi olarak seçtiği “haftalık repo faizlerini” düşürdüğü takdirde çıktıda 

bir artış ortaya çıkacak ve bu enflasyonda artırıcı etki gösterecektir. Buna “genişletici para politikası” 

adı verilmektedir. Tersi şekilde Merkez Bankası ekonominin aşırı ısındığını düşünürse politika faizlerini 

arttıracak, devamında çıktıda azalma meydana gelecek ve bu enflasyonu düşürücü etki yapacaktır.  Bu 

duruma da “sıklaştırıcı para politikası” adı verilmektedir. Politika faizleri doğrultusunda TCMB’nin 

hangi rejimi tercih edeceği bir optimizasyon modelidir. (Svensson, 2000: 180-183)’a göre ise Taylor 

Kuralı tipi bir para politikası benzeri kural enflasyon ara hedeflemesinde bulunan merkez bankaları için 

iyi bir minimizasyon denklemidir. Bu çalışmanın amacı, 2005:1-2019:1 yıllarında 169 gözleme 

dayanarak TCMB’nin fiyat istikrarını gözeten Taylor Kuralı tipi bir kurala uyup esnek enflasyon 

hedeflemesini mi tercih ettiği veya katı enflasyon hedeflemesinde mi bulunduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde önce teorik altyapıya yer verilecek, ardından ekonometrik analiz 

yapılacak ve sonuç bölümünde bulguların Türkiye için ne ifade ettiğine yer verilecektir.  
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2. TEORİK ALTYAPI 

TCMB Kanunu, Madde 4’e göre ilk hedef fiyat istikrarı olarak belirlenmiştir. Fakat literatürde ve 

uygulamada enflasyon hedeflenmesinin kural benzeri bir para politikası olarak kabul edilip 

edilemeyeceğine yönelik iki farklı görüş vardır. Kabul edilebileceği yönünde görüş bildirenlerden ilki 

Svennson’dur. Svensson (2000: 180-183) enflasyon hedefleme reaksiyonu işlevlerini diğer para 

politikası hedeflemeleriyle karşılaştırdığı makalesinde, enflasyon hedeflemesini daha gerçekçi ve uygun 

bulmuştur. Ona göre, bu varsayım merkez bankalarının hedefleri göz önüne alındığında elde edilen 

kayıp fonksiyonun minimizasyonuna dayanmaktadır. Yine Svensson (1997: 140-146) merkez bankaları 

için enflasyon hedeflemesinin neden daha iyi bir ara hedef olduğunu ve döviz kuruyla, para büyümesi 

hedeflemesinin neden onun gerisinde kaldığını anlatmaktadır. Ayrıca yine bu makalesinde belirttiği şey 

Taylor Kuralı enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankaları için iyi bir optimizasyon fonksiyonudur. 

Karşı tarafta yer alanlar ise enflasyon hedeflemesinin kural benzeri bir para politikası olarak kabul 

edilemeyeceği yönünde görüş bildirmelerine rağmen günümüzde yaygın olan uygulama modern merkez 

bankalarının enflasyon hedeflemesini kural olarak benimsemesidir. Fakat bu yönde de çeşitli eleştiriler 

ve yergiler mevcuttur. 

Modern merkez bankalarının amaçları olduğu düşünülürse bu amaçları bir fonksiyon şeklinde 

hedef bazında göstermek mümkündür. Merkez bankasının amacından ne kadar saptığı, belirlediği 

hedeflerden ne kadar uzaklaştığına bakılarak söylenebilir. Amacın genel bir ekonomik istikrar olduğunu 

varsayan merkez bankasının amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir. 

          𝐿 = (𝜋𝑡 − 𝜋ℎ)2 + 𝜆(𝑦𝑡 − 𝑦𝑛)2                                                                  (1) 

Enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankası dolaylı yoldan fiyat istikrarını bozmak 

istemeyeceği için çıktı düzeyinin de normal oranlarından uzaklaşmasını istemeyecektir. Merkez 

Bankasının amacı (1) numaralı denklemdeki 𝐿 değerini olabildiğince minimum tutmaktır (Özatay, 2018: 

395). Taylor Kuralı ise bu denkleme benzer şeyler söylemekte ve bir nevi hedeflere yönelik 

optimizasyon yapmaktadır. Fakat farklı olarak değişkenlerin kareleri alınmaz, doğal düzeylerinden veya 

belirlenen hedeflerden ne kadar uzaklaşacağını tahmin ederek merkez bankalarının politika faizlerini ne 

oranda belirlemeleri gerektiğini söyler.  

      𝑖 = (𝑟𝑛 + 𝜋ℎ) + 𝜃(𝜋𝑡 − 𝜋ℎ) + 𝛽(𝑦𝑡 − 𝑦𝑛)                                                (2)  

Taylor Kuralı’nı ifade eden (2) numaralı denklemi (𝑟𝑛 + 𝜋ℎ) değerini sabit sayı olarak kabul 

edersek Denklem (3) gibi de ifade etmek mümkündür. 

 𝑖 = 𝜃(𝜋𝑡 − 𝜋ℎ) + 𝛽(𝑦𝑡 − 𝑦𝑛) + 휀𝑡                                     (3) 
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-Denklem (3) için kabul edilen varsayımlar 

(𝑟𝑛 + 𝜋ℎ) İfadesi yok sayılmış, sabit sayı kabul edilmiştir. 𝑖 TCMB tarafından diğer değişkenlerin 

alacağı değerlere bağlı olarak belirlenen bağımlı değişkendir. Geri kalan ifadeler bağımsız değişken 

olarak kabul edilmiştir. 𝜋ℎ TCMB tarafından belirlenen enflasyon hedefiyken, 𝑦𝑛 ülkenin ekonomik 

istikrarı için olması gereken çıktı düzeyini (doğal çıktı oranı) vermektedir.  

Denklem (5) Orijinal Taylor Kuralı’nı ifade etmektedir. Taylor ABD’li tanınmış bir iktisatçıdır 

ve ABD hazinesinin ikinci adamı, müsteşarı, olarak George W. Bush döneminde çalışmıştır (Özatay, 

2018: 412). Onun faiz üzerine yaptığı çalışmasında, enflasyon değişiklerinde veya çıktının doğal 

düzeyle arasındaki farkta bir değişiklik olursa, enflasyonist baskı yaratacağı için (veya tersi) merkez 

bankasının belirlemesi gereken politika faiz oranını göstermektedir Taylor (1993: 210-214). Faiz, çıktı 

ve enflasyon ilişkisine yönelik uygulamalar ve bu uygulamalardan elde edilen bulgular ülkelere göre 

değişmektedir. Ongan (2004: 10-11)Taylor Kuralı’nın basit OLS ile test etmiş ve faiz-enflasyon ve faiz 

–döviz kuru açısından bir ilişki bulmuş ancak faiz-üretim açığı arasında anlamlı bir ilişki bulmamıştır. 

Yapılan çalışmalar içerisinde en dikkat çekenlerinden biri Garnier and Wilhemsen (2005: 11-15)’tir. 

Wickesel’in (1936) sayesinde, “doğal bir reel faizin merkez bankası tahminlerinde kullanılmasından 

yola çıkarak reel faiz oranının potansiyel ve sabit enflasyonda çıktı ile uyumlu olacağı bir seviye vardır” 

fikrini ortaya atarak söyleyeceklerdir. Son 40 yılda Euro bölgesindeki doğal gerçek faiz oranını ve çıktı 

boşluğunu ortaklaşa tahmin etmek için uyguladıkları Laubach ve Williams tarafından önerilen 

yöntemle; Euro bölgesinde, son kırk yılda faiz oranın azaldığını, yine bu bölgede 1960 ve 1970 yılları 

arasında para uyarıcı bir faktörken, 1980 ve 1990’da çıktı açığını ve enflasyonu yumuşatma amacıyla 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Diğer bir Türkiye örneğinde ise doğrudan Taylor ilişkisini ele alan 

Pehlivanoğlu (2014: 10-12)  çalışmasında kısa vadeli faiz oranlarının belli bir kurala dayalı hareket edip 

etmediğine bakmıştır. Bunu yaparken Taylor Tipi faiz fonksiyonu dikkate almış ve GMM tekniği ile 

ileriye yönelik tahminlerde bulunmuştur. Analiz döneminde Türkiye’de Taylor kuralının geçerliliğini 

tespit etmiş ve T.C. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamaya yönelik değil çıktıdaki 

dalgalanmaları minimum etmeye yönelik çabaları olduğuna dair çıkarımlar yapmıştır. Ongan’ın aksine 

Aklan ve Nargeleçekenler (2008: 37-39) 2002-2006 dönemi için GMM yöntemi kullanarak yaptıkları 

çalışmada, kısa vadeli faiz oranlarının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik değiştiğini, TCMB’nin faiz 

kararlarını alırken döviz kuruna ve üretim açığına da tepki verdiğini göstermektedir. Alkın, Işık ve 

Çağlar (2018: 220-222) 2006-2015 dönemi için yaptıkları çalışmada, literatürdeki diğer çalışmalardan 

farklı olarak, faiz, çıktı açığı, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için asimetrik 

nedensellik kullanmış, faizle enflasyon arasında asimetrik nedensellik ilişkisi bulunmuş ancak sadece 

faiz oranına verilen negatif şoklar karşısında çıktı açığının pozitif etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır.   
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3. EKONOMETRİK ANALİZ 

Bu bölüm üç başlık altında ele alınacaktır. İlk kısımda veri seti ve değişkenlere yer verilecek, 

ardından ekonometrik yöntem ele alınacak ve en son bulgulara yer verilecektir. 

3.1. Veri ve Değişkenler 

Veriler 2006 yılında gerçekleşen açık enflasyon hedeflemesinin etkilerinin de dahil edilebilmesi 

için 01.2005-01-2019 dönemi aylık verilerini içermekte olup 169 gözlemi kapsamaktadır. Belirlenen 

tarihlerde, TCMB’nin kesin olarak Politika Faizi diyebileceğimiz bir faiz uygulaması olmadığı ve 

TCMB’nin aldığı kararların ilk etkileri TRLİBOR’da görüldüğü için bu değişken tercih edilmiştir. 

TRLİBOR,  Türk Lirası Bankalar Arası Satış Oranı olarak tespit edilen referans faiz oranının 

kısaltmasıdır. Bankalar arasında 10:30-11.45 arası yapılan işlemler, 10:45-11:45 saatleri arasında girilen 

kotasyonların 5 defa tesadüfi olarak alınması ve en küçük, en yüksek kotasyonların çıkarılıp geri kalan 

kotasyonların aritmetik ortalaması alınmasıyla günlük, haftalık, aylık gibi 8 ayrı vadede ilan 

edilmektedir. Çalışmada TCMB’nin politika faizi olarak seçtiği haftalık repo faizine uygun olması için 

haftalık vade tercih edilmiştir. Sanayi Üretim Endeksi hem aylık verilerle uyum sağlaması hem de 

üretime dayalı bir analiz yapabilmek için seçilmiştir. Enflasyon ve enflasyon hedefi birbirleriyle uyumlu 

olması için nominal oranlarda aynı veri kaynağından elde edilmiştir.   Verilerin alındığı kurumlar, 

isimleri ve değişkenlerin makalede geçen kısaltmaları Tablo 1 ‘deki gibidir.  

Tablo 1. Veriler ve Veri Kaynakları 

VERİ KAYNAĞI VERİ İSMİ KISALTMA 

TRLİBOR Referans Faiz Oranı R 

TÜİK Sanayi Üretim Endeksi İpi 

TCMB Enflasyon Hedefi 𝑖𝑛𝑓ℎ  

TCMB Nominal Enflasyon Oranı 𝑖𝑛𝑓  

“Politika Faizi” 2005-2006 yılları arasında hem petrol fiyatlarındaki ucuzlama hem de AB’den 

Türkiye Ekonomisine yönelik olumlu haberlerin etkisiyle azalmıştır. 2008-2010 yıllarında ise ABD 

merkezli mortgage krizinin etkilerini azaltmak ve daralan iç piyasayı canlandırmak için faizlerde 

indirime gidilmiştir. 2016 yılına kadar iyimser hareketlerini koruyan faiz, artan enflasyonist baskının 

etkisini bastırabilmek için artışa geçmiştir. 
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Grafik 1. Politika Faizi 

 

“Sanayi Üretim Endeksi (çıktı)” serisi modelde kullanılmaya uygun hale gelmesi için “hp filtre” 

den geçirilip Grafik 1‘deki gibi çıktı açığına dönüştürülmüştür. Grafik, çıktı açığı eğrisi serinin sıfırın 

etrafında dalgalanarak durağan olduğuna yönelik önemli ipuçları vermektedir.  

Grafik 2. Çıktı 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2
0

0
5

M
0

1

2
0

0
5

M
0

7

2
0

0
6

M
0

1

2
0

0
6

M
0

7

2
0

0
7

M
0

1

2
0

0
7

M
0

7

2
0

0
8

M
0

1

2
0

0
8

M
0

7

2
0

0
9

M
0

1

2
0

0
9

M
0

7

2
0

1
0

M
0

1

2
0

1
0

M
0

7

2
0

1
1

M
0

1

2
0

1
1

M
0

7

2
0

1
2

M
0

1

2
0

1
2

M
0

7

2
0

1
3

M
0

1

2
0

1
3

M
0

7

2
0

1
4

M
0

1

2
0

1
4

M
0

7

2
0

1
5

M
0

1

2
0

1
5

M
0

7

2
0

1
6

M
0

1

2
0

1
6

M
0

7

2
0

1
7

M
0

1

2
0

1
7

M
0

7

2
0

1
8

M
0

1

2
0

1
8

M
0

7

2
0

1
9

M
0

1

r

r

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

0

1

2

3

4

5

6

1 8

1
5

2
2

2
9

3
6

4
3

5
0

5
7

6
4

7
1

7
8

8
5

9
2

9
9

1
0

6

1
1

3

1
2

0

1
2

7

1
3

4

1
4

1

1
4

8

1
5

5

1
6

2

1
6

9

Y

HPTRENDY



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

834 
 

Grafik 3. Çıktı Açığı 

 

Tahmin edilen modele uygun olması için TCMB’nin enflasyon hedefleri cari enflasyondan 

çıkartılmış ve Net Enflasyon elde edilmiştir. Grafik 4 ve 5’te görüldüğü gibi 2016 yılına kadar tek haneli 

rakamlarda seyreden enflasyon, 2016’dan sonra büyük bir artış göstermiştir. Aynı şekilde Grafik 5’e 

göre de, özellikle 2016 sonrası, TCMB’nin enflasyon tahminiyle gerçekleşen arasındaki farkın açıldığı 

gözlenmektedir.    

Grafik 4. Enflasyon Oranı 
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Grafik 5. Enflasyon Açığı 

 

3.2. Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada faiz oranlarının hem fiyat istikrarı hem de çıktı istikrarı üzerindeki etkisini görmek 

için Taylor Kuralı sınanmıştır. İlk olarak serilerin durağanlık derecelerini test edebilmek Zivot- Andrews 

Birim Kök Testi kullanılmıştır. 

Birim kök testlerine bakıldığında birinci aşamada gecikmenin bir olduğu durumu test eden Basit 

Dickey Fuller testine bakılmalıdır. Ancak bu test gecikmenin bir olmadığı durumlar için kullanışsızdır. 

Model ve hipotezleri aşağıdaki gibi yazılır. 
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𝐻0: 𝜃0 = 0  𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟 

𝐻𝑎: 𝜃0 < 0   𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟 

Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi bağımlı değişkenin bir dönem gecikmesinin yanı 

sıra hata terimindeki otokorelasyon sorununu çözebilmek için bağımlı değişkenin farkının gecikmelerini 

de modele dahil etmektedir. Gecikme sayısı önemli değildir, bu nedenle Basit DF’ye göre daha 
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𝐻𝑎: 𝜃0 < 0   𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟 

Perron’un modeli hataların i.i.d. olmadığı durumu göz ardı etmez. Ayrıca otokorelasyon 

problemini çözmek için bağımlı değişkenin gecikmelerini modele ekleme gereğini duymaz. Onun yerine 

hatalardan kaynaklı problemleri GLS yöntemi ile tek gecikmeye göre yapar. Böylece gözlem kaybına 

da sebep olmaz. Bu açıdan ADF’ye kıyasla daha üstün olduğu söylenebilir. 

∆𝑦𝑡 =  𝛽0 + 𝜃0𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                  (6) 

𝐻0: 𝜃0 = 0  𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

𝐻𝑎: 𝜃0 < 0   𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 

Yukarıda bahsedilen testler yapısal kırılmaların dâhil olmadığı modellerdir. Perron (1989: 1358-

1363) yapısal kırılmaların serilerin ortalamalarını, trendlerini veya her ikisini de değiştirerek durağan 

serileri durağan değilmiş gibi gösterebileceğini söylemiştir. Bu sorunun çözümü için  𝐻0 ve 𝐻𝑎’ya 

uygun üçer farklı modelden bahsetmiştir. Kırılmaları modellere dâhil edebilmek için kukla 

değişkenlerden faydalanmıştır.  𝐻0 için öne sürülen modeller aşağıdaki gibidir. Denklem (7) trendde, 

Denklem (8) düzeyde, Denklem (9) ise hem trendde hem de düzeyde kırılmayı içeren modeldir. 

Modeller ve kukla değişkenler şu şekilde oluşturulmuştur;  

Model A:  𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝑑𝐷(𝑇𝐵) + 𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡                                        (7) 

Model B: 𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝑦𝑡−1 + (𝜇2 − 𝜇1)𝐷𝑢𝑡 + 𝑒𝑡                              (8) 

Model C:  𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝑦𝑡−1 + 𝑑𝐷(𝑇𝐵) + (𝜇2 − 𝜇1)𝐷𝑢𝑡 + 𝑒𝑡                         (9) 

𝑡 = 𝑇𝐵 + 1 ⇒  𝐷(𝑇𝐵) = 1 

𝑡 ≠ 𝑇𝐵 + 1 ⇒  𝐷(𝑇𝐵) = 0  

𝑡 > 𝑇𝐵 ⇒  𝐷𝑢𝑡 = 1  

𝑡 ≤ 𝑇𝐵 ⇒  𝐷𝑢𝑡 = 0  

Zivot-Andrews ise Perron gibi serilerin yapısal kırılma içerebileceğini ancak farklı olarak bu 

kırılmaların dışsal değil modelden kaynaklı, yani içsel olduğunu söylemiştir. Zivot-Andrews (1992: 

253-256) Perron’da olduğu gibi üç farklı model önermiştir. 

Model A:  𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝜃𝐷𝑈(𝜆) + 𝛽𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 +  ∑ 𝑐𝑗
𝑘
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡               (10) 
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Model B:  𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝛾𝐷𝑇(𝜆) + 𝛽𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 +  ∑ 𝑐𝑗
𝑘
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡      (11) 

Model C:  𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝜃𝐷𝑈(𝜆) + 𝛾𝐷𝑇(𝜆) + 𝛽𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 +  ∑ 𝑐𝑗
𝑘
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡        (12) 

𝑡 > 𝑇𝜆 ⇒  𝐷𝑈(𝜆) = 1 

𝑡 ≤ 𝑇𝜆 ⇒  𝐷𝑈(𝜆) = 0 

𝑡 > 𝑇𝜆 ⇒  𝐷𝑇(𝜆) = 𝑡 −  𝑇𝜆 

𝑡 ≤ 𝑇𝜆 ⇒  𝐷𝑇(𝜆) = 0 

𝑡 = 1,2,3 … 𝑇  ve  𝜆 = 𝑇𝐵/𝑇   kabulüyle 𝑇 serinin zaman aralığını 𝑇𝐵 ise kırılma tarihini 

vermektedir. Her bir seri için; (10), (11) ve (12) numaralı modeller OLS tarafından 𝜆’yla tahmin 

edilmektedir. Zivot-Andrews, regresör sayısına (k) duyarlı olduğundan her bir 𝜆 için; fazladan regresör 

sayısı model seçim kriteri kullanılarak (Perron’unkine benzer şekilde) ayrı ayrı belirlenir. Ardından 

𝐻0: 𝛼 = 1 hipotezi test edilir (Zivot-Andrews, 1992).   

Birim kök testlerinin ardından tüm serilerin aynı derecede birim kök içerdiği varsayımı altında 

Eşbütünleşme Testi’ne başvurulur. Zaman serilerinin genelinde birim kök vardır ve birim kök içeren 

serilerle yapılan bir regresyon analizinde hata terimleri de birim kök içerir. Hata terimleri ile değişkenler 

arasında ilişki ortaya çıkar. OLS’nin temel varsayımları düşer. Böyle bir durum sahte regresyona sebep 

olmaktadır ve bu regresyon analizine güvenilemez. Sahte regresyonun üstesinden gelmek için serilerin 

durağanlaşması gerekir. Bunun için yapılacak en basit şey serilerin farkını almaktır. Ancak o zaman da 

iki temel problem ortaya çıkar. İlki, böyle serilerle yapılacak analiz uzun dönem bilgisini vermez. 

İkincisi, hata terimlerinin de farkı alınacağı için hata terimleri normallikten uzaklaşır. Bu tarz sorunlarla 

karşılaşmamak için serilerin uzun dönemde birlikte hareket edilip edilmediğine bakılır. Birlikte hareket 

eden serilerin birleşimi doğrusaldır. Bu serilerle yapılan analizlerden elde edilen hata terimleri 

durağandır ve sahte regresyon problemine yol açmaz. Bu durumda OLS ile yapılacak analizlere 

güvenilebilir. 

        𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝑒𝑡                                                                   (13) 

                                             𝑦𝑡~𝐼(1), 𝑥𝑡~𝐼(1), 𝑒𝑡~𝐼(0)   ⇒ 𝜃 1𝑦𝑡 + 𝜃 2𝑥𝑡 = 𝑒𝑡                             (14) 

Serilerin durumu göz önüne alındığında bu model için ARDL tercih edilmiştir. ARDL’nin en büyük 

avantajı serilerin farklı düzey değerlerinde kullanılabilmesidir. Bu, diğer eşbütünleşme testlerine göre 

önemli bir avantajdır. Çünkü diğerlerinde modelin test edilebilmesi için serilerin aynı dereceden durağan 

hale gelmesi gerekmektedir. Bu da uzun dönem bilgisini yok edebilmektedir. Böyle bir model sadece 
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kısa dönem bilgisini verebilir. ARDL’de ise serilerin hem uzun hem de kısa dönem bilgilerini içermekle 

birlikte serilerin I(0) ve/veya I(1) derecesinde durağan olması testin yapılabilmesi için yeterlidir. Ancak 

bazı uygulamalarda bağımlı değişkenin I(1) derecesinden birim köke sahip olduğu durum öncelenmiştir. 

ARDL’nin diğer bir avantajı ise ECM ile hem kısa hem de uzun dönem bilgisini bir arada verebilmesidir. 

Son olarak serilerin gözlem aralığı dar olsa bile yöntem güvenilir sonuçlar verebilmektedir.  (Yayla, 

Ceylan ve Çeviş, 2017) Model; 

𝑦𝑡 =  𝛼𝑧𝑡 + 𝜃1𝑥1𝑡 + 𝜃2𝑥2𝑡 + ⋯ + 휀𝑡                                                       (15) 

𝑦𝑡 = 𝛼𝑧𝑡 + ∑ 𝜃𝑖𝑥𝑖𝑡
𝑘
𝑖=1 + 휀𝑡                             (16) 

𝑦𝑡 = 𝛿𝑧𝑡 + ∑ 𝜙𝑗𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑗=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑡−𝑗

𝑞𝑖
𝑗=0

𝑘
𝑖=1 + 𝑒𝑡                             (17) 

𝑦𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝛿𝑧𝑡 + ∑ 𝜙𝑗𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑗=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑡−𝑗

𝑞𝑖
𝑗=0

𝑘
𝑖=1 + 𝑒𝑡                            (18) 

Δ𝑦𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝛿𝑧𝑡 − 𝜑휀𝑡−1̂ + ∑ 𝜙𝑗Δ𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑗=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗Δ𝑥𝑡−𝑗

𝑞𝑖−1
𝑗=0

𝑘
𝑖=1 + 𝑒𝑡                   (19) 

휀𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛼𝑧𝑡 − ∑ 𝜃𝑖𝑥𝑖𝑡
𝑘
𝑖=1          (20) 

Burada 𝜑 uyumlama katsayısını 𝛽𝑖𝑗 𝑣𝑒 𝜙𝑗 kısa dönem bilgisini ve 𝜃𝑖uzun dönem eşbütünleşme 

parametrelerinin matrisini vermektedir. 𝐻0 Hipotezinin testi için F istatistiği kullanılmaktadır. (Peresan, 

Shin and Smitih, 2001: 296-299,315) 

𝐻0: 𝜃𝑖 = 0     (eşbütünleşme yoktur.) 

𝐻𝑎: 𝜃𝑖 ≠ 0   (eşbütünleşme vardır.) 

Tablo 2. Eşbütünleşme Karar Tablosu 

I(0) Alt Sınır Kararsız Bölge I(1) Üst Sınır 

Eşbütünleşme Yok Kararsız Durum Eş Bütünleşme Mevcut 

3.3. Bulgular 

Aşağıda Tablo 3’te serilerin birim kök sonuçları ve kritik değerleri yer almaktadır. Tablo 3’teki 

test sonuçları, cycleipi hariç, 𝐻0 Hipotezinin reddedilemez olduğunu, diğer bir değişle serilerin cycleipi 

hariç birim kök içerdiğini göstermektedir. Çıktı açığındaki kırılmanın gerçekleşme dönemi ise siyasi 

olayların olduğu 2016M11’i işaret etmektedir.   
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Tablo 3. Tek Kırılmalı ADF (Zivot-Andrews) Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Gecikme Uzunluğu Kırılma Dönemi Test İstatistiği Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

 

r (Faiz) 

1 2008M10 

 

-3.1916 -5.34 -4.80 -4.58 

infn 

(Enflasyon 

Açığı) 

12 2008M11 

 

-2.2012 

 

-5.34 -4.80 -4.58 

cycleipi 

(Çıktı Açığı) 

1 2016M11 

 

-56.0712*** -5.34 -4.80 -4.58 

*Test istatistikleri ve kritik değerler Düzeyde Kırılma’ya göre hesaplanmıştır. (Model A) 

Taylor Kuralı’nın orijinalinde olduğu gibi model doğrudan çıktı açığı ile test edilmiştir. Bağımlı 

değişken r ve bağımsız değişken infn I(1) düzeyinde durağanlaşırken çıktı açığı (cycleipi) I(0)’da 

durağandır. Tablo 4 politika faizi (dr) ve enflasyon açığının (dinfn) birinci dereceden farklarının birim 

kök bilgisini içermektedir. İstatistik bulgularına göre seriler birinci dereceden durağandır.   

Tablo 4. Birinci Dereceden Birim Kök İstatistiği 

Değişkenler  Gecikme 

Uzunluğu 

Kırılma Dönemi Test  

İstatistiği  

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

dinfn 11 2008M9 -6.8830 -5.3400   -4.8000 -4.5800 

Dr 1 2008M8 -8.5885 -5.3400 -4.8000 -4.5800 

Seriler aynı dereceden durağan olmadığı için ARDL Sınır Testi Yapılmıştır. ARDL Sınır 

Testi’nin en büyük avantajı aynı dereceden durağan olamayan serilerin analizinin yapılabilmesi ve hem 

uzun hem kısa dönem bilgisini az gözlem sayı ile de tutarlı bir şekilde verebilmesidir. Tablo 7 ARDL 

Sınır Testi için eş-bütünleşme ilişkisini içermektedir. Sonuç, %1 olasılık değerleri için seriler eş-

bütünleşiktir. Seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. 
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Tablo 5. ARDL Sınır Testi Eş-bütünleşme Sonuçları 

Olasılık Yüzdeleri I(0) I(1) F Testi İstatistiği 

%10 3.17 4.14 

8.1716 

%5 3.79 4.85 

%2.5 4.41 5.52 

%1 5.15 6.36 

Politika faizi ve enflasyon ilişkisini gösteren Grafik 6’ya bakıldığında iki serinin 2008 yılları 

sonrasında birlikte hareket ettiğini, özellikle 2016 yılından itibaren daha iyi görülmektedir. Eş-

bütünleşme ilişkisini içeren modellerde bağımlı değişkenle modelden elde edilen uzun dönem serisinin 

birbirleri üzerinde hareket etmesi beklenmektedir. Grafik 7’de 2008 yılından itibaren politika faizinin 

ve uzun dönem serisinin birbirlerine yaklaştığı ve 2016 yılından sonra birbirleri üzerlerinde hareket 

etmeye başladığı görülmektedir.    

Grafik 6. Politika Faizi ve Enflasyon İlişkisi 
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Grafik 7. Politika Faizi ve Uzun Dönem İlişkisi 

 

Tablo 8 uzun dönem katsayı tahminlerine bakıldığında cycley %10’luk olasılık değerinde 

anlamlıyken, cpin %1 olasılık değerlerinde anlamlı çıkmıştır. Bu duruma göre uzun dönemde enflasyon 

açığı %1 değiştiğinde TCMB politika faiz oranını %1.74 değişmektedir. Yine uzun dönemde çıktı 

açığındaki %1’lik değişime TCMB’nin verdiği karşılık politika faizlerini %0.25 değiştirmek olmuştur. 

Kısa dönemde ise cycley modelde yer alamazken, Tablo 9’da tüm değişkenlerin anlamlı olduğu 

görülmektedir. Hata düzeltme katsayısına bakılırsa modele gelen şokun %0.05’i bir dönemde ortadan 

kalkmaktadır. Açıklayıcı değişkenlerin modeli açıklama yüzdesi makuldür %42’dir ve F testine göre 

model anlamlıdır.  

Tablo 8. Uzun Dönem Katsayı Tahminleri 

Değişkenler Katsayı Tahminleri Olasılık Değerleri 

cpin 1.7466 0.0000 

cycley 0.2590 0.0622 

 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

r

LR



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

842 
 

Tablo 9. Hata Düzeltme Modeline Göre Kısa Dönem Katsayı Tahminleri 

Değişkenler Katsayılar Olasılık değerleri 

C 0.002 0.0003 

D(r(-1)) 0.3219 0.0000 

D(r(-2)) -0.1467 0.0297 

D(cpin) 0.2993 0.0000 

CointEq(-1) -0.0555 0.0000 

𝑅2 = 0.44 𝑎𝑑𝑗𝑅2 = 0.42 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐹 = 0.000 

  

Grafik 8 ve 9 bağımsız değişkenlerle hata düzeltme serisi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu 

grafiklere göre beklenildiği gibi bağımsız değişkenler ve düzeltme katsayıları zıt hareket etmektedir. Bu 

durum hata düzeltme serisinin çalıştığını gösteren diğer bir kanıttır. 

Grafik 8. Hata Düzeltme Serisi ve Net Enflasyon İlişkisi 
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Grafik 9. Hata Düzeltme Terimi ve Çıktı Açığı İlişkisi 

 

 Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12’de yer alan tanısal testlere göre  otokorelasyon, değişen 

varyans ve model kurma sorunu bulunamamıştır.  

Tablo 10. Breusch-Godfrey LM Test Sonuçları 

F İstatistiği 0.1240 

Prob(F) 0.9458 

* Uygun gecikme sayısı 3 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 11. Breusch-Pagan-Godfrey Test Sonuçları 

F İstatistiği 1.2529 

Prob(F) 0.2823 

Tablo 12. Ramsey Reset Test Sonuçları 

F İstatistiği 0.0150 

Prob (F) 0.9027 
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Grafik 10. Cusum Hareketi 
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4. SONUÇ 

Merkez Bankasının uygulamakla görevli olduğu para politikasının amaçları arasında enflasyonda 

istikrar ve çıktıda istikrar yer almaktadır. Bu amaçlar literatürde “kayıp fonksiyonu” ile ifade 

edilmektedir. Merkez bankaları bu kayıp fonksiyonunu olabildiğince minimize etmeye çalışmaktadırlar. 

Günümüzde modern para politikası stratejisi enflasyon hedeflemesi rejimidir. Svensson (2000) 

enflasyon hedeflemesi rejimini diğer para politikası ara hedeflerine göre kayıp fonksiyonunu minimuma 

çektiği için daha uygun ve gerçekçi bulmuştur. Yine Svennson (1997), Taylor Kuralı tipi, para politikası 

benzeri bir kuralı enflasyon ara hedeflemesinde bulunan merkez bankaları için iyi bir minimizasyon 

modeli olarak tanımlamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu kurala uygun hareket eden merkez bankaları 

kayıp fonksiyonlarını da minimum edebilecektir. Taylor, çıktının doğal düzeyinden ve enflasyonun 

hedef değerinden ne kadar uzaklaşacağına bağlı olarak merkez bankalarının politika faiz oranlarını 

değiştirmesini öngörmektedir. Bu nedenle politika faiz oranı enflasyon hedeflemesi rejiminde temel 

para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Politika faizleri arttığı takdirde daraltıcı para politikası 

uygulanacak ve talep daraltılıp enflasyonist baskı azaltılmış olacaktır. Genişletici para politikası 

uygulandığı durumda talep canlandırılarak enflasyonist baskı yaratılacaktır.  Bu altyapı doğrultusunda, 

169 gözlemle, ARDL testi ile yapılan bu çalışmanın sonucuna göre Türkiye’de enflasyon açığı ve çıktı 

açığı ile politika faizi arasında uzun dönemli ilişki söz konusudur. Ancak enflasyon açığı ile politika 

faiz oranı arasında çıktı açığına kıyasla daha güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise enflasyon 

açığı ile politika faiz oranı arasında ilişki söz konusu iken, çıktı açığı ile herhangi bir ilişki tespit 

edilememiştir. Bulgular; TCMB’nin uzun dönemde fiyat istikrarı ile çıktı istikrarını gözetirken, kısa 

dönemde sadece fiyat istikrarına odaklandığını göstermektedir. TCMB’nin finansal istikrarı gözetip 

gözetmediği hususu ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınabilir.   
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FİNANSAL FAİR PLAY YAPTIRIMLARININ SPORTİF BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ 

   

Arş. Gör. Türker TEKER 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yaşar GÖK 

ÖZET 

21. yüzyılla birlikte futbol müsabakaları, güzel vakit geçirmeyi amaçlayan bir aktivite olmanın 

ötesine geçerek, tüm paydaşlar için ticari kaygısı yüksek bir sektör haline gelmiştir. Sporculara ödenen 

yüksek maaşlar, firmaların yüksek bedellerle sponsorluk yarışına girmeleri, yayın gelirleri, turnuva 

ödülleri vb. bir arada düşünüldüğünde sektörün ekonomik değeri her geçen yıl büyümektedir. Ancak, 

kulüplerin mali denklikten uzaklaşma eğilimleri de artış gösterebilmektedir. Bu noktada UEFA 

tarafından 2009 yılı itibariyle Finansal Fair Play yönetmeliği hazırlanmış ve bu yönetmelik 2010 yılı 

Haziran ayından uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama dahilinde kulüplerin mali tabloları izlenmekte, 

borçlulukları takip edilmekte ve gelirinden daha fazla gideri olan kulüplere, belirlenen kriterler 

doğrultusunda yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çalışmada, UEFA tarafından futbol kulüplerine 

uygulanan Finansal Fair Play yaptırımlarının kulüplerin sportif başarısı üzerine etkisi incelenmiştir. 

2012-2018 yılları arasında 15 farklı ülkenin kulüplerine uygulanan 46 yaptırım tespit edilmiş, daha ağır 

nitelikte olan 31 yaptırım araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Finansal Fair Play 

yaptırımları, kulüplerin ulusal lig müsabakalarındaki sportif başarıları üzerinde anlamlı bir değişim 

yaratmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Fair Play, UEFA, Sportif Başarı, T-testi 

JEL Kodları: Z21, Z23, G32. 

 

THE EFFECT OF FINANCIAL FAIR PLAY SANCTIONS ON SPORTIVE SUCCESS 

 ABSTRACT 

With the 21st century, football competitions have gone beyond being an activity aimed at having 

a good time, becoming a sector of high commercial concern for all stakeholders. Taken together, high 

salaries paid to athletes, companies entering the sponsorship race with high prices, broadcast revenues, 

tournament awards and etc., the economic value of the sector is growing every year. However, the 
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tendency of clubs to move away from financial equivalence may also increase. At this point, the 

Financial Fair Play regulation was prepared by UEFA as of 2009, and this regulation was put into 

practice as of June 2010. Within the scope of this regulation, the financial statements of the clubs are 

monitored, their indebtedness is observed, and various sanctions are applied to the clubs which have 

more expenses than their income. In this study, the effects of Financial Fair Play sanctions on the 

sporting success of football clubs were examined. We identified 46 sanctions applied to the clubs of 15 

different countries between 2012-2018, and 31 more severe sanctions were included in the study. 

According to the findings, Financial Fair Play sanctions do not create a significant change on the 

sporting success of clubs in national league competitions. 

Keywords: Financial Fair Play, UEFA, Sportive Success, T-test 

JEL Classification: Z21, Z23, G32 

1. GİRİŞ 

21. yüzyılda spor, sağlıklı ve zinde kalmak, hoş vakit geçirmek gibi bireysel amaçların yanı sıra, 

maddi olarak büyük ödüller ve ticari kaygılar içeren, medya, reklam, sağlık, gıda gibi birçok sektörle 

doğrudan bağlantıya sahip, takım veya bireysel olarak yapılan profesyonel bir iş olarak kabul 

edilmektedir. Ticari kaygıların ortaya çıkması ve paylaşılan pastanın her geçen gün büyümesiyle birlikte 

sporun özündeki zerafet ve karşılıklı saygının da çağın gerekleriyle doğru orantılı olarak ikinci plana 

itildiği görülmektedir. Fair play kavramı, İngilizce sözlük anlamı olarak adil, dürüst, ilkeli oyun 

anlamına gelmektedir (Cambridge University Press, 2019). Detaylı açıklandığında Fair Play, kurallara 

bağlı, haksız avantaj elde etme girişiminde bulunulmayan, rakibin dezavantajlarından haksız ve adil 

olmayan şekilde yararlanma gayesi gütmeyen, spordaki tüm güzellikleri kendi takımın ya da rakip takım 

ayrımı yapmaksızın takdir etmeyi ilke olarak benimsemiş kavram olarak açıklanabilir (Pehlivan & 

Ferhan, 2004, s. 49). Fair Play; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne göre, dürüst oyun ve dürüst 

davranış olarak tanımlanmakla beraber esasen gerçek üstü davranış anlamına gelmektedir. Etik 

davranış, kuralları dürüstlük ve saygı göstererek uygulamaktır. Fair Play ise buna ilave olarak kişisel 

çıkar ve hırsları engelleyip, yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır (Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesi, 2019). Finansal Fair Play ise, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European 

Futbol Associations, UEFA) tarafından tesis edilen ve Avrupa futbol kulüplerinin finansal yapılarına 

disiplin ve rasyonelliği getirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir (Peeters & Szymanski, 2014, s. 345). 

Bu çalışmada Finansal Fair Play kapsamında UEFA tarafından kulüplere uygulanan 

yaptırımların, futbol kulüplerinin sportif başarısı üzerine etkisi incelenmektedir. Sportif başarı kıstası 

olarak kulüplerin ulusal lig mücadelesinde göstermiş oldukları performans ve maç başı puan 

ortalamaları ele alınmıştır. Veri seti zaman aralığı olarak, Finansal Fair Play yaptırımlarının 

uygulanmaya başladığı ilk günden 2018 yılı sonuna kadar uygulanan tüm yaptırımlara ait bilgiler 
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derlenmiştir. Elde edilen toplam 46 Finansal Fair Play yaptırımına ait bilgilere çalışmada yer verilmiştir. 

Çalışma Finansal Fair Play kavramının teorik çerçevesinden öte sportif başarı üzerine olan yansımasını 

ele alması yönüyle özgün bir değer taşımaktadır.  

2. FİNANSAL FAIR PLAY KAVRAMININ DOĞUŞU VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

UEFA, merkezi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan, Avrupa’daki 55 ulusal federasyonun 

üzerinde şemsiye kuruluş işlevine sahip bir kurum olup amaç ve işlevini, Avrupa futbolundaki tüm 

sorunları ele almak, futbolu bir birlik, dayanışma, barış, anlayış ve dürüst oyun ruhuna bağlı olarak dil, 

din, politika ayrımı yapmaksızın teşvik etmek olarak tanımlamıştır (UEFA, 2019a).  

Finansal Fair Play, ilk olarak 2009 yılında UEFA Yürütme Komitesinin onayı ile birlikte literatüre 

girmiş bir kavramdır. Tüm futbol ailesinin desteğini alan ve ilki 2010 yılında hazırlanan Finansal Fair 

Play yönetmeliği, 2012, 2015, 2018 yıllarında yeniden yayınlanmış olup periyodik olarak 

güncellenmektedir.  

Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin finansal yapılarını daha dayanıklı hale getirmeyi ve diğer 

endüstrilerden futbol endüstrisine aktarılan fonların kontrol altında tutulması ile adil rekabet ortamı tesis 

etmeyi amaçlamaktadır (Saban & Demirci, 2016, s. 27). Bir futbol kulübünün UEFA lisansı alabilmesi 

için 4 farklı grupta sınıflandırılmış kriterlere uyumlu olması gerekmekte olup, bunlar; sportif, personel-

idari, hukuki ve mali kriterler olup, Finansal Fair Play uygulaması bu kriterler içindeki “Mali Kriterler” 

bölümünü oluşturmaktadır (Özevin, 2016). UEFA’nın, Avrupa’daki futbol kulüplerinin tabi olacağı 

mali kriterleri açıklayan kurallar bütünü olarak 2010 yılında yayınladığı “Finansal Fair Play” 

kurallarının ilk uygulamalarına 2011 yılında başlanmıştır (Tutar, 2018, s. 129).  

UEFA (2019b), Finansal Fair Play’in amaçlarını 6 maddede açıklamaktadır; 

• Kulüplerin ekonomik ve finansal yeteneklerini geliştirmek, şeffaflıklarını ve güvenilirliklerini 

artırmak,  

• Alacaklıların korunmasına gerekli önemi vermek ve kulüplerin çalışanlar, sosyal/vergi 

makamları ve diğer kulüplere karşı olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini sağlamak,  

• Kulüp futbolunun finansmanında daha fazla disiplin ve rasyonellik sağlamak, 

• Kulüpleri kendi gelirleri temelinde faaliyet göstermeye teşvik etmek,  

• Futbolun uzun vadeli yararına sorumlu harcamaları teşvik etmek, 

• Avrupa kulüp futbolunun uzun vadeli uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini korumaktır. 

Finansal Fair Play, kulüplerin ekonomik anlamda daha kurumsal ve şeffaf yönetilebilmesi adına 

bazı katı kurallar ve kısıtlamalar getirmektedir. Bu doğrultuda, kulüp başkanlarının kulübe borç vermesi 
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ve kulüp adına şahsi harcama yapması, futbolculara vadesi geçmiş borçların bulunması, futbolculara 

yapılacak yıllık ödemelerin toplam gelirin %70’ini aşması, öz sermayenin eksi bakiye olması Finansal 

Fair Play kuralları çerçevesinde yasaklanmaktadır (Şen, 2014). 

Finansal Fair Play kapsamında belirlenen kriterlerin sağlanmaması durumunda uygulanacak 

yaptırımlar da yine UEFA tarafından belirlenmiştir. Bu çerçevede, temel şartlar, gösterge şartları ve ek 

gösterge olarak üç başlık bulunmaktadır (Tutar, 2018, s. 132);  

 Temel şartlar, denk hesap ve işletmenin devamlılığı olarak belirlenmiş olup, bu şartların 

sağlanmaması durumunda, para cezası, puan silme, UEFA gelirlerine el koyma, transfer yasağı, UEFA 

maçlarında kadro kısıtlaması ve UEFA turnuvalarından men yaptırımları uygulanmaktadır.  

 Gösterge şartları, eksi özsermaye durumunda bulunmamak ve vadesi geçmiş borç olmaması 

olarak belirlenmiştir. Bu şartların oluşmaması durumunda ileriye dönük 1 yıllık olarak bütçelenmiş 

finansal bilgiler kulüplerden istenir.  

 Ek gösterge ise çalışan maaşlarının, gelirlerin %70’ini aşması ya da cari borçların cari dönem 

net gelirlerinin %100’ünü aşması durumunda kulüplerden ek bilgi ve belge talep edilmesi sonucunu 

doğurur.  

Finansal Fair Play, uygulamaya konulduğu günden bu yana Avrupa’daki tüm futbol kulüpleri için 

özgürce harcama yapma konusunda sınırlayıcı unsur olarak gözükmektedir. Gerek UEFA 

organizasyonlarına katılımın engellenmesi, gerek ağır para cezaları kulüpleri finansal durumlarını 

kontrol altına almak adına baskılamaktadır. Ayrıca Finansal Fair Play kapsamında uygulanan bazı 

yaptırımlar, kulüplerin ulusal ligdeki rekabet gücü üzerinde de olumsuz yönde etki etme potansiyeli 

taşıdığından, Avrupa kupalarına katılma iddiası olmayan kulüplerin de bu nedenle Finansal Fair Play 

yaptırımlarından korunabilmek adına ekonomik anlamda iyileşme kaydetmeleri zorunluluğu 

doğmuştur. Örneğin, Finansal Fair Play kapsamında uygulanan transfer yasağı yaptırımı, kulüplere 

kadro kurma aşamasında zorluk oluşturduğundan ulusal ligde de daha sınırlı kadroyla mücadele etme 

durumunu doğurmaktadır.  

3. TÜRK KULÜPLERİNİN FİNANSAL FAIR PLAY İLE İMTİHANI 

Finansal Fair Play kapsamında 2011 yılından itibaren UEFA’ya bağlı federasyonlar altında 

mücadele eden birçok takım çeşitli yaptırımlara maruz kalmıştır. Bu yaptırımlar sayı itibariyle ele 

alındığında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Türk Kulüpleri en çok ceza alan takımlardır 

(Fanatik, 2018). Bu durumun nedenlerini açıklayabilmek adına kulüplerin finansal tabloları, gelir-gider 

dengeleri, borçların aktiflere oranları irdelenmelidir. Türk kulüplerinin tüm bu finansal göstergeler 

bakımından Avrupa genelinde en sorunlu finansal tablolara sahip takımlar olması, verilmiş olan 

Finansal Fair Play cezalarını açıklayabilecek bir unsur olarak görülmektedir. 
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UEFA tarafından hazırlanan “The European Club Footballing Landscape 2017” raporuna göre 

(UEFA, 2019c); 

 Avrupa’nın gelirine oranla en çok maaş ödeyen 5 ülkesinden biri Türkiye’dir. 

 Avrupa’nın en büyük 2 ligi olan Premier Lig ve La Liga dışında net transfer harcamasında 

negatif pozisyonda en çok kulübe sahip olan ülke Türkiye’dir.  

 Avrupa’nın en büyük 20 ligi arasında net karlılık sıralamasında negatif pozisyonda olan 3 

ülkeden biri Türkiye’dir.  

 Kulüplerin net borçların gelirlere oranında %123 ile Avrupa’nın en yüksek borçluluğa sahip 

liglerinden biri Türkiye’dir. 

Öte yandan, Türk kulüpleri son 10 yılda gelirlerini %108 oranda artırarak yıllık gelirlerde 380 

milyon Euroluk artış sağlamıştır. Bu rakam, gelirlerini en çok artıran ligler sıralamasında Türkiye’nin 

7. durumda olduğunu ifade etmektedir (UEFA, 2019c, s. 51). Bu durum, Türkiye Ligi’nin gelir üretmek 

konusunda büyük sıkıntı yaşamadığını, aksine son yıllarda gelirlerinde büyük artış yaşandığını 

göstermektedir. Gelirler bu denli artmakta iken net borç miktarlarının artmaya devam etmesinde 

yönetimsel hataların, özensiz transfer harcamalarının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan döviz dalgalanmaları da, gelirlerinin büyük bir bölümünü Türk 

Lirası olarak elde eden kulüplerde kur kaynaklı açık yaratmakta ve zararların bir kısmı bu nedenle 

oluşmakta olup, bu doğrultuda UEFA da Türk kulüplerinin bu konudaki talebini haklı bularak Finansal 

Fair Play gözetiminde bulunan Fenerbahçe’ye kur dalgalanması nedeniyle 2,5 milyon Euroluk esneklik 

tanımıştır (Milliyet, 2018a). 

4. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmanın amacı UEFA Finansal Fair Play kuralları kapsamında yaptırımlara tabi tutulan 

kulüplerin, ulusal lig performanslarının bu yaptırımlardan ne ölçüde etkilendiğini belirlemektir. Finansal 

Fair Play kapsamında uygulanan yaptırımlar, en ağır cezadan hafife doğru, ‘Avrupa Kupalarından Men’, 

‘Transfer Yasağı’, ‘Kadro kısıtlaması ve Bütçe Denkliği’ ve ‘Para Cezası’ şeklinde toplam 4 tip 

yaptırımdan oluşmaktadır. Finansal Fair Play yaptırımları, UEFA ve Kamuyu Aydınlatma Platformu 

gibi resmi yayın organlarının yanı sıra, haber sitelerinin internet sayfalarından yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Tablo 1’de, Finansal Fair Play kapsamında 1 Ocak 2019’a değin UEFA tarafından 

yaptırım uygulanmış kulüpler, bu yaptırımların türü ve tarihleri ile ilgili yaptırımın derlendiği kaynak 

bilgisi yer almaktadır.  

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

852 
 

Tablo 1. Finansal Fair Play Yaptırımı Uygulanan Kulüpler 

Ceza 

No 

Takım Ülke Yaptırım Tarih Kaynak 

1 FK Vardar Makedonya 
1 Yıl Avrupadan Men, 100 bin Euro 

para cezası 
21.12.2018 Cnntürk (2018a) 

2 Levski Sofya Bulgaristan 
1 yıl Avrupadan Men, 200 bin Euro 

para cezası 
21.12.2018 Cnntürk (2018a) 

3 
Maccabi Tel 

Aviv 
İsrail 

3 Sezon sınırlı zarar ve başabaş hesap 

zorunluluğu, 1 milyon Euro para 

cezası 

14.06.2018 Cnntürk (2018b) 

4 Karabükspor Türkiye 2 yıl Avrupa kupalarından Men 17.02.2017 

Fanatik (2018) 

 

5 Bursaspor Türkiye 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 22.12.2012 Fanatik (2018) 

6 Gaziantepspor Türkiye 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 30.05.2012 Fanatik (2018) 

7 Rubin Kazan Rusya 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 18.10.2018 Fanatik (2018) 

8 Panathinaikos Yunanistan 
3 yıl Avrupa kupalarından Men ve 

200 bin Euro para cezası 
24.04.2018 

Sporx (2018) 

 

9 Panathinaikos Yunanistan 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 27.06.2013 Futbolingo (2013) 

10 Malaga İspanya 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 21.12.2012 Sabah (2012) 

11 Kızılyıldız Sırbistan 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 06.06.2014 Sporx (2014) 

12 Dnipro Ukrayna 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 31.03.2016 Hürriyet (2016) 

13 Targu Mureş Romanya 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 31.03.2016 Hürriyet (2016) 

14 Inter Bakü Azerbaycan 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 31.03.2016 Hürriyet (2016) 

15 Milan İtalya 

12 Milyon Euro para cezası, 2021’e 

kadar finansal durumun düzelmemesi 

halinde 1 yıl Avrupa kupalarından 

Men 

14.12.2018 Milliyet (2018b) 

16 Ekranas Litvanya 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 23.12.2014 Habertürk (2015)  

17 Sion İsviçre 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 16.04.2018 Habertürk (2018) 

18 Irtysh Kazakistan 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 16.04.2018 Habertürk (2018) 

19 Inter İtalya 
20 milyon Euro para cezası, kadroda 

en fazla 21 oyuncu bulundurabilme 
08.05.2015 UEFA (2015)  
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20 Roma İtalya 
6 Milyon Euro para cezası, kadroda 

en fazla 22 oyuncu bulundurabilme 
08.05.2015 UEFA, (2015) 

21 Monaco Fransa 
13 milyon Euro para cezası, kadroda 

22 oyuncu bulundurabilme  
08.05.2015 UEFA (2015) 

22 
Sporting 

Lisbon 
Portekiz 

2 milyon Euro Para cezası, kadroda 

en fazla 22 oyuncu bulundurabilme 
08.05.2015 UEFA (2015) 

23 
Paris Saint 

Germain 
Fransa 

-60 milyon Euro para cezası,  

-Avrupa kupalarında kadroya 8’i 

altyapıdan olmak üzere 21 oyuncu 

yazabilme,  

-Bir sonraki sezon bütçe açığının 30 

milyon Euroyu geçmemesi 

06.05.2014 Ntvspor (2014)  

24 
Manchester 

City 
İngiltere 60 milyon Euro para cezası 06.05.2014 Ntvspor (2014) 

25 Rapid Bükreş Romanya 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 22.05.2013 
Anadolu Ajansı 

(2013) 

26 Braga Portekiz 20.000 Euro para cezası 17.05.2015 Ntv (2015) 

27 Botoşani Romanya 15.000 Euro para cezası 17.05.2015 Ntv (2015) 

28 Pas Giannina Yunanistan 1 Yıl Avrupa kupalarından Men 27.06.2013 Futbolingo (2013) 

29 
Dinamo 

Moskova 
Rusya 4 yıl Avrupa kupalarından Men 19.06.2015 Ntvspor (2015) 

30 
Blackburn 

Rovers 
İngiltere 1 dönem Transfer Yasağı 15.12.2014 Habertürk (2015) 

31 Leeds United İngiltere 1 dönem Transfer Yasağı 15.12.2014 Habertürk (2015) 

32 
Nottingham 

Forest 
İngiltere  1 dönem Transfer Yasağı 15.12.2014 Habertürk (2015) 

33 
Anzhi 

Mahackala 
Rusya 

2 Milyon Euro para cezası ve kadro 

kısıtlaması 
17.05.2014 Cnntürk (2014) 

34 Rubin Kazan Rusya 6 Milyon Euro para cezası  17.05.2014 Cnntürk (2014) 

35 Zenit Rusya 12 Milyon Euro para cezası 17.05.2014 Cnntürk (2014) 

36 Partizan Sırbistan 1 Yıl Avrupadan Men 11.01.2017 
Haberler.com 

(2017) 

37 
Dinamo 

Zagreb 
Hırvatistan 

Kadro kısıtlaması ve başabaş şartı, 

200 bin Euro para cezası 
20.05.2016 UEFA (2016)  
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38 Krasnodar Rusya Kadro kısıtlaması ve para cezası  8.05.2015 UEFA (2015) 

39 Astana Kazakistan Kadro kısıtı ve para cezası 20.05.2016 UEFA (2016) 

40 Beşiktaş Türkiye 
Avrupa kupalarından 1 yıl Men ve 

200 bin Euro para cezası. 
30.05.2012 Ntvspor (2012) 

41 Beşiktaş  Türkiye 

-2015/2016 sezonu için azami 20 

milyon Euro, 2016/2017 sezonu için 

azami 10 milyon Euro zarar etme, 

-UEFA kadrosuna 2015/2016 

sezonunda 22 oyuncu, 2016/2017 

sezonunda 23 oyuncu dahil edebilme, 

-5,5 milyon Euro UEFA gelirlerine 

tedbir konulması (1,5 milyon Eurosu 

ceza, geri kalan 4 milyon Euro 

gidişata göre iptal edilebilmek üzere) 

8.05.2015 KAP (2015) 

42 Fenerbahçe Türkiye 

-2015/2016 sezonu için en fazla 30 

milyon Euro, 2016/2017 sezonu için 

en fazla20 milyon Euro, 2017/2018 

sezonu için en fazla 10 milyon Euro 

başabaş hesap açığı verilmesi,  

-2018/2019 sezonunda zarar etmeme, 

-UEFA kadrosuna 2016/2017 

sezonunda 22 oyuncu, 2017/2018 

sezonunda 23 oyuncu dahil edebilme, 

-Transfer harcamalarının, transfer 

gelirlerini aşmaması  

20.05.2016 KAP (2016a) 

43 Galatasaray Türkiye 
Avrupa kupalarından 1 yıl Men 

cezası (Gelecek 2 yıl için geçerli) 
02.03.2016 Bbc (2016) 

44 Galatasaray Türkiye 

-15 Milyon Euro para cezası 

-UEFA Kadrosuna 21 oyuncu 

yazabilme, 

-3 sene boyunca belirlenen zararı 

aşmama (2018/2019 sezonu -20 

milyon Euro, 2019/2020 sezonu -10 

milyon Euro, 2020/2021 sezonu 

borçsuzluk) 

13.06.2018 Cnntürk (2018a) 

45 Trabzonspor Türkiye 
2016/2017 sezonu için en fazla 20 

milyon Euro zarar, 2017/2018 sezonu 

için en fazla 10 milyon Euro zarar 

20.05.2016 KAP (2016b) 
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etme (Ancak 2018-2019 için de 

kontrol devam edecektir), 

-2016/2017 sezonu için UEFA 

kadrosuna 22 oyuncu, 2017/2018 

sezonu için 23 oyuncu 

yazdırılabilmesi, 

-UEFA gelirlerinin 2 milyon 

Eurosuna tedbir konulması (1 milyon 

Euro opsiyonel) 

46 Trabzonspor Türkiye 

-200 bin Euro Para Cezası, 

-Yılsonuna kadar gelir-gider 

dengesini en fazla -5.000.000 Euro 

seviyesine getirme zorunluluğu 

16.05.2014 KAP (2014)  

 

Toplamda 46 ayrı yaptırım kararı tespit edilmiş olup, bunlardan 31 tanesi veri setine dahil 

edilmiştir. Nitekim, bazı kulüplerin birden fazla yaptırıma uğraması durumunda yalnızca en ağır olan 

yaptırım veri setine dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra, yalnızca para cezası içeren yaptırımlar da 

etkilerinin düşük olabileceği kanaatinden yola çıkarak veri setinin dışında bırakılmıştır. Bu kısıtlar 

çerçevesinde, veri setinde, Türkiye, Rusya, İspanya, Sırbistan, İtalya, Romanya, Azerbaycan, İngiltere, 

Ukrayna, Litvanya, İsviçre, Kazakistan, Fransa, Portekiz ve Hırvatistan’dan oluşan 15 ülkenin 

federasyonuna kayıtlı 31 farklı kulübe ait yaptırımlar yer almaktadır.  

Çalışmada UEFA yaptırımlarına maruz kalmış kulüplerin bu yaptırımlardan ne ölçüde 

etkilendiğini ortaya koyabilmek adına, kulüplerin yaptırım öncesi ve yaptırım sonrasındaki sportif 

performansları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda yaptırım tarihi dönüm noktası olarak kabul edilerek, 

yaptırımdan önceki sezonun puan ortalamaları ile yaptırımdan sonraki sezonun puan ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Bunun için, sezonda elde edilen puan toplamı, maç sayısına bölünerek maç başına 

ortalama puan, hem yaptırım öncesi hem de yaptırım sonrası dönemler için ayrı ayrı elde edilmiştir. 

Yaptırımlara devre arasında karar verildiği durumlarda da yaptırım öncesi 1 yıllık puan ortalamaları ile 

yaptırım sonrası 1 yıllık puan ortalamalarının hesaplanması için, 2 ayrı sezonun 1.devre ve 2.devresinin 

birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Karabükspor kulübünün yaptırımdan önceki sezonun bir bölümünde 

alt ligde mücadele etmesi nedeniyle sadece yaptırım öncesindeki 17 maçlık yarım sezon hesaplamaya 

dahil edilmiştir. Puan ortalamaları hesabında yalnızca ulusal lig müsabakaları değerlendirmeye 

alınmıştır. 

2018 yılının 2. yarısından itibaren verilen cezalara, ceza öncesi ve sonrası kıyaslaması yapmak 

için yeterli müsabaka verisi olmadığından veri setinde yer verilmemiştir. Bu nedenle, veri setinden 

çıkarılan kulüpler FK Vardar, Levski Sofya, Maccabi Tel Aviv ve Milan’dır. Yalnızca para cezasıyla 
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karşı karşıya kaldığı için veri setine dahil edilmeyen kulüpler ise, Braga, Botoşani ve Manchester 

City’dir. Ayrıca Litvanya 1. Liginde yer alan Ekranas kulübü de, UEFA yaptırımının ardından kulübün 

kapatılması nedeniyle veri setinden çıkarılmıştır. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Panathinaikos ve 

Rubin Kazan kulüpleri birden fazla yaptırımla karşı karşıya kaldığından, veri setine daha ağır olan 

yaptırım dahil edilmiştir.  

Tablo 2. Yaptırımların Türleri 

 
Frekans Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Men Cezası 

Transfer Yasağı 

Hesap denkliği ya da kadro kısıtı 

Toplam 

15 48,4 48,4 

5 16,1 64,5 

11 35,5 100,0 

31 100,0  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, analize dahil edilen 31 Finansal Fair Play yaptırımının 15 tanesi men 

cezası, 5 tanesi transfer yasağı cezası, 11 tanesi hesap denkliği ya da kadro kısıtı cezasından 

oluşmaktadır. 

5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

31 kulübün yaptırım öncesi ve sonrası puan ortalamaları elde edilerek oluşturulan veri seti, 

analizin parametrik ya da parametrik olmayan verilerle yapılması konusunda karar verebilmek adına, 

ilk olarak normallik testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik Frekans Olasılık İstatistik Frekans Olasılık 

Yaptırım Öncesi Puan Ortalaması 0,128 31 0,200 0,948 31 0,137 

Yaptırım Sonrası Puan Ortalaması 0,073 31 0,200 0,967 31 0,437 

 

 Buna göre, testlerin anlamlılık değerlerinin 0,05’ten büyük olması, verilerin normal dağılım 

sergilediğini ifade etmektedir. Bu nedenle analize parametrik testler ile devam edilmesi gerektiği ortaya 

konulmuştur. 
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Tablo 4. Yaptırım Öncesi ve Sonrası Puan Ortalamaları 

 
Ortalama 

Veri 

Sayısı 
Std. Sapma Std. Hata 

Yaptırım Öncesi Puan Ortalaması 

Yaptırım Sonrası Puan Ortalaması 

1,7474 31 0,43347 0,07785 

1,6500 31 0,59430 0,10674 

  

Tablo 4. incelendiğinde veri setinde yer alan 31 kulübün yaptırımlar öncesi puan ortalamaları 

1,74, yaptırımlar sonrasında ise 1,65 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç bize kulüplerin Finansal Fair Play 

yaptırımları sonrası toplam performans kayıplarının yaklaşık %5 düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

Sportif başarıdaki bu kaybın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı bağımlı örneklemler t-testi ile 

araştırılmıştır. 

Tablo 5. Bağımlı Örneklemler T-Testi Sonuçları 

 Eşleştirilmiş Farklılıklar 

t 
Serbestlik 

Derecesi 
Anlamlılık 

Ortalama 
Std. 

Sapma 

Std. 

Hata 

95% Güven Aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

Yaptırım Öncesi 

Puan Ortalaması – 

Yaptırım Sonrası 

Puan Ortalaması 

0,09742 0,4554 0,0817 -0,06962 0,26446 1,191 30 0,243 

 

Tablo 5’te ‘Yaptırım Öncesi Puan Ortalaması’ ve ‘Yaptırım Sonrası Puan Ortalaması’ şeklinde 

oluşturulan 2 ayrı seri için bağımlı örneklemler t-testi sonucuna yer verilmiştir. Buna göre, her ne kadar 

yaptırımlar sonrasında sportif başarıda bir azalma söz konusu olsa da yaptırım öncesi ve sonrası 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (t=1,191; p˃0,05). Dolayısıyla bu bulgu, 

yaptırımların sportif başarı üzerinde anlamlı bir etki doğurmadığına işaret etmektedir. 

6. SONUÇ 

Futbol 21. yüzyılla birlikte en çok izlenen spor türlerinden biri olmasının sonucu olarak kendi 

ekonomisini yaratmakta ve bu pasta, yayın gelirleri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları, maç günü 

gelirleri, ürün satışları sayesinde her geçen gün büyümektedir. Üstelik, UEFA Şampiyonlar ligi, UEFA 

Avrupa Ligi gibi spor müsabakalarına katılım sonucunda elde edilecek astronomik gelirler, kulüpleri 

sportif başarı itibariyle daha da zorlayıcı bir rekabet ortamına itmektedir. Olası gelirlerden mahrum 
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kalmamak, taraftar baskısı altında zor duruma düşmemek gibi amaçların yanı sıra, kulüp adına yapılan 

harcamaların yöneticilere çoğu kere hukuki bir sorumluluk doğurmaması gibi nedenlerle futbol 

yöneticileri kulüpleri bütçelerinin çok üzerinde harcamalara yönlendirerek, kulüplerin büyük borçlara 

maruz kalmasına sebep olabilmektedirler. Nitekim, birçok kulüp, gelirleri ile borçlarının faizlerini dahi 

ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu noktada devreye giren UEFA, 2011 yılında ilk kez hazırladığı 

Finansal Fair Play yönetmeliği ile bu durumu kontrol altına alarak kulüplerin ayakta kalmasını 

sağlamayı amaçlamıştır. Bu suretle, bütçenin çok üstünde borçlanmanın ya da yabancı sermaye 

aracılığıyla büyük paralar harcayarak haksız rekabet yaratan kulüplerin de önünün kesilmesi ve adil 

oyuna teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

 Bu çalışmada, Finansal Fair Play kapsamında UEFA tarafından çeşitli yaptırımlara maruz 

bırakılan kulüplerin, sportif performans anlamında bu yaptırımlardan etkilenip etkilenmediğini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Sportif başarı ölçütü olarak Ulusal Lig performansları baz alınmış ve UEFA 

tarafından yaptırım uygulanan 31 farklı kulübün yaptırım öncesi ve sonrası puan ortalamaları 

aracılığıyla bir değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her ne kadar Finansal Fair Play 

yaptırımları sonrasında sportif başarıda genel olarak çok küçük kayıplar görülse de bu yaptırımların 

kulüplerin sportif başarısı üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı sonucuna varılmaktadır.  
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NAKLİYE ARACI SEÇİMİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin ULUTAŞ 

Ali Aygün YÜRÜYEN 

ÖZET 

Nakliye işlemleri, lojistik faaliyetlerinin içinde çok büyük yere ve öneme sahiptir. Nakliye işlemlerini 

gerçekleştirirken önemli unsurlardan biri de bu işlemlerde kullanılacak araçlardır. Bu araçların seçimi 

işlemlerin düzgün ve hızlı bir şekilde yapılması için önemlidir. Yanlış bir araç seçimi nakliye 

işlemlerinin gecikmesine sebebiyet verebilir. Araç seçiminde, aracın fiyatı, aracın gücü, aracın azami 

torku vb. birçok faktör göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı nakliye aracı 

seçimi problemi birçok kriterli karar verme (ÇKKV) problemidir ve bu problem ÇKKV yöntemleri ile 

çözüme ulaştırılabilir. Bu çalışmada birden fazla ÇKKV yöntemi bu problem için kullanılmıştır. ÇKKV 

yöntemleri olarak; PSI, ARAS, OCRA ve MOORA yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerin alternatif 

sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlere ağırlıklar verilerek yöntemlerin 

sonuçlarının kriter ağırlığına göre değişkenliği test edilmiştir. PSI yöntemi ile yapılan Türkçe çalışma 

sayısı az olduğundan dolayı çalışma bu yönden literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: PSI, ARAS, OCRA, MOORA, Nakliye Araç Seçimi. 

JEL Kodları: M10, C69, C02. 

COMPARATIVE STUDY FOR TRANSPORTATION VEHICLE SELECTION 

ABSTRACT 

Transportation operations have a great place and importance in logistics activities. While transporting, 

one of the important elements is the vehicles to be used in these operations. The selection of these 

vehicles is important to ensure that operations are performed smoothly and quickly. Choosing an 

incorrect vehicle may result in delayed transportation operations.  When choosing a vehicle, many 

factors, such as the price of the vehicle, the power of the vehicle, the maximum torque of the vehicle etc. 

should be considered.  Therefore, the problem of the choice of transportation vehicle is the problem of 

multi-criteria decision making (MCDM) and this problem can be solved by the MCDM methods. In this 
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study, more than one MCDM method was used for this problem. PSI, ARAS, OCRA and MOORA 

methods as MCDM methods were used. The results of these methods in the rankings of alternatives were 

compared. The variability of the results of the methods according to the criteria weight was tested by 

giving weights to the criteria used in the study. Since the number of Turkish studies done with PSI 

method is few, the study aims to contribute to the literature in this respect.  

Keywords: PSI, ARAS, OCRA, MOORA, Transportation Vehicle Selection. 

JEL Codes: M10, C69, C02. 

 

1. GİRİŞ 

Nakliye işlemleri, lojistik faaliyetleri içinde büyük paya ve öneme sahiptir. Hammadde, yarı mamul ve 

mamul gibi çeşitli materyallerin nakliyesinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde olması gerekmektedir. Bu 

işlemleri yerine getirirken kullanılan nakliye araçları, bu işlemlerin zamanını ve planlamasını etkileyen 

unsurlardan biridir. Nakliye işlemlerinin herhangi bir sorun ile karşılaşmadan koordineli ve hızlı bir 

şekilde yapılabilmesi bu araçlara bağlıdır. Nakliye işlemleri sırasında kullanılan araçların beklenmedik 

zamanda arızalanması nakliye sürecini aksatacağı ve yavaşlatacağı gibi müşteri ile nakliye firmasını da 

karşı karşıya getirebilir. Bu arızalanmanın sonucu olarak nakliye firması müşteri kaybına bile 

uğrayabilir. Bundan dolayı nakliye araçlarının seçimi yapılırken çok dikkatli karar verilmesi 

gerekmektedir.  

Tek bir kriter (örn. Fiyat) üzerinden nakliye aracı seçimi yapılmaması gerekmektedir. Çünkü nakliye 

aracının performansını birden fazla faktör etkilemektedir. Bu aracın seçimi yapılırken aracın 

performansını etkileyen aracın gücü, aracın fiyatı, aracın azami torku vb. birçok faktör göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu nedenden dolayı nakliye aracı seçimi problemi bir çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) problemi olarak değerlendirilir ve bu problemin çözümünde ÇKKV yöntemleri kullanılabilir. 

 Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden olan PSI (Preference Selection Index) (Tercih Seçim İndeksi), 

ARAS (Additive Ratio Assessment), OCRA (Operational Competitiveness Ratings Analysis ) ve 

MOORA-Oran (Multi-objective Optimization by Ratio Analysis) yöntemleri bu problemin çözümü için 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemlerin sonuçlarındaki alternatif sıralamaları 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada iki farklı ağırlık seti ile duyarlılık analizi yapılarak sonuçların 

kriter ağırlığına göre değişkenliği test edilmiştir. Türkçe literatürde PSI yönteminin kullanımı ile yapılan 

çalışma sayısı az olduğundan dolayı bu çalışma literatüre bu yönden katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Gelecek bölümde PSI yöntemi ile yapılmış çalışmalar sunulmuştur. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda PSI yöntemini kullanan çalışmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. PSI ile İlgili Literatür Taraması 

Yazarlar Konu Yıl 

Vahdani vd. Aralık değerli bulanık PSI geliştirilmiştir. 2014 

Attri ve Grover Bir ürünün yaşam döngüsünün tasarım basamağındaki 

problemi PSI ile çözülmüştür. 

2015 

Akyüz ve Aka İmalat performans indeksleri PSI ile değerlendirilmiştir. 2015 

Akyüz ve Aka Tedarikçi performansları PSI ve TOPSIS (Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution) ile 

değerlendirilmiştir. 

2017 

Madić vd. Lazer kesim sürecindeki parametrelerin 

değerlendirilmesinde PSI yöntemi kullanılmıştır. 

2017 

Tuş ve Adalı Personel seçiminde CRITIC, CODAS (Combinative Distance-

based Assessment) ve PSI yöntemleri kullanılmıştır. 

2018 

Ulutaş vd. Bulanık PSI ve bulanık ROV (Range of Value) yöntemleri ile 

yeşil tedarikçi seçimi yapılmıştır. 

2019 

 

3. METODOLOJİ 

PSI yöntemi, Maniya ve Bhatt (2010) tarafından geliştirilmiştir.  

PSI yönteminin adımları şu şekilde özetlenebilir (Maniya ve Bhatt, 2010; Tuş ve Adalı, 2018): 

Adım 1:Karar matrisi oluşturulur. 

𝑌 = [𝑦𝑖𝑗]
𝑚×𝑛

                                                                (1) 

Adım 2: Normalize karar matrisi oluşturulur. Faydalı kriterler için eşitlik 2 ve maliyet kriterleri 

için eşitlik 3 kullanılacaktır. 

𝑦𝑖𝑗
∗ =

𝑦𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑘(𝑦𝑖𝑗)
                                                               (2) 

𝑦𝑖𝑗
∗ =

𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑖𝑗)

𝑦𝑖𝑗
                                                               (3) 

Adım 3: Normalize edilmiş değerlerin ortalaması bulunur. Her bir kriter için bu değer bulunur. 

�̅�𝑗
∗ =

∑ 𝑦𝑖𝑗
∗𝑚

𝑖=1

𝑚
                                                              (4) 

Adım 4: Tercih değişkenliği değeri (𝑃𝑉𝑗) her bir kriter için hesaplanır. 
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𝑃𝑉𝑗 = ∑ (𝑦𝑖𝑗
∗ − �̅�𝑗

∗)2𝑚
𝑖=1                                                (5) 

Adım 5: Tercih değerindeki sapmalar (𝛾𝑗) bulunur. 

𝛾𝑗 = (1 − 𝑃𝑉𝑗)                                                          (6) 

Adım 6: Toplam tercih değeri (𝜌𝑗) hesaplanır. 

𝜌𝑗 =
𝛾𝑗

∑ 𝛾𝑗
𝑛
𝑗=1

                                                                (7) 

Toplam tercih değerlerinin (𝜌𝑗) toplamı 1’e eşit olmalıdır. 

Adım 7: Tercih Seçim İndeksi (𝐼𝑖) hesaplanır ve bu değere göre alternatifler sıralanır. En büyük 

değeri alan en iyi alternatif olarak belirlenir. 

𝐼𝑖 = ∑ 𝑦𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1 . 𝜌𝑗                                                           (8) 

4. SAYISAL ÖRNEK 

Bu çalışmada kullanılan karar matrisi Anbarcı vd. (2017)’den alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında 

bu karar matrisinin değerlendirmesi için MOORA-Referans ve MOORA-Oran yöntemlerini 

kullanmışlardır. Çalışmada kullanılan kriterler şu şekildedir:  

K1:Azami güç (ps) 

K2: Azami tork (Nm), 

K3: Yakıt tankı (lt) 

K4: Azami yüklü ağırlık (ton) 

K5: Aks Tahvil Oranı 

K6: Boş Ağırlık (ton)  

K7: Fiyatı (TL) 

Tablo 2, karar matrisini göstermektedir. 

Tablo 2. Karar Matrisi 

Kriterin Türü Fayda Fayda Fayda Fayda Maliyet Maliyet Maliyet 

  Kriterler 
 
Alternatifler 

 
K1 

 
K2 

 
K3 

 
K4 

 
K5 

 
K6 

 
K7 

Kamyon 1 421 2100 290 33 4,83 9,631 369721 

Kamyon 2 420 2150 315 34 4,08 9,913 347784 

Kamyon 3 410 2200 300 32 4,5 9,842 342703 
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Kamyon 4 430 2250 295 35 4,95 9,784 343968 

 

Bu karar matrisine PSI yöntemi uygulanmıştır. İlk olarak bu matris eşitlikler 2 ve 3’ün yardımı 

ile normalize edilir. Tablo 3, normalize edilmiş matrisi sunmaktadır 

 Tablo 3. Normalize Edilmiş Matris 

  Kriterler 
 
Alternatifler 

 
K1 

 
K2 

 
K3 

 
K4 

 
K5 

 
K6 

 
K7 

Kamyon 1 0,9791 0,9333 0,9206 0,9429 0,8447 1 0,9269 

Kamyon 2 0,9767 0,9556 1 0,9714 1 0,9716 0,9854 

Kamyon 3 0,9535 0,9778 0,9524 0,9143 0,9067 0,9786 1 

Kamyon 4 1 1 0,9365 1 0,8242 0,9844 0,9963 

 

Normalize edilmiş matrisin bulunmasının ardından sırasıyla tercih değişkenliği değeri (𝑃𝑉𝑗), 

tercih değerindeki sapmalar (𝛾𝑗) ve toplam tercih değerleri (𝜌𝑗) bulunur. Tablo 4, bu değerleri 

göstermektedir.  

Tablo 4. Tercih Değişkenliği Değerleri, Sapmalar ve Toplam Tercih Değerleri  

  Sonuçlar 
 
Kriterler 

𝑃𝑉𝑗  𝛾𝑗  𝜌𝑗  

K1 0,0011 0,9989 0,1434 

K2 0,0024 0,9976 0,1432 

K3 0,0036 0,9964 0,1430 

K4 0,0040 0,9960 0,1430 

K5 0,0188 0,9812 0,1409 

K6 0,0004 0,9996 0,1435 

K7 0,0037 0,9963 0,1430 

 

PSI yönteminde sonuçlar elde edildikten sonra diğer yöntemler (OCRA, ARAS ve MOORA-

Oran)  aynı karar matrisine uygulandığında aşağıdaki sonuçlar elde edilir.  Tablo 5, kullanılan 4 

yöntemin ve Anbarcı vd. (2017)’nin son skorlarını ve sıralamalarını göstermektedir. 

Tablo 5. Son Skorlar ve Sıralamalar 

Yöntemler PSI ARAS OCRA MOORA 
Anbarcı vd. 
(2017) 

Kamyonlar Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra 

Kamyon 1 0,936 4 0,934 4 0 4 0,416 4 0,082 3 
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Kamyon 2 0,980 1 0,980 1 
0,35
7 

1 0,581 1 0,023 1 

Kamyon 3 0,955 3 0,954 3 
0,16
2 

3 0,491 3 0,046 2 

Kamyon 4 0,963 2 0,962 2 
0,20
3 

2 0,515 2 0,095 4 

Bu sonuç matrisi oluşturulurken kriterlerin ağırlıkları olmadan yapılmıştır. Sıralamalara 

bakıldığında bütün yöntemlere göre aynı olduğu görülmektedir. Bu şekilde PSI yönteminin doğru sonuç 

verdiği tespit edilmiştir.  Dört yöntemin sonucu da Anbarcı vd. (2017)’den farklı olmasına rağmen beş 

yöntemde en iyi alternatifi Kamyon 2 olarak belirlemiştir.  Ayrıca «sıra baskınlık teorisi» ne göre 

yöntemlerin sıralamaları birleştirilirse PSI’in elde ettiği sıralama çıkacaktır. Bu da PSI yönteminin 

doğru sonuçlara ulaştığını teyit etmektedir. 

Kriterlere ağırlıklar verilirse sonuçların nasıl değişeceğini görmek için farklı kriter ağırlıkları 

içeren iki senaryo oluşturulmuştur. PSI yöntemi, kriter ağırlıklarına ihtiyaç duymayan bir yöntem 

olduğu için kriter ağırlıkları PSI yöntemi için kullanılmamıştır. Tablo 6, senaryoları göstermektedir. 

Tablo 6. Senaryolar 

  Senaryolar 

Kriterler 
Senaryo 1 Senaryo 2 

K1 0,05 0,1 

K2 0,1 0,1 

K3 0,1 0,2 

K4 0,15 0,2 

K5 0,1 0,15 

K6 0,4 0,2 

K7 0,1 0,05 

 

Senaryo 1’ de yer alan ağırlıklar üç yönteme (ARAS, OCRA, MOORA) de yerleştirildiğinde 

aşağıdaki sonuçlar elde edilir. Tablo 7, senaryo 1’e göre sonuçları göstermektedir. 

Tablo 7. Senaryo 1’e Göre Sonuçlar 

Yöntemler ARAS  OCRA  MOORA  

Kamyonlar Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra 
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Kamyon 1 0,952 4 0,002 4 -0,106 4 

Kamyon 2 0,977 1 0,030 1 -0,093 1 

Kamyon 3 0,959 3 0,011 3 -0,102 3 

Kamyon 4 0,968 2 0,019 2 -0,098 2 

Tablo 7’de de görüldüğü üzere kriter ağırlıkları kullanılmadan elde edilen sıralamalar ile senaryo 

1’de yer alan kriter ağırlıkları kullanıldığında elde edilen sıralamalar aynıdır. Senaryo 2’ de yer alan 

ağırlıklar üç yönteme (ARAS, OCRA, MOORA) de yerleştirildiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilir. 

Tablo 8, senaryo 2’ye göre sonuçları göstermektedir. 

Tablo 8. Senaryo 2’ye Göre Sonuçlar 

Yöntemler ARAS OCRA MOORA 

Kamyonlar Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra 

Kamyon 1 0,936 4 0,004 4 0,090 4 

Kamyon 2 0,981 1 0,054 1 0,113 1 

Kamyon 3 0,948 3 0,018 3 0,097 3 

Kamyon 4 0,956 2 0,025 2 0,101 2 

 

Senaryo 2’de yer alan kriter ağırlıkları kullanılmasına rağmen sıralamalarda değişiklik 

gerçekleşmedi. Bütün sonuçlar incelendiğinde kriter ağırlıklarının sıralamada değişikliğe sebep 

olmadığı gözlemlenmiştir. Kamyon 2, bütün sonuçlarda her zaman en iyi alternatif olarak belirlenmiştir.  

5. SONUÇLAR 

Nakliye işlemlerinin düzgün ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bu araçların seçimi çok 

önemlidir. Nakliye işlemleri sırasında kullanılan araçların beklenmedik zamanda arızalanması nakliye 

sürecini yavaşlatacağı gibi müşteri ile nakliye firmasını da karşı karşıya getirebilir.  

Bu çalışmada PSI, ARAS, OCRA ve MOORA yöntemleri bu problemin çözümü için 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemlerin sonuçlarındaki alternatif sıralamaları 

karşılaştırılmıştır. Yöntemlerin sonuçlarının aynı olduğu belirlenmiş olup, bu da PSI yönteminin doğru 

sonuçlara ulaştığını göstermiştir. Ayrıca bu çalışmada iki farklı ağırlık seti ile duyarlılık analizi 

yapılarak sonuçların kriter ağırlığına göre değişkenliği test edilmiştir ve kriter ağırlıklarının sonuca 

herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Türkçe literatürde PSI yönteminin kullanımı ile yapılan 
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çalışma sayısı az olduğundan dolayı bu çalışma literatüre bu yönden katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Gelecek çalışmalarda PSI yöntemi başka ÇKKV problemleri için kullanılacaktır.  
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AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAZILAN ULUSAL TEZLERİN 

ANALİZİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Kübra KOCAKAYA 

Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ 

ÖZET 

Akıllı ulaşım sistemleri; çevreye verilen zararın azaltılması, insanların hareketliliğinin artırılması ve 

seyahatte harcadıkları sürelerin kısaltılması amaçlarıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

ulaşım ağını dizayn etmek olarak açıklanabilir. Son yıllarda dünya ülkelerinin büyük yatırımlar yaparak 

dikkate aldığı önemli konu olmuştur. Akıllı ulaşım sistemleri kavramının literatüre kazandırılmasıyla 

birlikte konu üzerinde farklı alan ve bölümlerde pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda 

bir konu üzerinde yapılan akademik çalışmaların nicel olarak çeşitli yönlerden değerlendirilmesi 

anlamına gelen alan araştırması diğer ismiyle bibliyometrik analiz bu çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. Çalışmada, ülkemizde akıllı ulaşım sistemleri konusunda yazılan tezlerin, Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından bir araya getirildiği veri tabanı olan Ulusal Tez Merkezi kapsamında 

incelenmesi amaçlanmıştır. Akıllı ulaşım sistemleri anahtar kelimeleriyle taranan konuda 95 tane teze 

ulaşılmıştır. Yayınlanan tezler yazıldığı yıl, üniversite, ana bilim dalı, konu etiketi ve anahtar kelimeleri 

dikkate alınarak incelenmiş, elde edilen sayısal veriler analiz edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ulusal Tez Merkezi 

Jel Kodları: M10, L91, L92. 

A STUDY ON THE ANALYSIS OF MASTER THESIS ON INTELLIGENT 

TRANSPORTATION SYSTEMS 

ABSTRACT 

Intelligent transportation systems; to reduce the damage to the environment, to increase the mobility of 

people and travel time to reduce the time spent using information and communication technologies can 

be explained as designing the transportation network. In recent years, it has been an important issue 

that the countries of the world have taken into consideration by making big investments. With the 
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introduction of the concept of intelligent transportation systems, many academic studies have been 

carried out in different fields and departments on the subject. In this context, the evaluation of the 

academic studies on a subject in various ways quantitatively field research or other name bibliometric 

analysis are the basis of this study. In this study, it is aimed to examine the theses written in the field of 

intelligent transportation systems in our country within the scope of the National Thesis Center which 

is the database which is brought together by the Council of Higher Education (YÖK). 95 theses have 

been reached on the topic scanned intelligent transportation systems keywords. The theses were 

examined by considering the year they were written, university, main branch, subject label and 

keywords. 

 Keywords: Bibliometric Analysis, Intelligent Transport Systems, National Thesis Center 

JEL Classfications:  M10, L91, L92 
 

1.GİRİŞ 

Yolculuk kavramının, geçmişten bugüne insan yapısının en doğal davranışlarından olduğu 

görülmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın özellikle son çeyreğinde teknolojide meydana gelen hızlı 

gelişmelerle beraber insanların temel bir talebi haline gelen yolculuk ihtiyacının karşılanması için 

mevcut çözümler yetersiz kalmıştır. Teknolojinin getirileri de kullanılarak farklı çözüm arayışlarına 

girilmiştir. Bu da farklı kavramları beraberinde getirmiştir. Bu kavramlardan en önemlisi olan Akıllı 

Ulaşım Sistemleri(AUS), “seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol 

kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunmak ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda 

geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve 

kontrol içeren sistemlerdir.” olarak tanımlanmaktadır. (Haberleşme Genel Müdürlüğü) 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin AUS uygulamalarına kazandırdığı hız ve dünya ülkelerinin 

gerçekleştirdikleri işbirlikçi projeler, AUS’un küresel bir ulaşım stratejisi olmasında etkili olmuştur. 

Uygulama alanında bu kadar önem arz eden bir konunun teoride yani akademik anlamda da dikkat 

çekmesi kaçınılmaz olmuştur. AUS’un multidisiplinel bir alan olması nedeniyle pek çok bölüm katkı 

sağlamak amacıyla konuyu farklı alanlardan ele almıştır. 

1.1. Bibliyometri 

Bibliyometri terimi “biblio” ve “metrics” köklerinden türemiştir; “biblio” kelimesi Latin ve Grekçe olan 

ve kitap anlamına gelen “bybl(os)” kelimesine eşdeğer “biblion” kelimesinden gelmekte, “metrics” ise 

Latin ve Grekçe olan “metricus” veya “metrikos” kelimelerinden türemiş ve ölçü bilimi anlamına 

gelmektedir(SENGUPTA, 1992)(Altürk, 2018). Diadato (1994) bibliyometri, bir bilim dalında 
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yayımlanmış çalışmalardaki alıntı, yazar, anahtar kelimeler, tartışılan konular, kullanılan yöntemler 

temel/gelişmiş istatistiki tekniklerle sınıflandırarak, o bilimdalının gelişimini betimleme ve 

değerlendirme yaklaşımı olarak tanımlar(Koseoglu, Rahimi, Okumus, & Liu, 2016)(Altürk, 2018). 

Diğer bir tanımla bibliyometri, bilimsel yazınları ölçme ve analiz etmeyi amaçlayan matematiksel ve 

istatistiksel ölçümlere imkan sağlayan bir yöntemdir. Bibliyometri yöntemi bu yönüyle özellikle son 

yıllarda kurumların ve akademik çalışmaların politikalarını yönlendirilmesi açısından önemli bir 

konuma sahiptir (Mattsson, 2008)(Umut Zan, 2012). 

Bilim insanlarının katkılarıyla bilim dünyasının evreni giderek genişlemektedir. Teknolojinin 

faydalarını da içine alarak büyüyen ve karmaşıklaşan bu evrendeki yazın ve çalışmalar arasında amaca 

uygun bilginin bulunması zor bir hal almaktadır. Bibliyometri bu karmaşıklığa çözüm olmaya, 

bulunmak isteneni belirginleştirmeye yardımcı olur. 

Günümüz araştırma sistemleri pek çok alanı barındırmaktadır. Bu multi-disiplinel ortamda bilgi arayan 

bireysel bir araştırmacının, hedefe ulaşabilmesi için bütün alanlarla ilgili bilgi ve donanıma sahip olması 

beklenemez(Umut Zan, 2012). Bu çok alanlı yazın dünyasında arayış içindeki araştırmacı için yardımcı 

bir yol olarak akademik işbirlikleri karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede farklı alanlar arasındaki bu bilgi 

işbirlikleri ile var olan birikimler yeni bilgiler elde etmek amacıyla bir araya getirilmiş olur. 

Bibliyometrik analizlerin en büyük işlevlerinden biri de herhangi bir kurumun bilim dünyasına olan 

katkısının ve bir konuda yapılan akademik işbirliklerinin kapsamlı bir şekilde görülmesini sağlamaktır. 

1.2. Bibliyometrik Yöntemler 

Bir alanda yapılan çalışmaların istatistiksel olarak değerlendirilmesi amacını güttüğü için literatürde 

bibliyometrik analiz için farklı yöntemler önerilmektedir. 

1.2.1. Atıf Analizi 

1960’lı yılların başında bilim insanlarının veya akademik birimlerin etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla 

ortaya konulan bilimsel yayınlar arasındaki atıf ilişkilerinin sayısal olarak değerlendirilmesi ile atıf 

analizi yöntemi ortaya çıkmıştır. Yayının diğer eser ve kişiler üzerindeki reel etkisini göstermeye 

yardımcı olan bu bibliyometrik yöntem, bilimsel araştırmacıların ortaya koydukları fikirlerin diğer 

araştırmacılarca kaynak gösterilmesini temel almaktadır (Osca-Lluch, Velasco, López, & Haba, 

2009)(Umut Zan, 2012). 

1.2.2. Bibliyografik Eşleştirme 

Referans listelerinde bir veya daha çok ortak kaynağa atıf gönderdiği belirlenen çalışmalar bibliyografik 

olarak eşleşmiş eserler olarak isimlendirilmektedir. Diğer bir ifade ile bibliyografik eşleştirme; farklı iki 
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kaynağın aynı çalışmaya atıf yapması olarak tanımlanmaktadır(Rehn & Kronman, 2006). Bu yöntem 

ise ilk kez 1963 yılında Kessler tarafından oluşturulmuştur. Kessler’e göre bu yöntem aynı kaynağa atıf 

yapan çalışmaların konularının birbirleri ile olan ilişkilerinin ortaya koyabilecek geniş kapsamlı bir 

araçtır (Garfield, 1980)(Umut Zan, 2012). 

1.2.3. Ortak Atıf Analizi 

Ortak atıf bir çalışmanın birbirinden farklı iki yayına atıf yapması şeklinde açıklanmaktadır (Rehn & 

Kronman, 2006). İki kaynağın aynı anda atıf aldığı durumlar zaman içinde artarsa, bu iki kaynağın 

aralarında pek çok yönden bir ilişki olduğu ve beraberce bu iki kaynağa yapılan atıf sayısı arttıkça ortak 

atıf gücünün de artıp daha güçlü hale geleceği belirtilmektedir (Martins, 2011)(Umut Zan, 2012) . 

1.2.4. Bibliyometrik Haritalama 

Bibliyometrik haritalama çalışmaları, diğer bibliyometrik yöntemlerin kullanılmasıyla elde edilen 

değerler ile oluşturulmaktadır. Örneğin yazar bilgileri temel alınarak yazarların üretkenliğine ait 

haritalama çalışması yapılması mümkündür(Osca-Lluch et al., 2009)(Umut Zan, 2012). 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ 

Akıllı ulaşım sistemleri, Dünya’da akıllı kentler tasarlanırken ilk sıralarda planlanan bir ulaşım 

stratejisidir. Bu yönüyle yazınlar da sık sık önemine değinilmiş, farklı alanlar tarafından farklı yöntem 

ve yaklaşımlarla ele alınmıştır. Bu konu üzerinde yapılan çalışmaların kapsamı ve adedi üzerine bir 

çalışma olmayışı araştırmanın amacı olmuştur. Ayrıca çalışma Ulusal Tez Merkezi tarafından 

yayınlanan tezlerde, akıllı ulaşım sistemleri konusunun hangi yönlerden ele alınmadığı ve eksikliklerin 

tespiti açısından önem arz etmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada betimsel bibliyometrik analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezi veri tabanı 

‘Gelişmiş Tarama’ kısmına yazılan ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri’ anahtar kelimeleri ve yine aynı veri 

tabanına direkt yazılan aynı anahtar kelime ile bulunan toplam 95 tez elde dilmiştir. Elde edilen 

tezlerdeki yazım yılı, tez türü, yazıldığı üniversite, yazıldığı enstitü, ilgili anabilim dalları, yazım dili, 

tezlerin konu içeriği olmak üzere 7 ayrı alan nicel olarak değerlendirilmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmada öncelikle değerlendirilen 95 tez, tez türüne göre değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Türlerine Göre Akıllı Ulaşım Sistemleri Tezleri 

Tez Türü f % 
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Doktora 10 11 

Yüksek Lisans 85 89 

Toplam 95 100 

 

Değerlendirme sonucu söz konusu 95 tezin 85 tanesinin yüksek lisans tezi, 10 tanesinin ise doktora tezi 

olduğu bulunmuştur. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yazılan tezlerin %89 gibi büyük bir oranının 

yüksek lisans tezine ait olduğu görülmektedir. 

Tezlerin yazıldığı tarihler açısından değerlendirilmesine yönelik bulunan sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yazılan bu tezlerin, 2010 yılından itibaren bir artış olduğu 

görülmektedir. Ancak en çok tezin 2015(%13), 2017(%20), 2018(%17) yıllarında yazıldığı 

görülmektedir. 

Tablo 2: Yazım Yıllarına Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Tez Yılı/Sayısı 

1999 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 2010 

1 1 1 1 1 3 1 1 5 

Tez Yılı/Sayısı 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 6 7 5 12 8 19 16 3 

Toplam:95 

 

Yazılan tezlerin yazım dillerini incelemediğimizde 60 tanesinin Türkçe, 35 tanesinin ise İngilizce 

olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3: Yazım Dillerine Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Yazım Dili f % 

Türkçe 60 63 

İngilizce 35 37 

Toplam 95 100 

 

Yazıldığı enstitüye göre yazılan akıllı ulaşım tezleri incelenmiş olup sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde en çok tezin Fen bilimleri Enstitüsünde yazılan 86 tane tez olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4: Enstitüye Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Enstitü f % 

Fen Bilimleri Enstitüsü 86 91 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 6 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 1 1 

Bilişim Enstitüsü 1 1 

Toplam 95 100 

 

Akıllı ulaşım tezleri yazıldığı üniversite açısından değerlendirilmiş olup sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Sonuçlara göre en çok tezin İstanbul Teknik Üniversitesinde verildiği görülmektedir. Bunu sırasıyla 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10 tane tezle, Çankaya Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi 6’şar 

tezle izlemektedir. Diğer üniversiteler kısmında ise 5’ten az tez veren farklı 33 tane üniversite 

bulunmakta olup toplam 55 tez vermişlerdir. 

Tablo 5: Üniversiteye Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Üniversiteler f % 

İstanbul Teknik Üniversitesi 18 19 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10 11 

Çankaya Üniversitesi 6 6 

Bahçeşehir Üniversitesi  6 6 

Diğer 55 58 

Toplam 95 100 

 

Tezlerin yazılmış olduğu üniversiteler incelendikten üniversiteler bağlı anabilim dalları incelenmiş olup 

sonuçlar Tablo 6 ile aşağıda verilmiştir. En fazla tezin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yazıldığı 

görülmektedir. Diğer anabilim dalları olarak anabilim dalı belirtilmemiş 5 tane tezi içeren ve 23 farklı 

anabilim dalı altında yazılan 37 tez bulunmaktadır. 

Tablo 6: Anabilim Dallarına Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Anabilim Dalı f % 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 17 18 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı 13 14 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 11 12 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 10 10 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı 7 7 

Diğer 37 39 

Toplam 95 100 
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Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yazılan 95 tez yazıldığı konulara göre değerlendirilip sonuçlar Tablo 

7’de verilmiştir. Tezlerde konu etiketi olarak en fazla 25 tane ile ulaşım olduğu görülmektedir. Bunun 

yanı sıra bilgisayar mühendisliği bilimleri-bilgisayar ve kontrol konu etiketi ve elektrik ve elektronik 

mühendisliği konu etiketinin 16’şar kez kullanıldığı görülmektedir. Araştırma da incelen tezlerde konu 

etiketi olmayan 14 tane tez olup bunlar tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 7: Konularına Göre Akıllı Ulaşım Tezleri 

Konu f % 

Ulaşım 25 21 

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol  16 14 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 16 14 

Trafik  15 13 

İnşaat Mühendisliği  13 11 

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 3 3 

Mühendislik Bilimleri 3 3 

Şehircilik ve Bölge Planlama 3 3 

Bilim ve Teknoloji 2 2 

Sivil Havacılık  1 1 

Kamu Yönetimi 1 1 

Uluslararası İlişkiler  1 1 

Jeodezi ve Fotogrametri 1 1 

Maliye 1 1 

İstatistik 1 1 

Mekatronik Mühendisliği 1 1 

Coğrafya 1 1 

Konu Etiketi Olmayan 14 8 

Toplam  118 100 

 

Akıllı ulaşım sistemleri karayolu ulaşımı, havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı olarak 

sayılabilen dört ulaşım türü adına çalışmaları ve çözümleri içeren bir alan olarak bilinmektedir. Bu 

anlamda yazılan tezler ulaşım modlarına(türlerine) göre değerlendirilmiş ve Tablo 8’de sonuçlar 

verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde en fazla tez konusunun karayolu ulaşımı adına verildiği 

saptanmıştır. 

Tablo 8: Ulaşım Türlerine Göre Tezlerin Dağılımı 

Ulaşım Modlarına Göre Tezlerin Dağılımı f % 

Karayolu Ulaşımı 92 97 

Havayolu Ulaşımı 2 2 

Demiryolu Ulaşımı 1 1 
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Toplam 95 100 

 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Araştırmada Ulusal Tez Merkezi kapsamında yazılan akıllı ulaşım sistemleri alanındaki 95 tez, 8 farklı 

kriterle değerlendirilip bulunan nicel sonuçlar verilmiştir. Akıllı ulaşım sistemleri konusunun dünya 

literatüründe olduğu gibi Türkiye’de de dikkate alınır bir konu olması, devletlerin şehir planlama 

stratejilerini akıllı kentler üzerine tahsis etmelerinin yazın dünyasına yansıyan doğal bir sonucudur. 

Tezlerin derecesine göre değerlendirilmesi sonucu büyük bir çoğunluğun yüksek lisans tezleri olduğu 

saptanmıştır. Yıllara göre değerlendirildiğinde 2010’dan itibaren akıllı ulaşım sistemlerinde yazılan tez 

sayısında her yıl artışlar olduğu görülmektedir. Özellikle 2015, 2017 ve 2018 yılları arasında yazılan 

tezlerin sayısı göze çarpmaktadır. Tez sayısının son yıllardaki bu artışının nedeni olarak ülkemizde akıllı 

ulaşım sistemlerinin kavram olarak 2010 sonrası ele alınması gösterilebilir. 

Yazılan 95 tezin 60 tanesinin Türkçe olarak yazıldığı bulunmuştur. Bir diğer ölçüm birimi olan tezlerin 

enstitüye göre değerlendirilmesi sonucu 86 tezin Fen Bilimleri Enstitüsü altında yazıldığı saptanmıştır. 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümü, YÖK tarafından ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi’nde de Fen Bilimleri Enstitüsü altında tanımlanmaktadır. 

Tezlerin yazıldığı üniversiteler incelenmiş olup konuda en fazla tez veren üniversitelerin İstanbul 

Teknik Üniversitesinin 18 tezle ilk sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 10 tezle ikinci sırada yer 

aldığı görülmektedir. Ülkemizde teknik eğitim konusunda ilk sıraları paylaşan bu iki üniversitenin akıllı 

ulaşım sistemleri kapsamına giren bölümlere sahip olması konu ile ilgili bağlantılarını artırmaktadır.  

Akıllı ulaşım sistemleri, teori ve pratikte pek çok alanı içine alan multi-disiplinel bir alandır. Bu yönüyle 

konu hakkında yazılan tezlerin anabilim dallarının incelenmesi sonucu farklı alanlara ulaşılmıştır.  

Ulaşımın temel taşı olan altyapı ve ulaşım planlaması görevlerini yerine getiren İnşaat Mühendisliği, 

anabilim dalı incelenmesinde de 17 tezle ilk sırada yer almaktadır. Yine benzer görevleri üstlenen 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı 13 tezle ikinci sıradadır.  

 

İncelenen tezlerde, tezlerin yazıldığı konular araştırılmış ve ilk sırada sürpriz olmayacak şekilde 25 kez 

farklı tezlere konu olan ulaşım olduğu saptanmıştır. Akıllı bir ulaşımın kent yaşamına entegre edilmesi 

ancak bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla mümkündür. Bu da tez konusu olarak bilgisayar 

mühendisliği bilimleri-bilgisayar ve kontrolünün 16 tezle ikinci sırada yer almasına neden olmuştur.  

 

Araştırmada elde edilen tezlerin ulaşım modlarına göre değerlendirilmesi sonucunda yazılan tezlerin 92 

tanesinin karayolu ulaşımı üzerine yazıldığı saptanmıştır. Bu tezler elektrik-elektronik sistemler ve 
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çeşitli iletişim teknolojileri ile karayolu ulaşımında farklı yöntem ve çözümler önermeyi 

amaçlamışlardır. Akıllı ulaşım sistemleri her ne kadar bütün ulaşım modlarını birlikte ele alan bir alan 

olsa da ilk sırada karayolu ulaşımının yer almasında, gerek ulaşım altyapısının şehirlerin dizaynında 

dikkate alınması gerekse ülkemizde en çok kullanılan ulaşım türünün karayolu ulaşımı olması etkili 

olmuştur. 

 

Bu bilgilerden hareketle akıllı ulaşım sistemleri ve uygulamaları konusunun ülkemiz için yeni bir alan 

olduğu söylenebilir. Kentlerin modal ulaşımının tamamen birbirine entegre edilmesinin amaçlanması ve 

bunu gerçekleştirirken bilgi ve iletişim teknolojilerinin faydalarından maximum yararlanmaya 

çalışılması nedeniyle, konu hem yazın dünyasında hem de uygulama da farklı alanlarla birlikte 

görülmektedir. Kentlerin inşasında altyapı ve bileşenleri ile yol ağı dizaynının ilk dikkate alınan öğeler 

arasında olması tezlerin yazıldığı alan ve konu bakımından inşaat, yapı ve trafik gibi etiketleri ilk sıraya 

yerleştirmiştir. Ancak akıllı bir ulaşım sadece karayolunu değil diğer tüm ulaşım modlarını da ele alan 

bir ulaşım olmak zorundadır. Bu bağlamda incelenen tezlerde özellikle havayolu ulaşımı konusunda 

yazılan iki tezin olması, demiryolu için bir tezin olması ve denizyolunu ulaşımını içeren teze 

ulaşılamaması dikkat çekmektedir. Bu alanlardaki eksikliğin giderilmesi akıllı ulaşım sistemlerinin çok 

fonksiyonlu yapısının daha net görülmesi açısından önem arz etmektedir. 
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HAVACILIK 4.0: HAVAYOLU VE HAVAALANI ENDÜSTRİSİNDE GÜNCEL ENDÜSTRİ 

4.0 UYGULAMALARI 

 

Doç. Dr. Özlem ATALIK 

Arş. Gör. Şahap AKAN 

Arş. Gör. Mahmut BAKIR 

 

ÖZET 

Endüstri 4.0 olarak ifade edilen dördüncü sanayi devrimi, dünyanın geleceğini ve gidişatını 

derinden etkileyecek bir vizyon olarak kendini göstermiştir. Endüstri 4.0 uygulamaları henüz emekleme 

aşamasında olmasına rağmen, hayatın tüm alanında kendine yer bulmaya başlamış ve gelişimini hızla 

sürdürmektedir. Bu süreçte Endüstri 4.0’ın birçok endüstrinin iş süreçlerini dönüştürürken havacılık 

endüstrisini de etkilediği ve gelecekte bir takım köklü değişikliklerin öncüsü olacağı öngörülmektedir. 

Bu doğrultuda, bu çalışmada Endüstri 4.0 kavramsal olarak ele alınmış ve Endüstri 4.0’ın havacılık 

endüstrisine getirdiği yeniliklerin kullanılan teknolojiler bağlamında genel olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Endüstri 4.0, Müşteri Deneyimi, Geleceğin Havaalanı. 

JEL Kodları: L86, L93, M10 

AVIATION 4.0: CURRENT PRACTISES OF INDUSTRY 4.0 IN THE AIRLINE AND 

AIRPORT INDUSTRIES 

 

ABSTRACT 

The fourth industrial revolution, referred to as Industry 4.0 has manifested itself as a vision that 

will have a profound impact on the future and trend of the world. Although the applications of Industry 

4.0 are still in their infancy, they have started to find a place in all areas of life and continue to develop 

rapidly. In this process, Industry 4.0 is thought to affect the aviation industry while transforming the 

business processes of many industries and will be the pioneer of some fundamental changes in the 

aviation industry in the future. Accordingly, in this study, Industry 4.0 is conceptually discussed and it 
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is aimed to evaluate the innovations brought by Industry 4.0 to the aviation industry in the context of 

the technologies used. 

Key Words: Airline, Industry 4.0, Customer Experience, Airports of Future. 

JEL Codes: L86, L93, M10 

1. GİRİŞ  

Endüstri 4.0 olarak ifade edilen dördüncü sanayi devrimi yaşamın tüm alanlarında yeni 

uygulamalarla kendini göstermeye başlamıştır. Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçlerinde büyük veri, 

artırılmış gerçeklik, yapay zeka, bulut teknolojisi, siber güvenlik, sistem entegrasyonu, nesnelerin 

interneti ve simülasyon sistemleri gibi teknolojiler kullanılmaya başlanmış ve bu sistemlerin arasındaki 

entegrasyon sağlanarak hizmet ve ürünlerin etkin ve verimli bir şekilde üretilmesi mümkün hale 

gelmiştir (Özkan vd., 2018). Henüz emekleme aşamasında olan Endüstri 4.0, pek çok sektörün iş yapış 

biçimini kökünden değiştirirken havacılık endüstrisinde de devrim sayılabilecek birçok yeniliğin öncüsü 

olmuştur. Bu kapsamda havayolu ve havaalanı işletmeleri yolcuların uçuş öncesi, uçuş esnasında ve 

uçuş sonrasındaki tüketim deneyimlerini farklılaştırarak müşteri memnuniyetini artıracak birçok 

yeniliği geliştirmiş ve uygulamaya koymaya başlamıştır (Valdes ve Comendador, 2018; Ceruti vd., 

2019).  

Günümüzde yıkıcı rekabet ortamında havayolu ve havaalanı işletmelerinin varlıklarını koruyarak 

sürdürebilmeleri ve rakiplerinin bir adım önüne geçebilmeleri için Endüstri 4.0’ ı benimsemeleri elzem 

hale gelmiştir (Guyon vd., 2019). Bu çalışmada, Endüstri 4.0 kavramsal olarak ele alınırken havacılık 

sektörüne getirdiği yeniliklerin kullanılan teknolojiler bağlamında genel olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda havacılıkta köklü bir değişimin mimarı olan bu teknolojilerin kullanımına 

dünyanın dört bir yanından güncel uygulamalarla yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın diğer bir amacı 

havayollarının tüm hizmet süreçlerini gözden geçirerek Endüstri 4.0 doğrultusunda tekrar 

tasarlamalarına ve farklı uygulamalar için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlanmasıdır.  

2. ENDÜSTRİNİN DÖNEMLENDİRİLMESİ  

Günümüze gelene kadar üç sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Bu devrimlerden Endüstri 1.0 olarak 

adlandırılan ilk sanayi devriminde buharlı makinalar kullanılmaya başlanmış ve üretim artırılmıştır. 

İkinci sanayi devriminde (Endüstri 2.0) elektrik enerjisinden yararlanılmıştır. Üçüncü sanayi devriminde 

(Endüstri 3.0) ise üretim sistemleri analogdan dijital sistemlere dönmüştür. Son olarak Endüstri 4.0 ile 

dünya yeni bir sanayi devrimin eşiğine gelmiştir. Bu devrimle birlikte yüksek teknoloji ile 

bilgisayarlaşma eğilimi artarak üretimde yüksek verimlilik sağlanması öngörülmektedir (Can ve 

Kıymaz, 2016).  
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Şekil 1. Endüstri Devrimlerinin Dönemleri 

 

Kaynak: Drath ve Horch, 2014: 2 

Birinci sanayi devrimi 18 yy. da ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmış ve ardından Batı Avrupa ve 

ABD’de kendini göstermiştir (Aksoy, 2017). Bu devrim ile üretim, buhar makinaların kullanıldığı daha 

otomatik sistemlerle yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle kumaş üretimi evlerden devasa fabrikalara 

taşınarak verimlilik ve etkinlikte muazzam gelişmeler görülmüştür (Drath ve Horch, 2014). İhtiyaç 

fazlası ürün üretimi ile birlikte deniz aşırı ülkelere sefere çıkılarak daha yeni pazarlar oluşturulmuş, bu 

bölgelerden hammadde tedariki sağlanarak ticaret hacmi artmış ve toplumların refah seviyesi 

yükselmiştir (Pamuk ve Sosyal, 2018).  

İkinci sanayi devrimi birinci sanayi devriminden yaklaşık 100 yıl sonra Ohio, Cincinnati' deki 

mezbahalarda başlamış ve ABD'deki Ford Model T' nin üretilmesiyle doruğa ulaşmıştır. Bu dönemde 

işbölümüne dayalı sürekli üretim hatlarının ve konveyör bantlarının geliştirilmesi ile verimlilik artmıştır 

(Drath ve Horch, 2014). Ayrıca, bu dönem içerisinde teknolojik birçok gelişme meydana gelmiştir. Bu 

gelişmelerden bazıları elektrik, telgraf, içten yanmalı motorlar ve radyo gibi yeni buluşlardır. Özellikle 

elektrik teknolojilerinin fabrikalardaki üretim hatlarında kullanılmaya başlanması, yeni üretim 

biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Soylu, 2018).  

Üçüncü sanayi devrimi, 1970’li yıllarda üretimde otomasyonun yayınlaşmasıyla birlikte 

başlamıştır. Aslında üçüncü sanayi devriminin kökleri 2. Dünya Savaşı’na kadar dayanmaktadır. 2. 

Dünya Savaşı her ne kadar bu devrimin oluşmasını geciktirse de bu süreçte geliştirilen yeni teknolojiler, 

bu devrimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 2. Dünya Savaşı sonucunda haberleşme ve iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen bir takım gelişmeler üretimde otomasyonun geliştirilmesine olanak 

tanımıştır. Ayrıca bu dönemde bilgisayar, nükleer ve telekomünikasyon teknolojilerinin üretimde 

kullanılması ile birlikte üretim farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu dönemde iletişim teknolojilerinin de 

gelişmesi ile birlikte küreselleşme artmıştır. Bu dönemde ayrıca üretimde yüksek enerji kullanılması 

nedeniyle sürdürülebilir büyüme oldukça önem kazanmıştır (Retclift, 2005; Pamuk ve Sosyal, 2018).  



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

882 
 

Dördüncü sanayi devrimi, ilk olarak 2011 yılında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 

bir fuarda telaffuz edilmiştir. Daha sonraki süreçte Alman Hükümeti’nin desteği ile bir çalışma grubu 

oluşturularak 2013 yılında sundukları nihai raporda Endüstri 4.0’dan bahsedilmiş ve böylelikle 

dördüncü sanayi devrimine geçiş süreci başlamıştır (Gabaçlı ve Uzunöz, 2017). Endüstri 4.0’ın ortaya 

çıkmasının nedeni her ne kadar teknolojide yaşanan bir takım gelişmeler olsa da bir diğer nedeni doğu 

ve batı arasında yaşanan yoğun ekonomik rekabettir. Gelişmiş batı ülkelerinin emek maliyetlerinin 

gelişmekte olan ülkelere göre nispeten daha yüksek olması bu devrimin ortaya çıkmasında öncü bir 

sebep olmuş ve hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. Zira Endüstri 4.0 üretimde insan gücünü olabildiğince 

azaltarak bu kabiliyeti makinalara aktarmıştır. Öte yandan bu devrimin ortaya çıkmasının bir diğer 

nedeni ise postmodern toplumsal yapıyla bireyselleşmenin artması ve dolayısıyla bireylerinin istek ve 

ihtiyaçlarının birbirlerinden farklılaşmasıdır. Bilindiği gibi Fordist üretim sistemi seri üretimle tek tip 

ürün üretebilme yeteneğine sahipken bu devrimle esnek üretim sistemi müşterilere daha 

kişiselleştirilmiş ürünler sunarak müşteri beklentilerini karşılama yeteneğini artırmıştır (Özkan vd., 

2018).  

Endüstri 4.0 geleneksel yöntemlerin güçlü taraflarıyla ile internet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

bütünleşmesi sürecidir. Bu devrim ile kendi kendini yönetebilen akıllı üretim sistemlerinin hayata 

geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu üretim sisteminin oluşturulabilmesi için bazı bileşenlerin bir 

araya gelmesi ve bütüncül olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu bileşenler aşağıda sıralanmıştır 

(Toker, 2018; Lasi vd., 2014; Guban ve Kovacs, 2017; Guyon vd., 2019): 

Büyük veri: Büyük veri dijital ortamda yer alan yığın verileri ifade ederken tüm bu verilerin 

ayıklanması, analiz edilmesi ve yeni eğilimlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Büyük veri, 

işletmelerin ürünlerini müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlemesi hususunda yardımcı 

olmaktadır.  

Nesnelerin interneti: Nesnelerin internet ortamında diğer nesneler ile iletişim kurmasını ifade 

eder. Nesnelerin interneti akıllı telefonlardan uçaklara evlerden üretim araçlarına kadar pek çok alanda 

kullanımı vardır. Nesnelerin interneti müşterilerin deneyimlerini geliştirme ve iş süreçlerinin izlenerek 

yöneticilerin doğru karar almaları konusunda yol göstermektedir.  

3D Baskı: 3D yazıcılar bilindiği gibi bilgisayar ortamında tasarlanmış bir datanın yazıcıdan üç 

boyutlu bir nesne olarak üretilmesini sağlamaktadırlar. 3D yazıcılarla birlikte birçok farklı tasarımdaki 

ürün tek bir makine üzerinde üretilebilmektedir. Ayrıca kompleks tasarımların 3D yazıcılar ile 

basılabilmesi işletmelere zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır. 

Artırılmış Gerçeklik ve Simülasyon: Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünya ile bilgisayar kaynaklı 

yaratılan unsurların birleştirilmesi ile oluşturulan, gerçek zamanlı ve etkileşimli bir deneyimdir. 

Artırılmış gerçeklik bir lens veya cep telefonu ile oluşturulmak istenen ortamın yaratılmasını sağlayan 
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araçlardır. Simülasyon ise bu sürecin gerçekleşmeden önce yaşanacak bir takım problemlerin tespit 

edilmesini sağlayarak hataları en aza indirgemeye yardımcı olmaktadır.  

Sistem Entegrasyonu: Endüstri 4.0 ile birlikte birbirleri ile bağlantılı yapı sistemlerinin üretim 

açısından önemi artmıştır. Üretimdeki bu akışın sağlanması için her noktada dikey ve yatay 

entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. Endüstri 4.0, sistem entegrasyonunu sağlayarak yaşanan bir 

sorun veya değiştirilmesi gereken her hangi bir durum karşısında üretim sistemlerinin anında cevap 

vermesini sağlamaktadır.  

Siber Güvenlik: Endüstri 4.0 geniş bir ağ tabanı ve bu ağ içerisinde yüksek paylaşımın yapıldığı 

bir sistemdir. Dolayısıyla siber güvenlik, sistemler üzerinden gerçekleştirilecek saldırı, tehdit ve 

ihlallere karşı alınması gereken önlemlerin, uygulanması gereken prosedürlerin tümünü kapsamaktadır.  

Otonom Robotlar: Otonom robotlar belirli bir zekâ ile iş yapabilme özelliğine sahiptirler. Esnek 

üretimin gerçekleştirilebilmesinde kilit bir rolleri bulunmaktadır. Otonom robotlar sadece fabrikalarda 

değil, aynı zaman gelecekte hayatın her alanında kullanılabilecek olan ve işletmelerin iş süreçlerini 

değiştirecek bir karakteristiğe sahiptir.  

Bulut teknolojisi: Bu teknoloji çok büyük boyutlardaki dosyaları saklayarak istenildiği zaman 

istenilen yerden internet vasıtasıyla erişimini sağlamaktadır. Dosya ve veri kaybını oldukça azaltan bu 

teknoloji herhangi bir cihaza olan bağlılığı da ortadan kaldırmıştır.  

Yukarıdaki bileşenlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte birçok 

üretim sürecinde dönüşüm yaşanmıştır. Bu sürecin hem işletmelere hem de toplumlara pek çok açıdan 

birçok faydası olmuştur. İşletmeler Endüstri 4.0 uygulamalarını kullanarak hız kazanmış ve rekabet 

etme gücünü artırmıştır. Yapay zekâlı sistemlerin üretim süreçlerinde kullanılmaya başlanması ile değer 

odaklı daha kişiselleştirilmiş ürünlerin imal edilmesine imkân sağlanmış ve bu sistemler üretimdeki 

esnekliği artırmıştır. Endüstri 4.0 sistemlerinde insan emek gücünün ortadan kaldırılmasıyla birlikte 

verimlilik artışı ve maliyet avantajı sağlanmıştır (Ovacı, 2017).  

3. ENDÜSTRİ 4.0 VE HAVACILIK  

Havacılık sektörü teknolojik gelişime en açık sektörlerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra 

sektörde kullanılan teknoloji sürekli değişirken yeni teknolojilerin ilk kullanım alanlarından biri olarak 

havayolları ve havaalanları öne çıkmaktadır (Atalık, 2016). Endüstri 4.0 bileşenleri havayolu 

endüstrisinin iş süreçlerinde kullanılarak işletmelere pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu kapsamda, 

sektörde çeşitli şekillerde kendine yer bulan Endüstri 4.0 uygulamaları aşağıda sıralanmıştır: 

Endüstri 4.0 ve Yön Bulma Uygulaması: Büyük ve kompleks yapılar olan havaalanlarında 

yolcular gidecekleri noktalara ulaşma konusunda bir takım problemler yaşayabilmektedirler. Yolcuların 

uçağa binecekleri kapıları (gate) veya bavullarını alacakları bagaj teslim bantlarını bulabilmeleri için 
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“way finder” adlı bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilmiştir (Görsel 1). Bu uygulama aynı 

zamanda mevcut havaalanını daha önce kullanmamış yolcuların, çeşitli sosyal tesislerin içeriklerine 

ilişkin bilgi edinmelerine de olanak sağlamaktadır. “Way finder” yolcuların havaalanlarında uçuş 

deneyimini zenginleştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca bu uygulamanın 

yolcuların değer algılarını pozitif yönde etkilediği düşünülmektedir (AVRSPOT, 2018).  

Görsel 1. Way Finder Uygulaması 

 

Kaynak: AVRSPOT, 2018 

Endüstri 4.0 ve Yer Hizmetleri Uygulaması: Bir uçuşun zamanında gerçekleştirilmesi için yer 

hizmetlerinin göstereceği performans oldukça kritik bir öneme sahiptir. Zira yer hizmetleri işletmesinde 

yaşanacak herhangi bir sorun uçuşun gecikmeli bir şekilde gerçekleştirilmesine sebep olabilir (Durmaz, 

2016). Bunun önüne geçmek için yer hizmetleri işletmeleri birtakım uygulamaları iş süreçlerine dâhil 

etmektedir. Bunun son örneklerinden biri de Singapur'daki Changi Havaalanı’nda yer hizmetleri 

personelinin artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanmaya başlamalarıdır (Görsel 2). Bu gözlüklerle 

herhangi bir kargonun karekoduna bakıldığı zaman o kargoya ilişkin tüm bilgilere erişilebilmektedir. 

Böylece yer hizmetleri personeli herhangi bir bilgi için başka bir kanala başvurmadan bu teknoloji ile 

zaman kaybetmeden uçuş operasyonlarını yürütebilmektedir. Bu gözlükler vasıtasıyla uçağa yapılacak 

kargo yükleme işlemleri daha hızlı ve hatasız olarak yapılabilmektedir (Koh, 2019).  

Görsel 2. Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü ve Kullanımı 
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Kaynak: Koh, 2019 

Endüstri 4.0 ve Kabin Hizmetleri Uygulaması: Air New Zealand, kısa bir süre uçuş görevlilerinin 

yolcularının duygu durumlarını daha rahat gözlemlemelerine sağlamak amacıyla artırılmış gerçekliği 

içeren bir programı test etmiştir. Bir HoloLens yardımıyla, yolcuların yüz hareketlerine dayanarak 

duyguları okunmakta ve daha önceki uçuş deneyimlerinden genel özellikleri sıralanmaktadır. Daha 

sonra bu bilgiler uçuş görevlisine iletilmektedir. Görsel 3’te de görüldüğü gibi kabin görevlisi yolcu ile 

karşı karşıya geldiği zaman yolcunun ruhsal ve duygusal haliyle ilgili olarak hololensin sol tarafında 

çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler kabin görevlilerinin yolculara nasıl davranmaları gerektiği 

konusunda ipuçları vermektedir. Böylece kabin görevlilerinin çeşitli duygulara cevap verebilmeleri ve 

endişeli veya öfkeli olan yolculara daha iyi uçuş deneyimi sunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca diğer bir 

amaç da yolculara daha standart bir uçuş hizmetinin sunulmasıdır (Robertson, 2017). 

Görsel 3. HoloLens Uygulaması 

 

Kaynak: Robertson, 2017 

Endüstri 4.0 ve Check-in, Boarding ve Pasaport Uygulamaları: Son yıllarda Endüstri 4.0 ile 

birlikte yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerde yaşanan bir takım gelişmeler 

havayolu ve havaalanı işletmecilerinin de dikkatini çekmiştir. Bu teknolojilerden yararlanarak yolculara 

eşsiz bir uçuş deneyiminin sunulması amaçlanmakta ve bu teknolojilerle hayata geçirilen uygulamaların 

sayısı giderek artmaktadır. Bilindiği gibi yolcular havaalanına giriş yaptıkları noktadan uçağa binene 

kadar birçok prosedürü yerine getirmek zorundadırlar. Bu prosedürleri yerine getirirken de seyahat 

dokümanlarını ve pasaport belgelerini mutlak suretle yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Gerek 

pasaport kontrolü gerekse de boarding işlemleri yolcularda bir zaman baskısı yaratmakta ve bir takım 

sorunların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçmek isteyen havayolu ve havaalanı 

işleticileri “eller cepte” adını verdikleri yeni bir trendle yolcuların yanlarında herhangi bir doküman 

taşımadan sadece biyometrik özelliklerini kullanarak uçağa alınmaları amaçlamaktadır (Sillers, 2017). 

Bu uygulama farklı havaalanlarında farklı adlar ile hayata geçmeye başlasa da özündeki mantık 

yolcuların sadece biyometrik özellikleri ile hem check-in hem pasaport kontrolü hem de boarding 

işlemlerini yapabilmesidir (Görsel 4). Yakın zamanda ülkemizde de bu uygulamalar yaygınlaşmaya 
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başlamış ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na bir Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi kurulmuştur. Yolcular 

sisteme tanımlı parmak izleri ve yüzleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilme olanağına 

sahip olmuştur (Airporthaber, 2019). 

Görsel 4. Akıllı Tünel Uygulaması 

 

Kaynak: Kılınç, 2018 

Endüstri 4.0 ve Havaaracı Bakım/Üretim Uygulamaları: Capgemini (2017)’ ye göre uzay ve 

savunma sanayi şirketlerinin %60’ dan fazlası akıllı üretim tekniklerini kullanmaktadır. Bu kapsamda 

mühendislik simülasyonları, 3D baskı ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanım alanlarından biri 

de uçak üretimi ve havaaracı bakım işlemleridir. Airbus A350 XWB ve Boeing 787 Dreamliner’ ın 

tasarım sürecinde bu uygulamalar yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Aynı şekilde, Pratt & Whitney’ in de 

eğitim bölümü üzerinde havaaracı mekaniği için sanal gerçeklik motoru bakım eğitimi yatırımlarına 

ağırlık verdiği bilinmektedir (Pozzi, 2017). Ayrıca Aero Glass adlı ürün, pilotlar için eğitim ve uçuşlarda 

artırılmış gerçeklik uygulaması sunmaktadır. Bu doğrultuda Aero Glass pilotlara navigasyon desteği 

sunarken altimetre okumaları, pist yaklaşmaları, yakıt basıncı vb. çok sayıda işlemi de oldukça 

kolaylaştırmaktadır (Görsel 5) (CORDIS, 2017).  

Görsel 5. Aeroglass Uygulaması 

 

Kaynak: CORDIS, 2017 
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Endüstri 4.0 ve Operasyonel Uygulamalar: Southwest Havayolları ve NASA yakın zamanda 

işbirliğine giderek uçuş boyunca büyük veri vasıtasıyla elde edilecek bilgilerin veri madenciliği ile daha 

anlamlı hale gelmesi hususunda bir proje geliştirmiştir. Uçuş sırasında, pilot raporları, uyarı raporları, 

kontrol pozisyonları ve hava trafik kontrol iletişimi gibi pek çok kaynağın kullanılması ile elde edilen 

bilgiler doğrultusunda daha düşük maliyetli ve güvenli uçuşların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Her uçuşta farklı uçuş verileri elde edilerek anlamlı hale getirileceği için önümüzdeki yıllarda 

Soutwest’in operasyonel olarak daha etkin ve verimli uçuşlar gerçekleştirmesi öngörülmektedir (NASA 

, 2018).  

Endüstri 4.0 ve Bagaj Hizmetleri Uygulaması: Bagaj hizmetleri ve uygulamaları yolcuların 

memnuniyetini etkilemektedir (Chen & Chang, 2005). Dolayısıyla yolcular gerek kabin bagajı gerekse 

de check-in bagajı işlemlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşmak istememektedir. Bu işlemler 

esnasında oluşabilecek sorunlardan biri el bagajının check-in esnasında kabin bagajı olarak 

onaylanmasına karşın kabindeki bölmelere sığmamasıdır. Bunun önüne geçmek isteyen KLM 

Havayolları bir uygulama geliştirmiştir. Yolcular cep telefonuna indirdikleri bir uygulama ile artırılmış 

gerçeklik teknolojisinden yararlanarak bagajlarını sisteme tanıttıkları zaman o bagajın kabin bagajı olup 

olamayacağına ilişkin bir sonuç elde etmektedir(Görsel 6) (Caswell, 2018). Oluşabilecek bir diğer sorun 

ise bagajların kaybolmasıdır. Bununla ilgili olarak bir uygulama geliştirilmiş olup bagaj kayıplarının 

önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama ile bir kartın bagaja yerleştirilerek anlık olarak bagajın 

havaalanının hangi noktasında olduğu takip edilebilmektedir. RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) 

teknolojisi olarak adlandırılan bu sistem ile bagaj takibi anlık olarak gerçekleştirilmekte ve bagaj teslim 

noktalarına ulaşan bagajlar SMS ile yolculara bildirilmektedir (SITA, 2018).  

Görsel 6. KLM’ nin Kabin Bagajı Uygulaması 

 

Kaynak: Caswell, 2018 

4. SONUÇ  

Endüstri 4.0’ın havacılık endüstrisinde genel olarak birçok noktada kendine hayat bulduğu 

söylenebilir. Ancak Endüstri 4.0’ın henüz gelişim aşamasında olduğu ve gelecek yıllarda bu devrimin 
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bileşenlerinin pek çok alanda giderek daha fazla yaygınlaşacağı beklenmektedir (Valdes ve 

Comendador, 2018). Havacılık endüstrisinde Endüstri 4.0’ın uçağa kabul, bagaj takip sistemleri, eğitim, 

bakım, uçak üretimi ve kabin hizmetlerinde köklü değişikliklere neden olacağı öngörülürken bu süreçte 

havaalanı, havayolu ve yolcu işbirliğinin gelecekte daha önemli hale geleceği söylenebilir. Dahası 

sektörel özellikler nedeniyle yolcu ve havayolu endüstrisi arasındaki karşılıklı bağlılığın giderek daha 

fazla artacağı düşünülmektedir. Mevcut durumda Endüstri 4.0 havayolu endüstrisi açısından süreçlerin 

daha az maliyetli ve etkin hale gelmesi anlamını taşırken havayolu tüketicileri açısından ise yolcu 

deneyimlerinin iyileştirilmesine yarar sağlamaktadır.  

Bu çalışmada yalnızca Havacılık 4.0 uygulamaları ele alınmış ve önde gelen sektörel uygulamalar 

okuyucularla paylaşılmıştır. Dolayısıyla tüketicilerin bu uygulamaları benimseme süreçleri, değişime 

olan tepkileri incelenmeye değer konulardır. Gelecek çalışmalar yolcuların alternatifsiz bırakıldığı 

güvenlik uygulamaları haricinde, tüketicilerin benimsemesine bağlı yayılma özelliği bulunan 

teknolojilerin yayılımına (Rogers, 1995) ilişkin faktörlerin üzerine ampirik olarak eğilmelidirler. 

Literatürde hâlihazırda akıllı teknolojilerin benimsenme sürecini ele alan çeşitli çalışmalar söz 

konusudur (Yang vd., 2017; Kim ve Yoon, 2016) Buradan hareketle, Havacılık 4.0 uygulamalarının 

yolcular tarafından benimsenmesine yönelik bir model oluşturularak tüketicilerin bu teknolojileri 

benimsemelerini etkileyen faktörlerin anlaşılmaya çalışılması veya olası direnç davranışlarının analiz 

edilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede mevcut teknolojilerin yayılım bakımından daha ileri evrelere 

ulaşması ve tüketici deneyimlerinin daha da zenginleştirilmesi sağlanabilecektir.  
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ulaştırma sistemleri, oldukça rağbet gören bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 

Akıllı Ulaştırma Sistemlerine ilişkin, genel hatlarıyla tanıtıcı bilgiler sunulmuştur. Ayrıca dünyadaki 

başarılı Akıllı Ulaştırma Sistemleri örnekleri de açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Trafik, Ulaşım, Toplu Taşıma, Akıllı Ulaştırma Sistemleri 

Jel Kodları: O32,  L91,  L90,  L97. 

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS: AN OVERVIEW  

ABSTRACT 

The increase of worlds trade volume and the commercial relations between buyers and sellers 

regardless of their geographical locations brought the question of transportation of goods and services 

to the agenda. Considering the increasing urbanization along with the increase in population, an 

inevitable perspective that focuses on efficiency, effectiveness, productivity and sustainability has been 

a requirement for transportation sector. In this context, Intelligent Transportation Systems that emerged 

with new Technologies are a highly demanding phenomenon. In this studyi general information about 

Intelligent Transportation systems is presented. In addition, successful Intelligent Transportation 

Systems applications in the world are also explained. 

Keywords: Logistics, Traffic, Transportation, Public Transport, Intelligent Transportation Systems 

Jel Codes:  O32,  L91,  L90,  L97 

1.GİRİŞ 

Ulaşım, günümüz dünyasının temel gereksinimlerinden biridir. Gelişen teknoloji ve altyapı ile 

birlikte insanlar daha geniş coğrafyalarda, daha fazla seyahat edebilmektedir. Ancak kentleşmenin de 

artmasıyla birlikte, ulaştırma ve taşımacılık hizmetleri güçleşmiştir. En yaygın kullanılan ulaşım 

araçlarından biri olan karayolu taşımacılığı, trafiğin sorunsuz akışını sağlamak için düzenlenmek 

durumundadır. Doğal olarak şehirler sonsuz şekilde genişletilemez ve sınırlı bir karayolu şebekesiyle 

kısıtlanır. Bununla birlikte dünya nüfusunun kentleşen kesimi, son birkaç on yılda katlanarak 

büyümüştür.  

Giderek artan mobilite ihtiyacı, öngörülen acil durumlar ve kazalar ile birlikte artan trafik 

sıkışıklığıyla büyük şehirleri araçlarla doldurmuştur. Bu gerçekler, daha verimli ve daha güvenli bir 

mobilite için sistemlerin geliştirilmesini gerektiren, ulaşımla ilgili önemli verimsizlikleri ortaya 

koymaktadır. Bunların üstesinden gelmenin bir yolu, iletişim alanındaki son bulguları ulaştırma 

yönetimi alanına uygulamaktır. Bu, bilişsel ağ oluşturma ilkelerinden yararlanarak, yani potansiyel 
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tehlikelerin önceden algılanmasını ve dolayısıyla da aracın davranışının değiştirilmesini sağlamak için 

öğrenme yeteneklerine sahip ulaştırma yönetimi mekanizmaları geliştirerek gerçekleştirilebilir. 

Artan mobilite ihtiyacı, ulaştırma altyapılarında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Avrupa 

şehirleri bu nedenle giderek artan trafik sıkışıklıkları, öngörülemeyen acil durumlar ve kazalar gibi 

gündelik olaylarla karşı karşıya kalmaktadır (Steger-Vonmetz, 2005). Bu kapsamdaki verimsizlikler 

oldukça önemli zaman kayıplarına, hem araçlar ve hem de yayalar için güvenlik düzeyinin azalmasına, 

yüksek kirliliğe, yaşam kalitesinin düşmesine ve yenilenemeyen fosil enerji kaynaklarının 

tüketilmesinden meydana gelen atıkların artmasına neden olmaktadır (DARM, 2005). Bu durum, daha 

güvenli ve daha verimli bir mobilite için sistem geliştirme gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu 

gereksinime cevaben, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ulaşım alanında sunulabilecek önemli 

bir hizmet olarak trafik değerlendirme ve trafik yönetimi geliştirilmiştir [Dey ve Abowd, 1999; Thomas, 

Friend, DaSilva,ve  McKenzie, 2006). Bunun yanında, trafik ulaşım ağları için yenilikçi ve uygun 

maliyetli mobil hizmetler ve uygulamalar araştırılmakta; bu araştırmalar neticesinde elde edilen bulgu 

ve sonuçlar akıllı ulaştırma sistemlerinin temel taşları olarak karşımıza çıkmaktadır (Wang, Herget ve 

Zeng, 2005; Figueiredo, Jesus, Machado, Ferreira ve Martins de Carvalho, 2001). 

Dünya nüfusu yaklaşık olarak 7.5 milyar civarında seyretmekte ve yıllık % 1.11 oranında 

artmaktadır. Bu, yıllık nüfus artışının yaklaşık 80 milyon civarında olması anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte, 2020 yılına kadar yaklaşık 4.5 milyar insanın kentsel bölgelerde yaşayacağı tahmin 

edilmektedir (Church, Frost ve Sullivan, 2000). Altyapıya olan talep oldukça fazladır, zira insanlar 

yaşamak ve çalışmak için her gün daha fazla yol kat etmektedirler. Mesafeler aynı kalsa bile, tıkanmalar 

nedeniyle gidiş-geliş süreleri önemli ölçüde artmıştır. Öyle ki araştırmalar göstermektedir ki Amerika 

Birleşik Devletleri’nin kentsel bölgelerinde sıkışıklığa bağlı yıllık gecikmeler, 2010 yılından 2014 yılına 

kadar % 25 artmıştır (Texas A&M Transportation Institute,2015). 

Ulaştırma ve taşımacılık, mütevazi tekerleklerden insanların ve malların verimli hareketini 

sağlamak üzere tasarlanan karmaşık bir dizi sisteme doğru evrilmiştir. Bu kapsamda ulaştırma ve 

taşımacılığın daha güvenli, daha hızlı, daha yeşil ve verimli ulaştırma modları şeklinde büyümesi 

beklenmektedir. 

2. AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TANIMI 

Avrupa Komisyonu Akıllı Ulaştırma Sistemlerini güvenliği arttırmak, emisyonları ve tıkanıklığı 

azaltmak için geliştirilmiş bir çözümler bütünü olarak tanımlamaktadır. Akıllı ulaştırma sistemleri bunu, 

yolcu ve yük taşımacılığına bilgi ve iletişim teknolojilerini uygulayarak yapmaktadır. Akıllı ulaştırma 

girişimleri, Avrupa’da kısa adına ERTICO denilen bir inisiyatif tarafından yönlendirilmektedir. Kamu 

ve özel şirketlerin ortaklığı şeklinde organize edilen bu yapı, sekiz farklı sektörde yüzlerce ortaktan 
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oluşmaktadır. ERTICO ile endüstri paydaşlarının akıllı ulaştırma sistemlerini geliştirmek, uygulamak 

ve tanıtmak için işbirliği yapabilecekleri bir platformun sağlanması amaçlanmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulaştırma Bakanlığı tarafından akıllı ulaştırma sistemleri ortak 

program ofisi kurulmuştur. Ortak program ofisi akıllı araçları akıllı altyapı ile birleştirerek, akıllı bir 

ulaşım ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda ofis, akıllı bir ulaşım ağı araştırma, geliştirme 

ve dağıtma konularında lider otoritedir. Kamusal ve özel bir ortaklık yapısıyla teşekkül ettirilen ortak 

program ofisinde sektör ve akademi de dahil tüm paydaşlar işbirliği yapmaktadır. Akıllı ulaştırma 

sistemleri ortak program ofisi, halkın akıllı ulaştırma teknolojileriyle ilgili bilgi ve bilinç seviyesini 

arttırma amacı da taşımakta ve bu kapsamda etkinlikler organize etmektedir. 

Akıllı ulaştırma sistemleri hususunda en gelişmiş ülkelerden biri de Japonyadır. Japonya’nın 

akıllı ulaştırma sistemleri organizasyonu, daha önceki adıyla Taşıt, Yol ve Trafik Bilgi Topluluğu 

(VERTIS) olarak bilinmekteydi. VERTIS’e göre yakın gelecekte akıllı ulaştırma sistemleri, trafik 

güvenliği, tıkanıklıkları azaltma, sürüş konforunu arttırma ve çevre dostu olma gibi büyük temel 

atılımlar sunacak; bu açılardan ulaştırma altyapısını mevcut sistemden çok daha yüksek düzeyde hizmet 

sunan bir yapıya kavuşturacaktır. 

3. AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI 

Akıllı ulaştırma sistemleri taşıtlar için daha hızlı seyahat süreleri, şehir konseyleri için daha iyi 

şehir yönetimi, vatandaşlar için daha güvenli ulaşım ve daha az yakıt tüketimi noktalarında fayda 

sunmayı hedeflemektedir. Bu bakımdan akıllı ulaştırma sistemlerinin, birbirinden farklı oyunculara 

yönelik faydalar sunması beklendiği söylenebilir. Her ne kadar bu sistemleri uygulamak oldukça pahalı 

görünse de, yakıt ithalatının azaltılması, kazaların ve ölümlerin önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin 

bertaraf edilmesi, polis vb kamu hizmeti departmanlarının verimliliğinin artması gibi bir çok hususta 

itfa yaratacaktır. Bunların yanında sürüş konforunun arttırılması ve yol bakım maliyetlerinin 

düşürülmesi de faydalar arasında sayılmaktadır. Tüm bu faydalı yönleriyle akıllı ulaştırma sistemleri, 

yaratacağı iş verimliliği sayesinde şehirlerin ekonomik çekiciliklerinin de artmasını sağlayacaktır 

(Alam, Ferreira ve Fonseca, 2016). 

4. AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI 

Akıllı ulaştırma sistemlerinin uygulama alanları aşağıda sıralandığı üzere 7 ana kategoride 

incelenebilir. 

 Gelişmiş Trafik Yönetimi Sistemleri 

 Gelişmiş Toplu Taşıma Sistemleri 

 Gelişmiş Kullanıcı/Yolcu Bilgi Sistemleri 
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 Gelişmiş Taşımacılık/Ulaştırma Fiyatlandırma Sistemleri 

 Ticari Araç Operasyonları 

 Acil Durum Yönetimi 

 Bakım ve Yapım/İmalat Yönetimi 

4.1. Gelişmiş Trafik Yönetim Sistemleri 

Gelişmiş trafik yönetimi sistemleri, trafik tıkanıklıklarını dinamik olarak yönetir. Akıllı sistemler 

kullanılarak mevcut altyapının kullanım verimliliği arttırılır. Bu sistemler hem trafik yoğunluğundan 

kaynaklı olarak tekrarlayan, hem de kaza ya da durmuş araç gibi faktörlerden kaynaklı tekrarlamayan 

sıkışıklıklar bağlamında trafik koşullarını izler ve trafik akışını dinamik olarak kontrol ederek 

tıkanıklıkları azaltır. 

Gelişmiş trafik yönetim sistemlerinin verimli çalışması için bir kontrol mekanizması, senörler, 

iletişim, veri toplama, manipülasyon ve algoritmalar gereklidir. Kontrol mekanizmaları trafik ışıkları, 

şerit sinyalleri, trafik bilgisi ve görsel mesaj sistemleri ile trafik ölçmeyi sağlayan yöntemleri içerir. 

Sensörler, araç probu verilerini ve radarları içeren akıllı trafik sistemlerinin girişi olarak işlev görür. 

Haberleşme sistemleri araçtan araca (V2V) ve araçtan altyapıya (V2I) haberleşmeyi sağlar. Bu sistem 

sayesinde araçların birbiriyle ve altyapıyla kesintisiz şekilde iletişim kurması sağlanır. Veri toplama ve 

manipülasyon, farklı kaynaklardan veri toplanmasını ve bu verilerin birleştirilmesini içerir. Ayrıca trafik 

sıkışıklıklarını azaltmak için, trafik sıkışıklığı kalıplarını anlamada yardımcı olur.  

Algoritmalar, toplanan verilerden hareketle trafik sıkışıklıklarına ilişkin doğru tahminler 

yapılabilmesini sağlar.  

4.2. Gelişmiş Toplu Taşıma Sistemleri 

Gelişmiş toplu taşıma sistemleri, toplu taşımacılıkta çalışma sürelerini kısaltarak tıkanlıklığı ve 

emisyonları azaltırken; güvenliği, verimliliği ve güvenilirliği amaçlayan bir teknoloji kombinasyonudur. 

Gerçek zamanlı konum takibi, kaza/olay bilgisi, sürücü ve araç izleme gibi süpervizyonlar noktasında 

temel avantajlar sunar. 

4.3. Gelişmiş Kullanıcı/Yolcu Bilgi Sistemi 

Bu sistem, seyahat edenlerin mevcut konumlarından varış noktalarına en etkin ve verimli şekilde 

ulaşmalarına yardımcı olan, en yaygın akıllı ulaştırma sistemi hizmetlerinden biridir. Hava durumu, 

trafik sıkışıklığı, gecikmeler ve kazalarla ilgili bilgiler medya, internet, görsel mesaj iletimi ve kamuya 

duyuru sistemleri ile yayılır. Bu, yolcuların seyahatlerini planlamalarını ve hedeflerine en verimli 

şekilde ulaşmalarını sağlayacak bilinçli kararlar üretebilmelerini sağlar. Seyahat edenlerin varış 
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yerlerine ulaşmak için en etkili ve uygun yolu kullanması sayesinde, tıkanıklıklar ve trafikten 

kaynaklanan emisyon azalmaktadır. 

Geleneksel kullanıcı bilgi edinme yöntemleri fiziksel haritalar, basılı broşürler ve çağrı 

merkezlerinden bilgi edinme şeklindedir. Akıllı ulaştırma sistemlerinin ortaya çıkışıyla birlikte seyahat 

edenler bilgileri trafik, sapmalar, şerit kapanışları hakkında gerçek zamanlı bilgi sunan web sitelerinden, 

çevrimiçi haritalardan ve mobil uygulamalardan edinebilmektedir. 

4.4. Gelişmiş Taşımacılık/Ulaştırma Fiyatlandırma Sistemleri 

Genel anlamda tıkanıklığı kontrol etmek için bir yöntem olarak kullanılan bu sistemler, toplu 

taşıma alanlarında da hizmet eder. Akıllı fiyatlandırma sistemleri ücretli bir tahsilat, trafik sıkışıklığı 

maliyetlemesi, elektronik ödeme tahsilatı, mesafe üzerinden seyahat ücretlendirmesi gibi uygulamaları 

içermektedir. 

Kullanım yöntemlerinden biri elektronik yol fiyatlandırmasıdır. Bu işlemde, trafiğin tıkanıklığa 

neden olacak şekilde yoğunlaştığı belirli zaman aralıklarında, belirli bölgelere girişin ücretlendirilmesi 

söz konusudur. Benzer şekilde yoğunluk yaşanan belli saatlerde toplu taşıma kullanım ücretlerinin 

arttırılması da uygulamalardan biridir. Bu uygulama, toplu taşıma sistemlerinde yoğunluk ve 

tıkanıklıkları azaltmak için kullanılır. 

Ücretler, peşin ya da trafik bölgelerinin girişinde gerçek zamanlı olarak ücret kesintisi yapan kısa 

mesafeli iletişim sistemlerinin kullanılmasıyla tahsil edilebilir. Böylece ödeme prosedüründen 

kaynaklanacak trafik sıkışıklıklarının da önüne geçilmiş olur. Gelişmiş fiyatlandırma sistemlerinde 

kullanılan en yaygın teknolojiler kısa menzilli iletişim, radyo frekansı, uydu konumlandırması ve 

videodur.  

4.5. Ticari Araç Operasyonları 

Bu sistem, ticari araç operasyonlarının etkin yönetimine yardımcı olan, ticari araçlar için 

geliştirilmiş bir akıllı ulaştırma sistemi çözümüdür. Bu kapsamda kullanımına en yaygın biçimde 

rastlanan yöntem filo izleme sistemleridir. Filo izleme, telematik kullanan araçların durumunu izler. 

Araç sensösleri, merkezi telematik ünitesine bilgi verir ve bir hata kodu üretildiğinde, sürücü ve filo 

yöneticisi durumdan bilgilendirilir. Petrol ve gaz taşımacılığında, sağlık sektöründe, enerji sektöründe, 

imalatta ve diğer tüm ticari taşımacılık sahalarında kullanım alanı bulmaktadır. Bu sistemin temel 

yararları varlıkların ömrünü arttırması, varlık görünürlüğünü geliştirmesi, kontrol ve duruş sürelerinin 

iyi yönetilmesinin sağlanmasıdır. Ticari taşımacılık operasyonlarının güvenliğini ve verimliliğini 

arttırır. 

4.6. Acil Durum Yönetimi 
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Acil durum yönetimi acil sağlık hizmetleri, büyük ve küçük ölçekli acil durum müdahalesi, acil 

durum araçlarının yönlendirilmesi ve yolcuları bilgilendiren bir akıllı ulaştırma sistemi uygulamasıdır. 

Bu kapsamda erken uyarı sistemlerinden oldukça yoğun biçimde istifade edildiği görülmektedir. 

Özellikle akıllı şehirlerde kullanılan sensörler, doğal afetler (deprem, tsunami vb) gibi büyük acil 

durumları ve nükleer santral kazaları gibi insan kaynaklı büyük felaketleri saptayarak erken bir uyarı 

mekanizması tesis edebilmek için kullanılır. 

4.7. Bakım ve Yapım/İmalat Yönetimi 

Belli bir bölgedeki her türden moda ilişkin yol ve altyapı bakımını, yapımını ve imalatını 

yönetmek için kullanılan bir akıllı ulaştırma sistemleri uygulamasıdır. Kar temizliği, buzlanmaya karşı 

önlemler, yolların onarılması da bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte bakım ve imalat 

süreçlerinde kullanılacak teçhizat ve araç filosunun bakımını da içermektedir. Tüm bu hizmetlerin 

sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde sunulması için karayolları, yürüyüş yolları, diğer altyapıların 

tamamının izlenmesini sağlar. İnşaat bölgelerinde emniyetin ve diğer fonksiyonların yönetilmesi de bu 

kapsamdadır. 

Çalışma bölgesinin yönetilmesi de bu anahtar işlevin kritik içeriği kapsamına girer. Çalışma 

bölgelerinde meydana gelen kazaların frekansı dikkate değer düzeyde yüksektir. Bu bakımdan 

çalışanların, yayaların, sürücülerin, bisiklet kullananların güvenliği çok önceliklidir. İnşaat ve yol 

kapanışı gibi durumlara ilişkin bilgilendirmenin yeterince önceden yapılması önemlidir. Hız düşürme 

bölgeleri ve uyarı panolarının yeterli biçimde kullanılması gerekmektedir. 

Özellikle karayolu inşaatı projeleri, bilinen en tehlikeli çalışma ortamlarından birini 

oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı bölgede seyir halinde olan bir aracın çarpma riski, çalışmadan 

kaynaklanan yüksek trafik hacmi ve hızlar ile artar. Uzun gecikmeler ve beklemeler bazen sürücülerin 

sabırsız olmalarına ve öngörülemeyecek şekilde davranmalarına neden olabilir. Bakım ve yapım/imalat 

yönetimi, iş bölgeleri için yönetim planı geliştirirken çalışanların karşı karşıya kaldığı riskleri göz 

önünde bulundurmalıdır. Akıllı ulaştırma sistemlerinin bu alt kümesi ayrıca, hava koşullarına göre 

yolların yönetimini ve olumsuz hava koşullarında işlerliğinin sağlanmasını da kapsar.  

5. SONUÇ 

21. Yüzyılda dünyanın kentsel nüfusu, 2050 yılına kadar toplam nüfusun üçte ikisi kadar artması 

öngörülecek şekilde, çok hızlı bir biçimde artmıştır. Bu durum, artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında, özellikle şehirlere sayısız zorluklar getirmiştir. Bu ihtiyaçlar arasında ulaşım, vatandaşların 

yaşam kalitesini doğrudan etkilemesi bakımından, en önemli konulardan biri haline gelmektedir. Şehir 

yönetimleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen bir çok yeni çözümü benimsemiş ve 

uygulamıştır. Bunun yanında taşımacılık/ulaştırma kalitesinin yükseltilmesi için sürekli yenilikler 
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aranmaktadır. Günümüzde ulaşım sorunları gittikçe daha karmaşık hale gelmiş, bu durum akıllı 

çözümler bulma ve uygulama arzusunu kaçınılmaz kılmıştır.  

Yeni yollar, köprüler, tüneller ve benzeri yapıların inşa edilmesinin yanı sıra, Akıllı Ulaştırma 

Sistemleri, ulaştırma ve taşımacılık ile ilgili güçlüklerin ele alınmasında anahtar öneme sahiptir. Tüm 

dünyada en küçük şehirlerden mega şehirlere, ulusal ulaşımdan uluslararası taşımacılığa varıncaya 

değin, ulaştırma yönetimi için yeni sistemler araştırılmakta ve uygulanmaktadır. Bu sistemlerin yalnızca 

ulaşım kalitesini arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ilerlemeye de katkıda bulunması, 

üzerlerinde toplanan dikkati daha da arttırmaktadır. Akıllı ulaştırma sistemleri, günümüzde bu 

problemlere sunduğu kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileriyle büyük önem taşımaktadır.  
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TÜRKİYE’DE VERİ ZARFLAMA KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 

ANALİZİ 

Cuma ÇİÇEK 

      Doç. Dr. Necla TEKTAŞ 

ÖZET 

Veri zarflama analizi, benzer mal veya hizmet üreten ekonomik karar verme birimlerinin göreli 

etkinliklerinin ölçülmesi amacı ile geliştirilmiş doğrusal programlama esaslı bir yöntemdir.  Karar 

verme ile ilgili problemlerin çözümünde birçok analiz bulunmasına rağmen veri zarflama analizi en çok 

tercih edilen ve parametrik olmayan bir analiz yöntemidir. Bu çalışmada, veri zarflama analizi ile ilgili 

Türkiye’de 1994-2019 yılları arasında ulusal tez merkezinde yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin 

bibliyometrik analizi yapılmıştır. Analizde Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi verileri kullanılmıştır.  

Veri zarflama konusunda çalışmaların yapıldığı üniversiteler, enstitüler, anabilim dalı, yayınlanma yılı, 

tez türü, tezin konusu, tezin dili ve kullanılan anahtar kelimeler gibi değişkenlere göre analizler 

yapılmıştır. Tezler incelendiğinde, 2006 yılından sonra veri zarflama ile ilgili yapılan çalışmalarda 

önemli bir artış meydana gelmekle birlikte 2014 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Yapılan 

çalışmaların üniversite türü bakımından değerlendirildiğinde devlet üniversitelerinin özel 

üniversitelere göre daha fazla çalışma yaptıkları görülmektedir. Türkçe yazılan tezlerin yanı sıra 

İngilizce ve Fransızca dilleri ile de yazılan tezler mevcuttur. Çalışmada son yıllarda artan veri zarflama 

analizi ile ilgili tezlerin uygulama alanları ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tez, Etkinlik, Doğrusal 

Programlama. 

JEL Kodları: A22, C81, C82 
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THE ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE THESIS WRITTEN ON DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS IN TURKEY 

ABSTRACT 

Data envelopment analysis is a method based on linear programming that is designed to measure 

the relative effectiveness of economic decision making units that produce similar goods or services. 

Although there are many analyzes in solving the problems related to decision making, data envelopment 

analysis is the most preferred and non-parametric analysis method. In this study, data envelopment 

analysis of bibliometric graduate thesis, which was published in the national thesis center in Turkey 

between the years 1994-2019 related analysis was performed. Thesis Center data of Higher Education 

Council were used in the analysis. Analyzes were made according to variables such as universities, 

institutes, publication year, thesis type, subject of the thesis, the language of the thesis and the keywords 

used. When the theses were examined, the studies on data envelopment after 2006 showed a significant 

increase and reached the highest level in 2014. When the studies are evaluated in terms of university 

type, it is seen that state universities do more studies than private universities. In addition to theses 

written in Turkish, there are also theses written in English and French. In the study, evaluations about 

the application areas of theses related to increasing data envelopment analysis have been made in recent 

years. 

Key Words: Data Envelopment Analysis, Bibliometric Analysis, Postgraduate Thesis, Activity, Linear 

Programming. 

Jel Codes: A22, C81, C82. 

1. GİRİŞ 

Üniversiteler hayatımıza etki eden önemli bir yükseköğretim kurumlarıdır. Toplumsal 

etkileşimin merkezinde yer alan üniversiteler bilim ve bilgi üretimi ile değişmeyi ve gelişmeyi temsil 

etmekte ve yöresel, bölgesel ve evrensel olarak toplumların sosyal düzen ve ekonomik refahına katkıda 

bulunmaktadırlar. Ülkelerin toplumsal refah düzeyini koruyabilmeleri ve geleceklerine yön 

verebilmeleri için üniversiteler ve bilimsel politikalarını sağlam bir zemin üzerine inşa etmeleri 

önemlidir.  Bunun oluşturulabilmesi için de var olan koşullar doğru analiz edilmeli ve üretilen yayınlar 

değerlendirilmelidir (Erdem, 2013). 

Belirli bir alanda veya bilim dalında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların incelenmesi ve 

bunun düzenli olarak tekrar edilmesi birçok açıdan önem teşkil etmektedir. Bunlar; 

1) İlgili bilim dalının anlık resminin çekilmesi, teorik, kuramsal ve kavramsal zenginliğinin tespit 

edilmesine ve durum değerlendirilmesinin yapılmasına imkân vermesidir. Bu kapsamda ilgili 

bilim dalına yönelik kuramsal altyapıda ne gibi değişikliklerin olduğu ne tür gelişmelerin 

yaşandığı, nasıl ve ne yönde ilerlediği ortaya koyulabilir.  
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2) İlgili alanda yeni eğilimlerin neler olduğu ve bunlara yönelik ne gibi politika/strateji 

uygulanmasına ilişkin strateji sunabilmesidir.  

3) Ortaya çıkan sorunlara yönelik oluşturulacak tartışma ortamı ile etkili ve rasyonel çözüm 

sunulmasıdır.  

4) İlgili alandaki gelişim ve değişimlere paralel olarak araştırma yöntemleri açısından da 

yöntemlerin değerlendirilmesi ile gerek alana yönelik gerekse de tüm bilimler için yeni 

uygulama yöntemler ile modern tekniklerin gelişmesine ve ortaya çıkmasına olanak 

sağlamasıdır. 

5) Son olarak mevcut durum tespiti ile dünü ve bugünü belli olan alanın yarını için yönelik gelecek 

projeksiyonuna ışık tutmasıdır. Bu noktada, bibliyometri konusu üzerine yapılan çalışmalar 

yapılan çalışma alanına ait önemli olan yönlerini ortaya koymaktadır. (Al, 2008) 

Araştırmacıların bibliyometrik araştırmalara yönelmesinin farklı nedenleri olabilmektedir. 

Araştırma değerlendirme çalışmaları araştırmacılar, kuruluşlar ya da ülkeler arasında karşılaştırmaların 

ve incelemelerin yapılmasına imkan vermektedir. Aynı zamanda ortaya çıkan sonuçlar ile 

araştırmacıların, ülkelerin, kurumların veya kuruluşların bilimsel gelişmişliğini ortaya koymaktadır. 

Buna ilaveten, kurumların ve ülkelerin bilimsel yayın politikaları hakkında da bilgi vermektedir. 

Yapılan bibliyometri araştırmaları ile herhangi bir konudaki en verimli araştırmacılar belirlenebilir ve 

bunlar arasındaki etkileşimin boyutları ortaya çıkarılabilir, ülkelerde çalışma yapılan konu başlıklarının 

niceliği hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu doğrultuda bibliyometrik çalışmalarının yoğunluğu zaman 

içerisinde artmış ve son yıllarda ilgi odağı haline gelmiştir (Baytok, 2019). 

Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi(VZA) konusunda yazılan lisansüstü tezlerin analizi 

yapılmıştır. VZA, etkinliklerin hesaplanmasında en çok tercih edilen analiz yöntemidir. Türkiye’de 

karar verme birimlerinin verimliliğini ve etkinliklerinin belirlenmesinde VZA’nın kullanıldığı 

görülmektedir. Türkiye’de yayınlanan ve VZA’nın çalışıldığı lisansüstü tezlerin incelendiği, bu çalışma 

1994-2019 yılları arında Veri Zarflama Analizi ile yapılmış lisansüstü tezlerin üniversiteler, enstitüler, 

anabilim dalı, yayınlanma yılı, tez türü, tezin konusu, tezin dili ve kullanılan anahtar kelimeler gibi 

değişkenlere göre analizler yapılmıştır. Bu analizler ışığında ise konusu ekonometri olan lisansüstü 

tezler tekrar kendi içinde analiz edilmiş ve elde edilen bulgular topluca yapılan analiz ile 

karşılaştırılmıştır. 

2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ 

Veri zarflama analizi(VZA), matematiksel temelli ve parametrik olmayan bir etkinlik ölçüm 

yöntemidir. Farrell’ın (1957), çalışmalarında tek girdili ve tek çıktılı etkinlik ölçüm yöntemi olarak 

önermiş ve bu yöntem bazı yazarlar tarafından kabul görmüştür. Farrell’ın çalışmalarının devamı olarak 

Boles (1966), ve Afrait (1972) üretim sınırının belirlenmesi için matematiksel programlama temelli bazı 

önerilerde bulunmuşlarıdır. Fakat bu öneriler fazla dikkat çekmemiştir. 1978 yıllarına gelindiğinde ise 

Farrell’ın önerdiği etkinlik ölçüm teorisinden hareketle Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından VZA 

geliştirilmiştir. VZA için geliştirilen ilk yöntem CRR modelidir. Daha sonra CRR modeline konvekslik 

kısıtını ekleyen BCC modeli, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında geliştirilmiştir. VZA için 

geliştirilen bu model Banker, Charnes ve Cooper tarafından ortaya atılmıştır. Charnes, Cooper ve 

Rhodes tarafından ortaya konulan yöntem ölçek etkinliği ve teknik etkinlik ölçümünü gerçekleştirirken, 

Banker, Charnes ve Cooper tarafından ortaya atılan yöntem ise sadece teknik etkinlik ölçümünü 

gerçekleştirmektedir (Coelli, 1996). Girdiye ve çıktıya yönelik olarak geliştirilen bu iki yöntem, 

VZA’nın sonuçlarının değerlendirme ve yorumlama kabiliyetini attırmış ve aynı zamanda uygulama 
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hacmini de genişletmiştir. VZA, gözlem kümeleri içerisinde en az girdi ile en çok çıktıyı üreten ve 

etkinlik sınırını oluşturan karar verme birimlerini belirler. Karar verme birimleri, belirli girdileri belirli 

çıktılara dönüştürmekten sorumlu olan işletme, işletme içi bölüm veya ekonomik kuruluşlar olarak 

tanımlanabilmektedir. VZA, etkinlik sınırını referans kabul ederek, karar verme birimlerinin etkinlik 

düzeylerini bu sınıra göre radyal olarak ölçmektedir. Ayrıca çoklu girdi ve çoklu çıktı değişkenlerini 

doğrusal programlama modelleri ile kullanarak gözlem kümeleri için tek bir etkinlik skoru elde 

etmektedir. Söz konusu olan girdi ve çıktılar karar verme birimlerinin bulunduğu sektöre göre farklı 

üretim araçlarından meydana gelmektedir. Karar verme birimlerinin kaynakları ne kadar etkin 

kullandığını ölçümleyen VZA, en iyi performansın etkinlik skorunu ‘1’ olarak değerlendirmektedir. 

Diğer karar verme birimlerinin etkinlik skorları 0 ila 1 arasında farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 

sınır altında kalan gözlemler, 1’den küçük negatif olmayan değerler almaktadır (Cooper, 2001) 

3. BİBLİYOMETRİK ANALİZ 

Bibliyometrik analiz bir disipline ait akademik yayınların yazarları, anahtar kelimeleri, 

üretildikleri ülkeleri, yazarlarının bağlı bulundukları kurumları, atıfları, yayın yılları ve kaynakları gibi 

veriler kullanılarak matematiksel ve istatistiksel yöntemlere dayandırılması işlemidir. Bibliyometrik 

araştırmalarda; bilimsel yayınların genel yapısını ortaya koymak için yapılan araştırmalar mikro 

düzeyde olup betimleyici bulgular, bu yayınların performans analizini yapmayı amaçlayan araştırmalar 

ise makro düzeyde olup değerlendirici bulgular elde etmektedir. Elde edilen bu bulgular sayesinde ilgili 

disiplinde yapılan akademik yayınların gelişimlerinin ve eğilimlerinin izlenmesi, ülkeler arasında 

karşılaştırmalar yapılması, dergilerin yıl itibari ile incelenmesi ve değerlendirilmesi açısından 

bibliyometrik analiz önem taşımaktadır (Depren, 2018). Türkiye’de ilk çalışma Özinönü tarafından 

1970 yılında yapılmıştır. 

Baytok, Boyraz ve Pelit in Mart 2019’da “Turizm İşletmeciliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans 

Tezlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği” çalışmalarında Üniversitenin 

Turizm İşletmeciliği kurulduğu (2007) yıldan 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanmış olan yüksek 

lisans tezleri verileri oluşturmaktadır. Tezler istatistiksel paket program kullanılarak ve yüzdesel olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre %37,5’lik oranda olasılığa dayalı 

olmayan örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı görülmekte, veri analizinde ise %73,5 ilişkisel ve %26,5 

betimsel istatistikler kullanılmaktadır. Yapılan çalışmanın sonuncunda tezlerde ortalama 167 kaynak 

kullanılmış; yazım dili olarak %62,3’ünün Türkçe, %37,7’sinin yabancı dille, % 50,3’ünün makale 

türünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kocarık 2018 yılındaki çalışmasında “Büyük Veri Üzerine Uluslararası Literatürün 

Bibliyometrik Analizi” adlı yüksek lisans tezinde 2013-2017 yılları arasında Web of Science veri 

tabanında büyük veri üzerine yapılan ve ‘‘big data’’ anahtar kelimesi ile taranan uluslararası nitelikteki 

makaleler incelenmiştir. İncelemenin ölçütleri olarak da yıl, atıf, alan, yazar, ülke ve kurum üzerinden 

Bibliyometrik Analizi uygulanmıştır. 2013-2017 yıllarında WOS’da yayınlanan makaleler arasında her 

yıl daha fazla artan sosyal ağda, yine her yıl en fazla atıf alan makalenin Dean, J. (2008) vd. tarafından 

gerçekleşen ‘‘MapReduce: Simplified Data Proessing on Large Cluster’’ başlıklı çalışma olduğu 

görülmüştür. Çalışmanın bir başka sonucu ise son beş yıl içerisinde yazarlar arasındaki etkileşim ve 

sosyal ilişkiler artmıştır. En çok kullanılan anahtar kelimeler ise; medya, sosyal medya, görsel analiz 

gibi kavramalardır. 

Ayrıçay ve Özçalıcı çalışmalarında, 1997-2012 yılları arasında Türkiye’de veri zarflama analizi 

ile ilgili yayınlanmış akademik çalışmaları incelemişlerdir. Çalışmalarında 100’den fazla makale 

incelenmiştir. Dikkat edilen ölçütlerde ise çalışmanın yapıldığı sektör, kullanılan veri zarflama 
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modelleri, karar verme birimi sayısı, kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri olduğu görülmektedir. 

Çalışmanın sonucunda VZA yönteminin etkinlik ölçmede çok önemli bir yeri olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

Yıldız yönetim ve organizasyon alanındaki liderlik çalışmalarının gelişimini ele almış bu 

kapsamda 1973-2015 yılları arasındaki Scopus veri tabanındaki yayınlar incelenmiştir. Araştırmada 

2005 yılı sonrasında yayın sayılarında artış yaşandığı, 430 yayın ile Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) ilk sırada ve 7 yayın ile Türkiye’nin 23. sırada yer aldığı, Türkiye’nin toplam yayınların 

%0,63’ünü gerçekleştirdiği belirlenmiştir.  

4. YÖNTEM VE BULGULAR 

Veri Zarflama konusu Ulusal Tez Merkezinde ilk olarak 1994 yılında F.Buket Besen in  

“Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizinin Sağlık Sektöründe Uygulanması” adlı 

çalışması ile yerini almıştır. Bu çalışma, VZA ile ilgili yapılan ilk Yüksek Lisans Tezi olarak literatüre 

geçmiştir. Çalışma Endüstri ve Endüstri Mühendisliği konusu altında İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen 

Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve Performans analizi; Performans yönetimi; Sağlık işletmeleri; Veri 

toplama sistemleri gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra 

yapılacak çalışmalar için de bir kaynak niteliği göstermektedir. 

Çalışmanın bu kısmında da VZA anahtar kelime alınarak yapılan lisansüstü tezlerinin yapıldığı 

üniversiteler, enstitüler, anabilim dalları, yayınlanma yılı, tez türü, tezin konusu, tezin dili ve kullanılan 

anahtar kelimeler toplu olarak analiz edilmiş ve konusu ekonometri olan lisansüstü tezlerle birlikte 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle 1994-2019 yılları arsı veri zarflama ile ilgili 

yapılan çalışmaların yıllara göre yayın sayısı incelenmiştir. 1994-2019 yılları arında VZA ile yapılan 

toplam 340 adet lisansüstü tez mevcuttur. 

Tablo 1. Tez Yayınlanma Yılları 

Tez Yılı/Sayısı  

1

994 

1

997 

1

998 

1

999 

2

000 

2

001 

2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

1 2 2 5 2 8 8 1

1 

1

6 

1

6 

2

0 

1

3 

Tez Yılı/Sayısı  

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

1

1 

1

7 

2

6 

2

1 

1

8 

2

2 

3

2 

1

8 

2

4 

2

4 

2

2 

1 

Genel Toplam:340 

Tablo 1’den görüleceği üzere, 2010 yılına kadar yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir artış 

olmaz iken 2010 ve sonraki dokuz yıl içerisinde VZA ile ilgili yapılan çalışmalarda gözle görülür artış 

yaşanmaktadır. 2010 yılından önce konu ile ilgili en fazla 2006 yılında çalışma yapılmakla birlikte 2009 
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yılında da çalışmalar dikkat çeken bir sayıya ulaşmıştır. Bununla birlikte  2010 yılından önce yıl içinde 

ortalama çalışma adet sayısı 10 iken, 2010 yılından sonra ortalama çalışma sayısı 20 adet olmuştur. 

Tablo 2. Ekonometri Alanında Yapılan Tezlerin Yayınlanma Yılları 

Tez Yılı/Sayısı  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

1 1 1 1 2 2 2 2 6 

Tez Yılı/Sayısı  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

3 3 1 3 4 3 1 2   

Genel Toplam:38 

Tablo 2’de görüleceği üzere, Ekonometri alanında VZA kullanılarak yapılan çalışmaların yıllar 

içerisinde sayıları değişmektedir. En fazla 2010 yılında Ekonometri alanında 6 adet çalışma yapılmakla 

birlikte bu sayı toplam sayının %16’sını oluşturmaktadır. Ekonometri alanında VZA kullanılarak 

yapılan çalışmaların yıllar içinde istenilen seviyeye ulaşamamakla birlikte 2010 yılından sonra 

Ekonometri alanında VZA kullanılarak yapılan en fazla çalışma 2015 yılındadır.  2010 yılından sonra 

2015 yılında 4, 2011 yılında 3 adet olduğu görülmektedir. 

Tablo3. Veri Zarflama Analizi Çalışması 

Yapılan Üniversiteler 

Tablo 4. Konusu Ekonometri (VZA) 

Çalışması Yapılan Üniversiteler 

Üniversitenin Adı 
Yayınladığı 

Tez Sayısı  
% Üniversitenin Adı  

Yayınladığı 

Tez Sayısı  
% 

Gazi Üniversitesi  53 0,16 Marmara Üniversitesi  12 0,32 

Marmara Üniversitesi  21 0,06 Dokuz Eylül Üniversitesi  4 0,11 

Hacettepe Üniversitesi  14 0,04 Gazi Üniversitesi  3 0,08 

İstanbul Teknik Üniversitesi  13 0,04 Akdeniz Üniversitesi  3 0,08 

Diğer 239 0,70 Diğer 16 0,42 

Genel Toplam 340 1,00 Genel Toplam 38 1,00 

Tablo 3’den görüldüğü üzere, VZA ile ilgili konuda en fazla çalışma yapan üniversite 53 adetle 

Gazi Üniversitesidir. Bu sayı yapılan diğer çalışmaların %16’sına eşittir. Gazi Üniversitesi’ni sırasıyla 

21 adetle Marmara Üniversitesi, 14 adetle Hacettepe Üniversitesi, 13 adetle İstanbul Teknik Üniversitesi 

takip etmektedir. Analiz sonucunda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun devlet üniversitelerinden 
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çıktığı görülmektedir. Konusu Ekonometri olan çalışmalara baktığımızda ise tablo 4’de görüleceği 

üzere, VZA ile ilgili konuda en fazla çalışma yapan üniversite 12 adetle Marmara Üniversitesi’nde 

yapılmıştır. Bu sayı toplam sayının % 32’sini oluşturmaktadır. Marmara Üniversitesini sırasıyla Dokuz 

Eylül Üniversitesi 4 adet ve Gazi Üniversitesi 3 adetle takip etmektedir. Konusu Ekonometri olan 

çalışmalara baktığımızda da çalışma yapan üniversitelerin çoğunluğu yine devlet üniversiteleridir. 

Devlet üniversitelerin özel üniversitelere oranla çok fazla olduğunu düşünürsek bu sonuç tahmin 

edilebilir bir sonuçtur.  

Tablo 5. Veri Zarflama Analizi 

Çalışması Yapılan Enstitüler 

Tablo 6. Konusu Ekonometri (VZA) 

Çalışması Yapılan Enstitüler 

Enstitü Türü 
Tez 

Sayısı 
% Enstitü Türü 

Tez 

Sayısı 
% 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 175 0,51 Sosyal Bilimler Enstitüsü 36 0,95 

Fen Bilimleri Enstitüsü 143 0,42 Avrupa Birliği Enstitüsü 1 0,03 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7 0,02 Fen Bilimleri Enstitüsü 1 0,03 

Diğer 15 0,04 Genel Toplam 38 1,00 

Genel Toplam 340 1,00    

Tablo 5’den görüleceği üzere, Veri zarflama ile ilgili konuda en fazla çalışma yapan enstitü 175 

adetle Sosyal Bilimler Enstitüsü ki bu sayı yapılan diğer çalışmaların %51’ine eşittir. Sosyal Bilimler 

Enstitüsünü sırasıyla 143 adetle Fen Bilimleri Enstitüsü takip etmektedir. Konusu Ekonometri olan 

çalışmalara baktığımızda ise tablo 6’da görüleceği üzere, Ekonometri alanında yapılan çalışmaların 

büyük bir çoğunluğu beklendiği gibi Sosyal Bilimler Enstitüsü olmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsün de 

toplamda 36 adet lisan üstü tez yazılmış bu sayı toplam çalışmanın %95’ni oluşturmaktadır. Sosyal 

Bilimler Enstitüsünü sırasıyla Avrupa Birliği Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü takip etmektedir.  

Tablo 7. Veri Zarflama Analizi 

Çalışması Yapılan Anabilim Dalları  

Tablo 8. Konusu Ekonometri (VZA) 

Çalışması Yapılan Anabilim Dalları 

Program 
Tez 

Sayısı 
% Program 

Tez 

Sayısı 
% 

İşletme Anabilim Dalı 103 0,30 Ekonometri Anabilim Dalı 25 0,66 

Endüstri Mühendisliği Anabilim 

Dalı 
52 0,15 İktisat Anabilim Dalı 10 0,26 

İstatistik Anabilim Dalı  47 0,14 
Uluslararası Ticaret Anabilim 

Dalı  
2 0,05 
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Ekonometri Anabilim Dalı 29 0,09 
Endüstri Mühendisliği Anabilim 

Dalı 
1 0,03 

Diğer 109 0,32 Genel Toplam 38 1,00 

Genel Toplam 340 1,00    

Tablo 7’den görüleceği üzere, VZA ile ilgili konuda en fazla çalışma yapan anabilim dalı 103 

adetle İşletme Anabilim dalıdır. Bu sayı toplam çalışma sayısının % 30’unu oluşturmaktadır. İşletme 

Anabilim dalını sırasıyla Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 52 adetle bu sayıda toplam çalışma 

sayısının %15’ini oluşturur, İstatistik Anabilim Dalı 47 adetle bu sayıda toplam çalışma sayısının 

%14’ünü oluşturur ve son olarak Ekonometri Anabilim Dalı 29 adetle bu sayı toplam çalışma sayısının 

%9’unu oluşturmaktadır. Konusu Ekonometri olan çalışmalara baktığımızda ise tablo 8’de görüleceği 

üzere, Ekonometri alanında yapılan çalışmalar 25 adetle Ekonometri Anabilim Dalında olmuştur. Bu 

sayı toplam sayının %66’sına eşittir. Ekonometri Anabilim Dalını sırasıyla 10 adetle İktisat Anabilim 

Dalı ve 2 adetle Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı takip etmektedir.  

Tablo 9. Çalışmanın Yapıldığı Konuları 

Konu 

Tez 

Sayısı 
% 

İşletme  77 23 

Endüstri 

Mühendisliği  
74 22 

İstatistik  48 14 

Bankacılık  29 9 

Ekonometri  38 11 

Hastaneler 13 4 

Diğer 61 18 

Genel Toplam 340   

Tablo 9’den görüleceği üzere, VZA ile ilgili yapılan konu çalışmalarda en fazla 77 adetle 

İşletme konularıdır. Bu sayı toplam çalışma sayısının 23% ünü oluşturmaktadır. İşletme konularını 

sırasıyla 74 adetle Endüstri Mühendisliği ve 48 adetle İstatistik konuları takip etmektedir. Bir önceki 

tabloda çalışmaların yapıldığı anabilim dallarından, anabilim dalları arasında İşletme ve Endüstri 

Mühendisliği Anabilim Dallarının fazla olduğu görülmüştü burada da aynı durum mevcuttur. VZA 

genellikle etkinlik hesaplama amacıyla kullanılan bir yöntem olduğu için bu sonuç bekleneni 

karşılamıştır.  VZA’nın İşletme ve Mühendislik alanlarında çokça kullanıldığını göstermektedir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

908 
 

Tablo10. Veri Zarflama Analizinde 

Kullanılan Anahtar Kelimeler  

Tablo 11. Konusu Ekonometri (VZA) 

Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Anahtar Kelime Tez Sayısı % Anahtar Kelime Tez Sayısı % 

Veri zarflama analizi 467 0,34 Veri zarflama analizi 51 0,24 

Etkinlik  221 0,16 Etkinlik 24 0,11 

Verimlilik 73 0,05 Verimlilik  16 0,08 

Performans  46 0,03 Performans 13 0,06 

Bankalar 22 0,02 Bankalar  7 0,03 

Diğer 551 0,40 Diğer 100 0,47 

Genel Toplam 1.380 1,00 Genel Toplam 211 1,00 

Tablo 10’dan görüleceği üzere, Veri zarflama ile ilgili yapılan çalışmalarda en çok tercih edilen 

anahtar kelime 467 adetle “Veri Zarflama Analizi” kelimesidir. Bu sayı toplam çalışma sayısının %34’ 

ünü oluşturmaktadır. Anahtar kelimelerde “Veri Zarflama Analizi” kelimesinden sonra sırasıyla 221 

adetle “Etkinlik”, 73 adetle “Verimlilik”, 46 adetle “Performans” ve 22 adetle “Bankalar” en çok 

kullanılan anahtar kelimelerdir. Konusu Ekonometri olan çalışmalara baktığımızda ise tablo 11’de 

görüleceği üzere VZA, Etkinlik, Verimlilik, Performans ve Bankalar en çok kullanılan anahtar 

kelimelerdir. 

Tablo 12.Veri Zarflama Analizi Yapılan Tez 

Türleri  

Tablo 13. Konusu Ekonometri olan Tez 

Türleri 

Tez Türü Tez Sayısı % Tez Türü Tez Sayısı % 

Yüksek Lisans 280 0,82 Yüksek Lisans 32 0,84 

Doktora 60 0,18 Doktora 6 0,16 

Genel Toplam 340 1,00 Genel Toplam 38 1,00 

Tablo 12’de görüldüğü üzere VZA ile yapılan tezlerin %82’si Yüksek Lisans Tezi, %18’i 

Doktora Tezi şeklinde literatür de yerini almaktadır. Analiz sonucunda çalışmaların en fazla Yüksek 

Lisans Tezlerinde ve Türkçe dili ile yapıldığı görülmektedir. Konusu Ekonometri olan çalışmalara 

baktığımızda ise tablo 13’de görüldüğü gibi %34’ü Yüksek Lisans tezi %16’sı Doktora tezidir.  

Tablo 12’de VZA ile ilgili yapılan çalışmada toplamda 280 adet Yüksek Lisans tezi yazılmıştır. 

Yüksek Lisans tezlerinin 232’si Türkçe, 47’si İngilizce ve 1 adet de Fransızca dillerinden oluşmaktadır. 

Doktora tezleri ise 57’si Türkçe 3’ü İngilizce dilleri ile yazılmıştır. Toplamında 340 Tez mevcuttur ve 

bu tezlerin %85’i Türkçe, %15’i İngilizce dilleri ile yazılmıştır.  

5.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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Son zamanlarda lisansüstü eğitimlerin artması ile birlikte lisansüstü tezlerin yazıldığı alan 

dikkate alınmadan ilgili bilim dalına yönelik güncel durum analizinin yapılması, değişimler, gelişimler 

ve eğilimlerin ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. Hazırlanan lisansüstü tezde kullanılan 

materyaller ve yöntemler ne kadar kapsamlı olursa çalışmanın güvenirliği ve etkinliği artar. Yaptığımız 

bu çalışmanın amacı ise belirli bir dönem içerisinde belli bir analiz disiplinine sahip yayınların belli 

kriterleri gözeterek matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi işlemi yapılmıştır.  

Bu çalışmada, VZA ile ilgili Türkiye’de 1994-2019 yılları arasında ulusal tez merkezinde 

yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Analizde   Ulusal Yüksek Öğretim 

Kurulu Tez Merkezi verileri kullanılmıştır.  VZA konusunda çalışmaların yapıldığı üniversiteler, 

enstitüler, anabilim dalı, yayınlanma yılı, tez türü, tezin konusu, tezin dili ve kullanılan anahtar kelimeler 

toplu olarak analiz edilmiş daha sonra konusu Ekonometri olan çalışmalar detaylı bir şekilde tekrar 

incelenmiştir. 

Analizler sonucunda; VZA alanında yapılan lisansüstü tezler toplu şekilde incelendiğinde 2010 

yılı ve sonraki yıllarda VZA ile ilgili yapılan çalışmalarda gözle görülür artış yaşanmaktadır. 2010 

yılından önce ortalama çalışma adet sayısı 10 iken 2010 yılından sonra ortalama çalışma sayısı iki katına 

çıkmıştır. 2014 yılında VZA ile yapılan tezlerin en yüksek yıl olduğu görülmüştür. Ekonometri konulu 

tezler incelendiğinde ise bu konuda en fazla çalışma 2010 yılında yapıldığı görülmektedir.  Çalışmaların 

yapıldığı üniversitelere baktığımızda ise tezleri toplu bir şekilde incelediğindeki durum ile Ekonometri 

konulu çalışmaların yapıldığı üniversitelerde farklılık göstermektedir. Toplu olarak incelendiğinde; 

Gazi Üniversitesi’nde sadece ekonometri alanında yapılan çalışmalar şeklinde incelendiğinde ise 

Marmara Üniversitesi’nde en çok çalışma yaptığı görülmektedir. 

Enstitü olarak ele alındığında; toplu ve konusu ekonometri olarak incelenen lisansüstü tezlerin 

yazılma alanlarının Sosyal Bilimler Enstitüsü olmuştur. Üniversitelerin anabilim dalı şeklinde 

incelendiğinde lisansüstü tezlerin İşletme Anabilim dalı, konusu ekonometri olan lisansüstü tezlerde ise 

Ekonometri Anabilim dalında olduğu görülmektedir. 

Toplu olarak incelenen lisansüstü tezlerin konu dağılımına baktığımızda İşletme ve Endüstri 

Mühendisliği konuları başta gelmektedir. Anahtar kelime kullanımına baktığımızda her iki inceleme 

sonucunda “Veri Zarflama Analizi” kelimesinin en çok kullanıldığı görülmektedir. Tezin dili ve tezin 

türüne baktığımızda ise çıkan sonuçlar her iki inceleme içinde aynıdır. Tez türü değişkenine göre yapılan 

incelemenin sonucunda; Yüksek Lisans Tezi ise Doktora Tezine göre çok daha fazla ve Türkçe en çok 

kullanılan dil olduğu görülmüştür. 

Çalışmada elde edilen bulgular göstermiştir ki “Veri zarflama analizi” konusunda çalışma 

yapanlar çalıştıkları kendi alanlarında verimlilik ve etkinlik konularına önem vermektedir. Bu çalışma, 

gelecekte “Veri Zarflama Analizi” ile yapılacak bir çalışmada ve Bibliyometrik Analiz çalışmalarında 

etkinliğin önemini ortaya koymaktadır.  

Bu çalışma ile VZA konusuna dikkat çekilerek bu konuyu çalışmalarında kullanmak isteyenlere 

katkı yapılmaya çalışılmıştır. Bundan sonra bibliyometrik analiz ile ilgili programlar kullanılarak 

makale, bildiri gibi daha detaylı ve geniş çaplı yapılması düşünülmektedir. 
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SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELERİN PISA DEĞERLERİ İLE İKİLİ 

KARŞILAŞTIRMALARI 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 

         Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ 

ÖZET 

Ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasal düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir. 

Sosyal ve ekonomik kalkınma da ön koşul olarak kabul edilen eğitim, ülkelerin ekonomisinin 

güçlenmesini sağlayarak küresel pazarlarda dinamik bir şekilde diğer rakipleri ile rekabet 

edebilmelerine imkan tanır. Bu bağlamda çalışmada, eğitimin, ekonomik ve sosyal değişkenler ile 

karşılıklı ilişkisi ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu doğrultuda, PISA değerleri ile bazı temel sosyal 

göstergeler ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin ayrı ayrı incelenmesi hedeflenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu olarak Türkiye’nin de üye olarak içinde yer aldığı OECD üyesi 35 ülke 

değerlendirmeye alınmıştır. Karşılaştırılmak istenen her bir değişken kümesinde iki ve ikiden fazla 

değişken yer aldığından, bu değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, en karmaşık 

ilişki analizlerinden biri olan kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda milli gelirin 

ve bebek ölüm oranı değişkenlerinin eğitim üzerinde en etkili değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, PISA Değerleri, Sosyal Göstergeler, Ekonomik Göstergeler, Kanonik 

Korelasyon Analizi. 

JEL Kodları: C42, C53, I20 

TWO COMPOSITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS BY PISA VALUES 

ABSTRACT 

Education is the most important factors determine the countries’s social, economic and political 

levels. Education, which is considered as prerequisite in social and economic development, enables 

countries to compete economically with other competitors in dynamic manner by enabling the 

countries’s economy to be strengthened. In this context, it is aimed to reveal mutual relationship between 

education and economic and social variables. Accordingly, it is purposed examining relationship 

between PISA values and some basic social indicators and economic indicators separately. The working 

group's research takes place in Turkey as well as members of OECD member countries were 35 
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assessment. Since more than one variable is included in variables each set to be compared, one of the 

most complex relationship analyzes, canonical correlation analysis is used reveal relationship between 

these variables sets. Finally, it is concluded the national income and infant mortality rate variables are 

the most effective variables on education. 

Keywords: Education, PISA Values, Social Indicators, Economic Indicators, Canonical Correlation 

Analysis. 

JEL Classfications: C42, C53, I20 

1.GİRİŞ 

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin ileri boyutlara ulaşabilmesi için birçok yöntem 

mevcuttur. Bahsi geçen yöntemler ekonomik büyüme olabileceği gibi siyasi irade veya ülkelerin 

vatandaşlarına verdiği hizmetin kalitesi de olabilmektedir. Bütün bu gelişmişlik göstergelerinin 

temelinde yatan en önemli faktör ise eğitimdir (Güngör ve Göksu, 2013; 60).  

Bir ülkede eğitime verilen önemin, ülkenin yükselmesi ve başarılı bir şekilde ilerlemesi ile aynı 

yönde olduğu söylenebilir. Eğitim seviyesi yüksek olan bir ülkenin, çağdaş medeniyetler seviyesine 

ulaşmasının mümkün olmasının yanında toplum refahının sağlanması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi 

ve ülke ekonomisinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin mümkün olacağı ifade edilir.  

Küresel anlamda bir ulusun sahip olduğu eğitimin niteliğinin ölçülebilmesi, değerlendirilmesi 

aşamasında uluslararası yapılan sınavlar oldukça önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası 

yapılan sınavlardan olan PISA sınavlarını değerlendirmek, mevcut olan durumun anlaşılmasını 

sağlayarak ayrıca ülkeler arası karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamaktadır. Geleceğe yönelik 

politikalar geliştirilerek eğitimcilere ve politika üretenlere büyük katkı sağlayabilmektedir (Aydın, 

Sarıer ve Uysal, 2012: 22).  

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak ifade edilen PISA, OECD ülkeleri 

tarafından düzenlenen, öğrencilerin, okuduğunu anlama, matematik performansı ve fen performansı 

alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği uluslararası bir eğitim araştırmasıdır (Gürsakal, 

2012: 441). OECD üye ülkesi olan Türkiye için son yayınlana 2015 PISA raporu değerlendirildiğinde 

72 ülke arasında fen performansında 54., okuma becerilerinde (okuduğunu anlama) 50., ve matematik 

performansında 50. sıradadır (PISA 2015 Ulusal Ön Rapor, 2015).  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, ekonomik ve sosyal göstergeler açısından OECD ülkelerinin 

sahip olduğu PISA değerlerinin ikili olarak karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ikinci bölümünde eğitimin 

ekonomik ve sosyal göstergeler ile ilişkisini inceleyen literatür çalışması yer almaktadır. Üçüncü 

bölümde çalışmanın metodolojisi, dördüncü bölümde ise bazı sosyal ve ekonomik göstergeler ile PISA 
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değerleri kullanılarak elde edilen ampirik bulgular yer almaktadır. Çalışmanın son bölümde ise sonuçlar 

tartışılarak, konu ile ilgili elde edilen bulgular irdelenerek, önerilerde bulunulmuştur.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Literatürde PISA göstergelerinin ekonomik ve sosyal göstergeler ile incelenmesi üzerine yapılmış 

pek çok önemli çalışma yer almaktadır.  

Aydın ve arkadaşları (2012), sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA 

matematik sonuçlarının karşılaştırılmasını amaçlamıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin matematik 

alanında başarı skorlarının, incelenen beş ülkenin ve OECD ülkelerinin ortalamasının çok gerisinde 

olduğu ve Türk Eğitim Sistemi’nin, en temel eğitsel amaçları arasında yer alması gereken ve ilgili 

mevzuatta belirtilen etkin düşünme, algılama, iletişim kurma ve problem çözme yeteneği gelişmiş 

bireyler yetiştirmekten uzak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca Türkiye’de bütçeden eğitime ve 

araştırmaya ayrılan payın, öğrenci başına yapılan harcama düzeyinin ve kişi başına düşen ulusal gelirin 

oldukça düşük olduğu sonucu da tespit edilmiştir. 

Acar ve Öğretmen (2012), okul düzeyindeki tüm değişkenlerin, öğrencilerin ölçülen 2006-Fen 

Bilimleri performanslarını anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca öğrencilerin 2006-

PISA Fen Bilimleri performanslarının öğrenim gördükleri okulların bulunduğu bölgelere göre 

farklılaştığı bulgusunun yanında okulun eğitimsel kaynaklarının niteliği arttıkça (okulda internet 

bağlantısının bulunması, bilgisayar sayısı vb.) öğrencilerin Fen Bilimleri performanslarının da artmakta 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Korkmaz ve Şahin (2013), PISA sınavında başarılı olan ülkelerin genel ve insani gelişim 

düzeylerinin üst düzeyde olduğunu ve Türkiye’nin insani ve genel gelişim verileri kapsamında başarılı 

ülkelerin gerisinde kaldığı, veriler karşılaştırıldığında ise başarı ile gelişmişlik arasında olumlu bir 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Yıldız Durak ve Seferoğlu (2016), PISA sonuçlarının sayısal göstergeler açısından 

karşılaştırılmasını ve öğrencilerin okuma, anlama ve hatırlama stratejilerinin incelenmesini 

amaçlamıştır. Çalışma sonucunda başarı üzerinde etkisi olan Bilişim Teknolojileri erişim oranlarında 

Türkiye’nin, Kore ve Finlandiya ülkelerinin gerisinde kaldığı ve Bilişim Teknolojilerinin bu ülkelerde 

en az matematikte en fazla ise dil derslerinde kullanılmakta olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Öte yandan 

incelenen ülkelerde öğrencilerin okuma, anlama, hatırlama stratejileri, evde internet erişim durumuna 

göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Yalçınkaya ve Kaya (2017), eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini inceledikleri 

çalışmada, PISA katılımcıları üzerinde 1990 – 2014 yıllarını kapsayan bir uygulama yapmıştır. PISA 

katılımcısı olan ekonomilerde eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönem etkilerinin pozitif 
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yönlü, anlamlı olduğu ve PISA katılımcısı ekonomilerin sınavlardaki başarı düzeylerinin de arttığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

Dadandı ve arkadaşları (2018), PISA 2015 Türkiye sonuçlarına göre sosyoekonomik faktörler ile 

okuma becerileri arasındaki ilişkileri açıklamayı amaçlamıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin 

ebeveynlerinin mesleki statüleri, ailelerinin kültürel kaynakları ve evlerindeki bilgi ve iletişim 

teknolojileri kaynaklarının, okuma becerilerini anlamlı düzeyde açıkladığı, ailenin maddi kaynakları ve 

evdeki eğitim kaynaklarının da okuma becerisini anlamlı bir düzeyde açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bunlara ek olarak, öğrencilerin okuma becerilerinin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ile evlerindeki 

kitap sayısına bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucu da dikkat çekmektedir. 

Koç Aytekin ve Tertemiz (2018), Türkiye ile Güney Kore’nin eğitim sistemlerini, PISA sonuçları 

ve bazı ekonomik göstergeler açısından karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Her iki ülkenin eğitim 

sistemleri arasında çok büyük farklılıklar olmasına rağmen, yıllara göre PISA sonuçları Güney Kore’nin 

lehine iken ve Güney Kore’nin uygulamış olduğu ihracata dayalı ekonomik kalkınma modeli ile hem 

ekonomik yönden hem de eğitimdeki başarı düzeyi yönünden Türkiye’den daha yüksek sosyoekonomik 

gelişme sağlayabildiği, gösterdiği ekonomik kalkınma ve büyüme performansı ile gelişmiş ülkeler 

seviyesine çıkabildiği sonucuna ulaşmıştır. 

Konan ve arkadaşları (2018), PISA 2015’te en başarılı 10 ülke/ekonomi ile Türkiye’nin nüfus, 

kişi başı gayri safi milli hasıla, kamu eğitim harcama oranları ve öğrenci başına yapılan eğitim 

harcamalarını göstergelerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda en 

başarılı on ülkenin PISA değerlendirmelerinde ortalamanın üzerinde başarıya sahip ülke/ekonomilerin 

ekonomik durum ve finansman stratejileriyle eğitim sistemlerinin başarıları arasında anlamlı bir 

ilişkinin varlığından söz edilebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. 

3. METODOLOJİ  

3.1. Veri Yapısı 

Çalışmada, eğitimin, ekonomik ve sosyal değişkenler ile karşılıklı ilişkisinin belirlenmesi 

amacıyla Türkiye’nin de üye olarak içinde yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

üyesi 35 ülke için PISA değişkenlerinin sosyal değişkenler ile ekonomik değişkenler arasındaki ilişkisi 

kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir.  
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Tablo 17. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

 Değişken No Değişken Adı Veri Kaynağı 

PISA    

 X1 Okuma Performansı OECD 

 X2 Matematik Performansı OECD 

 X3 Fen Performansı OECD 

Sosyal Göstergeler    

 Y1 Doğumda beklenen yaşam süresi WorldBank 

 Y2 Bebek ölüm oranı WorldBank 

 Y3 Doğum oranı WorldBank 

 Y4 Doğurganlık oranı WorldBank 

 Y5 Yıllık nüfus artış hızı WorldBank 

 Y6 Nüfus WorldBank 

 Y7 Yüzölçümü WorldBank 

Ekonomik Göstergeler    

 Z1 Net milli gelir WorldBank 

 Z2 Kişi başı GSYİH WorldBank 

 Z3 Elektrik tüketimi WorldBank 

 Z4 Sabit telefon aboneliği WorldBank 

 Z5          Enflasyon WorldBank 

 Z6      Petrol kullanımı WorldBank 

 Z7       İstihdam oranı OECD 

 Z8     Elektrik üretimi OECD 

 

Çalışmada kullanılan değişkenler ve veri kaynakları Tablo 1’de özetlenmiştir. Bu bağlamda PISA 

değerleri için üç, Sosyal göstergeler için 7 ve ekonomik göstergeler için de 8 değişken olmak üzere 

toplamda 18 değişken kullanılmıştır. 

3.2. Kanonik Korelasyon Analizi 

Çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden biri olan kanonik korelasyon analizi iki değişken 

seti arasındaki ilişkileri belirlemede kullanılan bir tekniktir. Kanonik korelasyon analizinin amacı iki 

değişken kümesi arasındaki ilişkileri, ifade edilen değişken kümesinin doğrusal fonksiyonları arasındaki 

maksimum korelasyonları bulmaktır (Ünlükaplan, 2009; 238). 

 Kanonik korelasyon, iki değişken kümesi arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Bu iki değişken 

kümesinin biri bağımlı değişkenler iken diğeri bağımsız değişkenler olarak düşünülebilir (Tabachnick 

ve Fidell, 2007; 567).  

Kanonik korelasyonun ön şartları; ele alınan özellikleri bakımından verilerin çok değişkenli 

normal dağılım göstermesi, bahsedilen özellikler açısından ölçüm hatasının en düşük seviyede olması, 

değişkenler arasında çoklu bağlantı probleminin olmaması ve elde edilecek olan sonuçlara güvenirlilik 

açısından örneklem büyüklüğünün mümkün olduğunca büyük olması şeklinde ifade edilebilir (Keskin 

ve Özsoy, 2004; 68).  

Kanonik korelasyon analizinde, n gözlem olmak üzere q tane bağımsız değişken ile (Xq) ile p tane 

bağımlı değişkenden (Yp) ortaya çıkarılan doğrusal bileşen çiftlerine kanonik değişken adı verilmektedir 

(Özçomak ve Gündüz, 2012; 456). Bu değişken çiftleri arasındaki maksimum korelasyon ise kanonik 
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korelasyon olarak adlandırılmaktadır. Kümelerdeki değişken sayıları p >1 ve q >1 olmalıdır ve p ve 

q’nun birbirine eşit olması şart değildir (Oktay ve Kaynak, 2007; 423).  

Kanonik korelasyon analizinin uygulanmasında ilk aşama, doğrusal bileşenler arasındaki 

korelasyonu maksimize eden, birim varyansa sahip birbirinden bağımsız olan kanonik fonksiyonları 

elde etmektir, (Sharma, 1996; 391, Ünlükaplan, 2009; 238).  p ve q >1 olmak üzere X1, X2,…,Xp olarak 

ifade edilen p adet ve Y1,Y2,…,Yq olarak ifade edilen q adet değişkenin olduğu iki küme arasındaki 

doğrusal ilişkiler (kanonik değişkenler/kanonik fonksiyonlar) şu şekilde ifade edilebilir (Sharma, 1996; 

392: Ünlükaplan, 2009; 239: Koşkan, Önder ve Şen, 2011; 118).   

𝑧1 =  𝑢11𝑋1 + 𝑢12𝑋2 + ⋯ + 𝑢1𝑝𝑋𝑝     

𝑧2 =  𝑢21𝑋1 + 𝑢22𝑋2 + ⋯ + 𝑢2𝑝𝑋𝑝  

                                                             ……                                                                              (1) 

𝑧𝑟 =  𝑢𝑟1𝑋1 + 𝑢𝑟2𝑋2 + ⋯ + 𝑢𝑟𝑝𝑋𝑝  

 

𝑤1 =  𝑣11𝑌1 + 𝑣12𝑌2 + ⋯ + 𝑣1𝑞𝑌𝑞   

𝑤2 =  𝑣21𝑌1 + 𝑣22𝑌2 + ⋯ + 𝑣2𝑞𝑌𝑞   

                                                                         ……                                                                               (2) 

𝑤𝑟 =  𝑣𝑟1𝑌1 + 𝑣𝑟2𝑌2 + ⋯ + 𝑣𝑟𝑞𝑌𝑞   

 r, X ve Y değişken kümeleri arasında değişken sayısı daha az olan kümedeki değişken sayısına 

eşit olur (min(𝑝, 𝑞) = 𝑟) İki değişken kümesi arasındaki ilişkiler 𝑧1 ve 𝑤1 arasındaki korelasyonu 

maksimum yapacak şekilde belirlenir ve ayrıca ( 𝑧1, 𝑤1), ( 𝑧2, 𝑤2), … , ( 𝑧𝑟 , 𝑤𝑟) ile ifade edilen kanonik 

değişken çiftleri iki değişken kümesi arasında yer alan ilişkide bağımsız bir boyutu temsil eder. Kanonik 

değişken çiftlerinden ilki en yüksek korelasyona sahipken ikinci kanonik değişken çifti en yüksek ikinci 

korelasyonu temsil etmektedir (Ünlükaplan, 2009; 239: Hamarat ve Özen, 2015; 59).  

 Kanonik korelasyon analiz sonuçlarının yorumlanırken kanonik yükleri incelenir. Kanonik 

yükler, değişken kümelerinde yer alan değişkenlerden hangisinin, kanonik değişkenler üzerinde en çok 

etkiye sahip olduğunu belirlemekte kullanılır. Elde edilen katsayının değerinin yüksek olması ilgili 

değişkenin kanonik varyansının hesaplanmasındaki önemini ortaya çıkarmaktadır (Rencher, 2002; 373; 

Özdamar, 210; 419).  

 İki değişken kümesi arasında hesaplana kanonik korelasyon katsayılarının büyük değerler almış 

olması bu kümeler arasında güçlü bir korelasyonun olduğu anlamına gelmeyebilir. Kanonik korelasyon 

değişkenlerin doğrusal bileşenlerini maksimize ettiği için değişken setlerinden herhangi birindeki 

değişimin diğeri tarafından ne kadarlık kısmının açıklandığını belirtmez. Bu sorunu gidermek için 
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gereksizlik indeksi hesaplanmaktadır (Sharma, 1996: 405; Keskin ve Özsoy, 2004: 69; Koşkan vd., 

2011: 119).  

Kanonik korelasyon analizinde değişken kümelerinden herhangi birinin diğer kümenin varyansını 

belirlediği ölçüye gereksizlik (redundancy measures) denilmektedir (Albayrak, 2006: 487; Hamarat ve 

Özen, 2015; 59).  

4. AMPİRİK BULGULAR 

4.1. PISA ve SOSYAL Göstergeler için Kanonik Korelasyon Analizi Bulguları 

Çalışmanın uygulama aşamasında ilk olarak, 35 OECD ülkesi için “PISA Değerleri (PISA)” ve 

“Sosyal Göstergeler (SOSYAL)” değişken kümeleri arasındaki ilişkiler Kanonik Korelasyon analizi ile 

incelenmiştir. Uygulama için SPSS paket programı kullanılmış olup, çalışmada toplam 10 değişken iki 

ayrı kümede incelenmiştir. Birinci küme olarak ele alınan PISA kümesinde “okuma performansı (X1)”, 

“matematik performansı (X2)” ve “fen performansı (X3)” olmak üzere 3 değişken yer almaktadır (p = 3). 

Karşılaştırma yapılacak ikinci küme olan SOSYAL kümesinde ise, “doğumda beklenen yaşam süresi 

(Y1)”, “bebek ölüm oranı (Y2)”, “doğum oranı (Y3)”, “doğurganlık oranı (Y4)”, “yıllık nüfus artış hızı 

(Y5)”, “nüfus (Y6)” ve “yüzölçümü (Y7)” olmak üzere 7 değişken içermektedir (q = 7).  

Bu iki küme arasındaki ilişki araştırılırken hesaplanacak mümkün kanonik korelasyon sayısı 3’tür 

(min(𝑝, 𝑞) = 3). Tablo 2 ve Tablo 3’te PISA ve SOSYAL olmak üzere iki değişken kümesine ilişkin 

korelasyon katsayıları verilmiştir.  

Tablo 18. PISA Kümesine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 X2 X3 

X1 0,8844 0,9490 

X2 1,000 0,9271 

Tablo 2 incelendiğinde PISA kümesinde %94,90 ile en yüksek korelasyona sahip olan değişkenler 

“okuma performansı (X1)” ve “fen performansı (X3)” olarak gözlemlenmiştir. Bu küme içinde yer alan 

diğer değişkenlerde sırasıyla %92,71 ve %84,44 ile pozitif yönlü, yüksek korelasyona sahiptir.  

Tablo 19. Sosyal Kümesine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

Y1 -0,5341 -0,253 -0,1096 0,3044 -0,1275 0,0079 

Y2 1,000 0,5351 0,3021 0,1478 0,4131 0,2284 

Y3  1,000 0,9224 0,5769 0,0899 0,1047 

Y4   1,000 0,4649 0,0524 0,038 

Y5    1,000           -0,0568 0,2003 

Y6     1,000 0,5514 
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Tablo 3’e göre ise SOSYAL kümesinde %92,24 ile en yüksek korelasyona sahip olan değişkenler 

“doğum oranı (Y3)” ve “doğurganlık oranı (Y4)” olarak gözlemlenmiştir. Bu küme içinde diğer kümeden 

farklı olarak hem pozitif hem de negatif yönlü korelasyonlar yer almaktadır.  

Değişken kümelerinde yer alan değişkenlerin birbirleriyle korelasyonları incelendikten sonra iki 

kümede yer alan değişkenler içinde korelasyon katsayıları hesaplanmış ve elde edilen bulgular Tablo 

4’te özetlenmiştir.  

Tablo 20. PISA ve SOSYAL Kümeleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 Y1       Y2       Y3       Y4      Y5      Y6 Y7 

X1 0,4986 -0,7320 -0,4885 -0,3064 -0,1356 -0,1039 0,1441 

X2 0,4933 -0,7941 -0,5907 -0,4086 -0,1936 -0,2301 -0,0544 

X3 0,4262 -0,7138 -0,5543 -0,3777 -0,2105 -0,0782 0,1306 

Tablo 3’e göre “bebek ölüm oranı (Y2)” değişkeni ile “matematik performansı (X2)” ve “okuma 

performansı (X1)” değişkenleri arasında %79,41 ve %73,20’lik negatif yönlü yüksek ilişkiler 

gözlenmiştir. 

PISA ve SOSYAL değişken kümeleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla uygulanan Kanonik 

Korelasyon Analizi (KKA) sonucunda elde edilen kanonik korelasyon katsayıları ve bu katsayıların 

anlamlılık testleri Tablo 5’te sunulmuştur.   

Tablo 21. Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılık Testleri 

Değişken Çifti Katsayı Wilks' Lambda Ki - Kare Serbestlik Derecesi p 

1 0,844 0,175 49,640 21 0,000* 

2 0,540 0,610 14,066 12 0,297 

3 0,372 0,862 4,242 5 0,515 

Tablo 5 incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde sadece birinci kanonik korelasyonun istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla analizlerin geriye kalan kısımlarında sadece bu 

kanonik korelasyon katsayısı yorumlanacaktır. Böylelikle, Tablo 5’e göre hesaplanan tek anlamlı 

kanonik korelasyon değeri 0,844 olup oldukça yüksektir. Diğer taraftan, değişken kümeleri arasında 

açıklanamayan varyans miktarı da (1 − 𝑊𝑖𝑙𝑘𝑠′𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖) şeklinde ifade edildiğinde, modelin 

tamamı için bu etki değeri 0,825 olarak elde edilir. Elde edilen bu değer, R2’ye benzer şekilde, kanonik 

değişken çiftinin toplam varyansın %82,5’lik kısmını açıkladığı şeklinde yorumlanabilir.  

Anlamlı olan kanonik değişken çiftine karar verdikten sonra, elde edilen standartlaştırılmış 

kanonik katsayılar Tablo 6’da verilmiştir. Standartlaştırılmış katsayılar, kanonik değişkenlerin 

oluşumunda o değişken kümesindeki orijinal değişkenlerin etki miktarlarını gösterir. Regresyon 

modelindeki beta katsayılarına karşılık gelen bu değerler kullanılarak, sadece anlamlı bulunan birinci 

kanonik değişken çifte, U1 ve V1 için katsayılar mutlak değerce incelendiğinde, “matematik performansı 
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(X2)” değişkeninin, U1 kanonik değişkeninin oluşumuna (0,846) ile en önemli katkıyı sağladığı 

görülmektedir. Benzer şekilde, V1 kanonik değişkeni içinde en önemli katkı, (0,790) ile “bebek ölüm 

oranı (Y2)” tarafından sağlanmaktadır.  

Tablo 22. Anlamlı Kanonik Değişken Çifti için Standartlaştırılmış Kanonik Katsayılar 

 X1 X2 X3  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

U1 -0,0611 -0,846 0,438 V1 -0,174 0,790 0,221 -0,044 0,053 0,012 -0,200 

 Örneklem büyüklüğünün çok küçük olması ya da değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

probleminin bulunması durumunda kanonik yüklerin kullanılması önerilmektedir. Kanonik yükler, 

kanonik değişken ve o kümede yer alan orijinal değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarıdır. Tablo 

7’de kanonik korelasyon analizi sonucunda anlamlı bulunan birinci değişken çifti için kanonik yükler 

düzenlenmiştir.  

Tablo 23. PISA ve SOSYAL Değişken Kümeleri için Kanonik Yükler 

 X1 X2 X3  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

U1 -0,943 -0,980 -0,926 V1 -0,634 0,955 0,658 0,435 0,183 0,265 0,018 

 Tablo 7’de yer alan kanonik yükler incelendiğinde, U1 kanonik değişkenine en büyük katkıyı (-

,980) ile “matematik performansı (X2)” değişkeni sağlarken, V1 kanonik değişkeni için ise en büyük 

katkıyı, (0,955) ile “bebek ölüm oranı (Y2)” değişkeninden gelmektedir. Kanonik değişkenlere ait 

kanonik yüklerin işaretleri farklı olduğu için PISA ve SOSYAL değişken kümeleri arasında negatif 

yönlü bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  

Kanonik yüklerin hesaplanıp, yorumlanmasının ardından, yapı katsayılarının hesaplanması aşamasına 

geçilmiştir. Bilindiği çapraz yükler olarak adlandırılan yapı katsayıları; kanonik değişkenler ile diğer 

değişken kümesindeki orijinal değişkenler arasındaki ilişkileri vermektedir. Böylece elde edilen kanonik 

çapraz yüklere ilişkin bulgular Tablo 8’de özetlenmiştir.  

Tablo 24. Kanonik Çapraz Yükler (rS : Yapı Katsayıları) 

 X1 X2 X3  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

V1 -0,797 -0,828 -0,782 U1 -0,535 0,806 0,555 0,367 0,154 0,224 0,015 

Tablo 8’de yer alan kanonik çapraz yükler incelendiğinde U1 kanonik değişkenine en büyük 

katkıyı (0,806) ile “bebek ölüm oranı (Y2)” değişkeninden gediği gözlemlenmektedir. V1 kanonik 

değişkenine en büyük katkıyı ise (-0,828) ile “matematik performansı (X2)” değişkeni sağlamaktadır. 

Benzer şekilde her iki kanonik değişken için çapraz yüklere ilişkin işaretler farklı olduğu için iki 

değişken kümesi arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğunu söylemek mümkündür.  
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Kanonik yüklerin kareleri ortalaması kanonik değişkenler arasındaki paylaşılan varyansların 

tahminini vermektedir. Paylaşılan varyansın bir diğer ölçüsü olarak Belirleme İndeksleri (Redundancy 

index) önerilmektedir.  Tablo 9’da paylaşılan varyans oranları ve belirleme indeksi değerleri 

hesaplanmış ve elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 25. Açıklanan Varyans Oranları ve Gereksizlik İndeksleri 

 

Kanonik Değişken 

PISA için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

PISA için 

Belirleme 

İndeksi 

SOSYAL için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

SOSYAL için 

Belirleme 

İndeksi 

1 0,903 0,644 0,291 0,208 

Buna göre, anlamlı bulunan birinci kanonik fonksiyondaki U1 kanonik değişkeni kendi kümesinde 

yer alan PISA değişkenlerindeki bilginin %90,3’ünü açıklamaktadır. Bu değişken diğer küme olan 

SOSYAL’de yer alan değişkenlerdeki bilginin %20,8’ini açıklamaktadır. Benzer şekilde aynı 

fonksiyondaki V1 kanonik değişkeni kendi kümesinde yer alan SOSYAL değişkenlerindeki bilginin 

%29,1’ini açıklarken diğer kümede yer alan PISA değişkenlerindeki bilginin %64,4’lük kısmını 

açıklayabilmektedir.  

4.2. PISA ve Ekonomik Göstergeler için Kanonik Korelasyon Analizi Bulguları 

Çalışmanın uygulama aşamasının ikinci kısmında, 35 OECD ülkesi için bu kez “PISA Değerleri 

(PISA)” ve “Ekonomik Göstergeler (EKONOMİK)” değişken kümeleri karşılaştırılmıştır. Toplamda 11 

değişkenden oluşan iki küme ele alınarak kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Birinci küme, 

birinci kanonik korelasyon analizinde olduğu gibi PISA kümesinde yer alan okuma performansı (X1)”, 

“matematik performansı (X2)” ve “fen performansı (X3)” değişkenleri oluşturmaktadır (𝑝 = 3). İkinci 

küme olan EKONOMİK kümesinde ise, “milli gelir (Z1)”, “kişi başına gayrisafi milli hasıla (Z2)”, 

“elektrik tüketimi (Z3)”, “Sabit telefon aboneliği (Z4)”, “enflasyon (Z5)”, “petrol kullanımı (Z6)”, 

“istihdam (Z7)”  ve “elektrik üretimi (Z8)” olmak üzere toplam 8 değişkenden oluşmaktadır (𝑞 = 8). 

PISA ve EKONOMİK kümeleri arasındaki ilişki ortaya çıkarılırken hesaplanacak olan mümkün 

kanonik korelasyon sayısı 3’tür (min(𝑝, 𝑞) = 3). PISA kümesine ait korelasyon katsayıları birinci 

kanonik korelasyon analizinde hesaplanmıştır (Tablo 2). EKONOMİK değişken kümesine ilişkin 

korelasyon katsayıları Tablo 9’da yer almaktadır.  

Tablo 10 incelendiğinde EKONOMİK kümesinde %99,15 ile en yüksek korelasyona sahip olan 

değişkenler “milli gelir (Z1)” ve “elektrik üretimi (Z8)” olarak elde edilmiştir. Küme içerisinde yer alan 

en yüksek korelasyona sahip ikinci değişkenler ise %96,08 ile “elektrik tüketimi (Z3)” ve “petrol 

kullanımı (Z6)” olduğu gözlemlenmiştir.  
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Tablo 26. EKONOMİK Kümesine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

Z1 0,207 0,024 0,1746 -0,011 0,119 0,0296 0,9915* 

Z2 1,000 0,579 0,3301 -0,4051 0,5691 0,5957 0,1838 

Z3  1,000 0,1414 -0,1501 0,9608* 0,5065 0,0453 

Z4   1,000 -0,4071 0,2089 0,2004 0,1521 

Z5    1,000 -0,16 -0,4549 0,0143 

Z6     1,000 0,5263 0,1466 

Z7      1,000 0,0130 

Değişken kümelerinde yer alan değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkiler incelendikten sonra iki 

kümede yer alan değişkenler içinde hesaplanan korelasyon katsayıları Tablo 11’de özetlenmiştir. 

Tablo 27. PISA ve Ekonomik Kümeleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

X1 0,0969 0,4168 0,1840 0,3347 -0,6076 0,2495 0,5518 0,1035 

X2 -0,0489 0,4353 0,1749 0,3813 -0,6076 0,2361 0,6251* -0,0519 

X3 0,1096 0,3616 0,0972 0,3324 -0,5521 0,1901 0,6088* 0,1084 

Tablo 11’e göre “istihdam (Z7)” değişkeni ile “matematik performansı (X2)” ve “fen performansı 

(X3)” değişkenleri arasında sıyasıyla %62,51 ve %60,88’lik pozitif yönlü orta düzeyde ilişkiler 

gözlemlenmiştir.  

Birinci kanonik korelasyon analizimde olduğu gibi, PISA ve EKONOMİK değişken kümeleri 

arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için yapılan analiz sonucunda elde edilen kanonik korelasyon 

katsayıları ve bu katsayıların anlamlılık testleri Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 28. Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılık Testleri 

Değişken Çifti Katsayı Wilks’ Lambda Ki-Kare Serb. Der. p 

1 0,792 0,146* 51,99 24 0,001* 

2 0,726 0,392 25,3 14 0,032* 

3 0,415 0,828 5,101 6 0,531 

Tablo 12 incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde birinci ve kanonik korelasyonun istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, hesaplanan kanonik korelasyon katsayıları 

sırasıyla 0,792 ve 0,726 olup oldukça yüksektir. Ayrıca, değişken kümeleri arasında açıklanamayan 

varyans miktarı birinci kanonik değişken çifti için 0,854, ikinci kanonik değişken çifti için ise 0,608 

olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler R2’ye benzer şekilde oldukları için birinci kanonik 

değişken çiftinin ikinci kanonik değişken çiftine kıyasla toplam varyansın %85,4’lük kısmını açıkladığı 

şeklinde yorumlanabilir.  
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Standartlaştırılmış kanonik korelasyon katsayıları Tablo 13’te yer almaktadır. Regresyon 

modelindeki beta katsayılarına denk geldiği daha önce ifade edilen bu değerler kullanılarak, anlamlı 

bulunan birinci kanonik değişken çifti, U1 ve V1 için katsayılar mutlak değerce incelendiğinde 

“matematik performansı (X2)” değişkeninin, U1 kanonik değişkeninin oluşumuna (0,796) ile en önemli 

katkıyı yaptığı görülmektedir. Aynı şekilde V1 kanonik değişkeni içinde en önemli katkıyı, “milli gelir 

(Z1)” tarafından (1,855) yaptığı elde edilmiştir.  

Anlamlı bulunan ikinci kanonik değişken çifti U2 ve V2 için katsayılar mutlak değerce ele 

alındığında, U2 kanonik değişkeninin oluşumuna “fen performansı (X3)” (3,95) ile en yüksek katkıyı 

yaptığı gözlemlenmiştir. V2 kanonik değişkeni için en önemli katkı ise, “milli gelir (Z1)” değişkeni 

tarafından (2,033) yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 29.Anlamlı Kanonik Değişken Çiftleri için Standartlaştırılmış Kanonik Katsayılar 

 X1 X2, X3  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

U1 -0,009 -0,796 -0,236 V1 1,855 -0,203 1,020 -0,180 0,401 -0,685 -0,645 -1,701 

U2 2,430 1,575 -3,954 V2 -2,033 0,459 1,743 0,071 -0,476 1,314 -0,770 1,694 

Kanonik değişken ve o kümede yer alan orijinal değişkenler arasındaki korelasyon katsayısını 

gösteren kanonik yükler, anlamlı bulunan birinci ve ikinci kanonik değişken çifti için Tablo 14’te 

özetlenmiştir.  Tablo 14 incelendiğinde U1 kanonik değişkenine en büyük katkıyı (-0,996) ile 

“matematik performansı (X2)” değişkeni sağlarken, V1 kanonik değişkeni için ise en büyük katkıyı (-

0,794) ile “istihdam (Z7)” değişkeninden gelmektedir. Ayrıca kanonik yüklerin işaretlerinin aynı yönde 

olması PISA ve EKONOMİK değişken kümeleri arasında aynı yönlü bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  

Tablo 30. PISA ve Ekonomik Değişken Kümeleri için Kanonik Yükler 

 X1 X2, X3  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

U1 -0,913 -0,996 -0,958 V1 0,014 -0,535 -0,201 -0,473 0,761 -0,289 -0,794 0,017 

U2 0,07 0,057 -0,187 V2 -0,379 0,37 0,466 0,137 -0,345 0,312 -0,113 -0,357 

Kanonik yüklerin hesaplanıp, yorumlanmasının ardından, yapı katsayıları Tablo 15’te 

hesaplanmıştır. Tablo 15’te yer alan kanonik çapraz yükler incelendiğinde U1 kanonik değişkenine en 

büyük katkıyı “istihdam (Z7)” değişkeni (-0,629) ile sağlamaktadır. V1 kanonik değişkenine ise (-0,789) 

ile “matematik performansı (X2)” değişkeni sağlamaktadır. Elde edilen çapraz yüklere ilişkin işaretleri 

aynı olduğu için iki değişken kümesi arasındaki ilişkinin aynı yönde olduğu söylenebilir.  

Tablo 31. Kanonik Çapraz Yükler (rS : Yapı Katsayıları) 

 X1 X2, X3  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

V1 -0,723 -0,789 -0,759 U1 0,011 -0,424 -0,159 -0,375 0,603 -0,229 -0,629 0,013 

V2 0,051 0,041 -0,136 U2 -0,275 0,268 0,338 0,099 -0,251 0,227 -0,082 -0,259 
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Tablo 16’da hesaplanan paylaşılan varyans oranları ve belirleme indeksleri yer almaktadır. Buna 

göre anlamlı bulunan birinci kanonik fonksiyondaki U1 kanonik değişkeni kümesinde yer alan PISA 

değişkenlerindeki bilginin %91,4’ünü açıklamaktadır. U1 değişkeni diğer küme olan EKONOMİK’te 

yer alan değişkenlerin %14,5’ini açıklamaktadır. Aynı şekilde V1 kanonik değişkeni kendi kümesinde 

yer alan EKONOMİK değişkenlerindeki bilginin %23’ünü açıklarken diğer kümede yer alan PISA 

değişkenlerindeki bilginin %57,4’lük kısmını açıklamaktadır. 

Tablo 32.Açıklanan Varyans Oranları ve Gereksizlik İndeksleri 

 

Kanonik Değişken 

PISA için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

PISA için 

Belirleme 

İndeksi 

SOSYAL için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

SOSYAL için 

Belirleme 

İndeksi 

1 0,914 0,574 0,230 0,145 

2 0,014 0,008 0,109 0,057 

5.SONUÇ 

Gelişmişlik kavramı şüphesiz sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmişliği de içinde 

barındıran bir durumu ifade etmektedir.  Bu kavramların temelinde eğitim olduğu ve eğitimin küresel 

boyutta ülkeler açısından oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Bu çalışmada 2000 yılından itibaren her üç yılda bir yapılan ve 72 ülkeyi kapsayan (PISA 2015 

Ulusal Rapor, 2015) PISA projesinin 2015 yılı OECD ülkeleri verileri bazı ekonomik göstergeler ile 

sosyal göstergeler bakımından ikili karşılaştırması yapılarak ile analiz edilmiştir. Çok değişkenli 

istatistiksel analiz tekniklerinden kanonik korelasyon analizi kullanılarak birinci kanonik korelasyon 

analizinde PISA değerleri ile sosyal göstergelerin yer aldığı değişken setleri arasında istatistiksel olarak 

%5 anlamlılık düzeyinde tek bir kanonik değişken çifti elde etmiştir. PISA değerleri ile ekonomik 

göstergelerin karşılaştırıldığı ikinci kanonik korelasyon analizinde ise istatistiksel olarak anlamlı iki  

kanonik değişken çiftine ulaşılmıştır.  

PISA değerleri ve Sosyal göstergelerin karşılaştırıldığı ve anlamlı bulunan birinci kanonik 

değişken çiftinde PISA değerleri arasında en büyük katkıyı “matematik performansı (X2)” değişkeni 

sağlarken, sosyal değişkenler arasında ise en yüksek katkı “bebek ölüm oranı (Y2)” değişkeni tarafından 

sağlamaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda sosyal göstergelerin PISA değerlerini negatif yönde 

etkilediği (bebek ölüm oranının artmasının matematik performansını azalttığı) gözlemlenmiştir. Ayrıca 

anlamlı bulunan kanonik korelasyon değişken çifti tek başına modelin varyansının %84,5’ini 

açıklamaktadır. Literatürde eğitim üzerinde etkisi olan farklı sosyal göstergeler olduğu (cinsiyet, coğrafi 

bölge, okul türleri, anne-baba eğitimi vb.) yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Demir, Kılıç ve Önal, 

2010; Gürsakal, 2012; Yılmaz Fındık ve Kavak, 2013; Dolu, 2018; Weissbach, 2018). 
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PISA değerleri ile ekonomik göstergelerin karşılaştırıldığı ikinci kanonik korelasyonda 

istatistiksel olarak anlamlı olan iki kanonik değişken çifti bulunmuştur. Birinci kanonik değişken çifti 

tek başına modelin varyansının %85’lük kısmını açıklarken ikinci kanonik değişken çifti toplam 

varyansı yalnızca %60,8’lik bir kısmını açıklamaktadır.  

Ekonomik göstergeler arasında en yüksek katkıyı “istihdam (Z7)” değişkeni ikinci en yüksek 

etkiyi “enflasyon (Z5)” ve onu “kişi başına gayrisafi milli hasıla (Z2)” değişkeni takip etmektedir. PISA 

değerleri içerisinde de birinci kanonik korelasyon analizinde olduğu gibi “matematik performansı (X2)” 

değişkeni en çok etkiye sahiptir. Ekonomik göstergeler ile eğitim değişkenlerinin genel olarak pozitif 

yönde ilişkiler gösterdiği ve ekonomi göstergelerinde meydana gelen artışın eğitimi pozitif yönde 

etkileyeceği literatürce de desteklenmektedir (Yıldırım, 2012; Aydın vd., 2012; Çalışkan, Karabacak ve 

Meçik, 2013; Güngör ve Göksu, 2013; Koç Aytekin ve Tertemiz, 2018).  

 Gelişmiş ülkelerin iyi eğitilmiş, nitelikli işgücüne ve yüksek bilgi üretebilme kapasitelerine 

sahip olmaları, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler karşısında önemli bir avantaja sahip olmalarını 

sağlamaktadır. Eğitimde meydana gelen değişimler ve gelişmeler işgücü verimliliğinin yanında bilgi 

üretme kapasitesini de artırarak ekonomik ve sosyal refahı olumlu yönde etkileyecektir.  

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, genel olarak ekonomiye yapılan 

yatırımların eğitim basamaklarının daha hızlı çıkılmasına ve Türkiye’nin eğitim anlamında gelişme 

göstermesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öte yandan bazı sosyal göstergeler (bebek ölüm 

oranı gibi) için alınacak olan önlemler sonucunda, bu durumun eğitim üzerindeki yansımalarının da 

olumlu yönde olacağı ifade edilebilir.  
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İDARİ KÖTÜLÜĞÜN FİİLİ GÖRÜNÜMÜ: YEREL YÖNETİM ÖRGÜTLERİNDE NİTEL 
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ÖZET 

İdari kötülük; sıradan insanların idari eylem ve/veya işlemler münasebetiyle kötülük 

yaptıklarının farkında olmaksızın üçüncü kişilere zarar vermeleri halini ifade etmektedir. Bu çalışmada, 

yerel yönetim örgütleri örneğinde idari kötülüğün tezahürleri, “neden” ve “nasıl” sorularına yanıt 

bulmaya elverişli olan vaka incelemesi yoluyla etraflı olarak ele alınmıştır. Böylece idari kötülüğün fiili 

olarak örgütlerde ne şekilde ortaya çıktığı, nasıl maskelendiği, hangi tip maskelerin daha sıklıkla 

kullanıldığı ve kimlerin daha çoklukla idari kötülüğe başvurduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İdari Kötülük, Kamu Görevlileri, Kötücül Faaliyetler 

JEL Kodları: H70, D73, D79. 

OPERATIONAL APPEARANCE OF ADMINISTRATIVE EVIL: A QUALITATIVE STUDY 

IN LOCAL GOVERNMENTS 

ABSTRACT 

Administrative evil is that ordinary people can engage in acts of evil, which do harm to third 

parties, without being aware that they are doing anything at all wrong. In this study, the apperances of 

administrative evil in the case of local government organizations are discussed extensively through case 

studies that are suitable to find answers to the questions “why” and “how”. Thus, it has been clarified 

how administrative evil occurs in organizations, how it is masked, which types of masks are used more 

frequently and who mostly resort to administrative evil. 
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1. GİRİŞ 

İdari kötülük; sıradan insanların idari eylem ve/veya işlemler münasebetiyle kötülük yaptıklarının 

farkında olmaksızın üçüncü kişilere zarar vermeleri halini ifade etmektedir. Özellikle Nazi toplama 

kampları veya Irak harekâtında cezaevlerine atılan masum insanlara verilen zararların, kamu 

görevlilerince, görevlerinin bir uzantısı veya teknik rasyonellik çerçevesinde değerlendirilmesi, aktif 

idari kötülük olarak kabul edilmektedir. Bunun karşısında, birtakım kamu görevlilerinin yaptıkları bu 

kötücül faaliyetlere sessiz kalan, bunları bildirmeyen veya en azından kötülükten alıkoymayan diğer 

görevliler içinse, pasif idari kötülük kavramı kullanılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların, daha 

çoklukla makro düzeyde vakalara odaklandığı, örneğin örgüt altı (mikro) düzeyde idari kötülüğün nasıl 

tezahür ettiği, bu amaçla ne gibi enstrümanların, stratejilerin kullanıldığı, hangi tip çalışanların daha çok 

kötücül davranma eğiliminde olduğu gibi konularda tam bir belirlilik yoktur. Yine yapılan birçok 

çalışmada idari kötülük açısından görev, emir, kurallar gibi maskeler kullanılmasına karşın, örneğin 

ideoloji gibi faktörlerin bir maske olarak kullanıldığına ilişkin çok az bildirime rastlanmaktadır. Bu 

çalışmada, yerel yönetim örgütleri örneğinde idari kötülüğün tezahürleri, “neden” ve “nasıl” sorularına 

yanıt bulmaya elverişli olan vaka incelemesi yoluyla etraflı olarak ele alınacaktır. Bu amaçla Kocaeli ve 

Çanakkale illerinde bulunan il ve ilçe belediyelerinde görev yapan orta ve üst düzey kamu 

yöneticileriyle yapılacak görüşmeler vasıtasıyla veri toplanacak ve elde edilen veri, nitel veri işleme 

teknikleri kullanılarak çözümlenecektir. Böylece idari kötülüğün fiili olarak örgütlerde ne şekilde ortaya 

çıktığı, nasıl maskelendiği, hangi tip maskelerin daha sıklıkla kullanıldığı ve kimlerin daha çoklukla 

idari kötülüğe başvurduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

2. İDARİ KÖTÜLÜK VE TEORİK ARKAPLANI 

İdari kötülük benzer fakat farklı bir kavramlaştırma olan kötü idare ile aynı şey değildir. Daha 

geniş bir kapsama sahip kötü idare, idari kötülüğün atası sayılabilir. Kötü idare; otorite veya pozisyonun 

kötüye kullanılması, karar ve uygulamada özensizlik, hukuki bir ihtiyacı görmezden gelme, işten 

kaçınma davranışları sergileme, ayırımcı fiiller, ödül talepleri ve bunun gibi hatalardan sayılabilecek 

başka sorunları kapsayan idari süreçlerdeki ahlaki ve yasalara aykırı bir davranış veya eylem olarak 

tanımlanabilir (Iswanty, 2017). Başka bir tanıma göre ise kötü idare, “verimsiz, yetersiz, uygunsuz ve 

kötüce liderlik yapmak veya yönetmek” şeklinde ifade edilmektedir (Sykes, 1982’den aktaran Milley, 

2017). 

Katz (1993) kötülüğü; bir kişinin onuruna yapılan küçük çaplı saldırılardan düpedüz cinayete 

kadar varabilecek şekilde masum insanları insanlıklarından mahrum edecek davranışlar olarak 

tanımlamaktadır. Kötü idareden daha farklı bir kavram olan idari kötülük; Guy Adams ve Danny 
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Balfour’un 1998 yılında yayınladıkları “Unmasking Administrative Evil” isimli kitaplarında ilk defa 

kavramsallaştırılmıştır. Onlara göre sıradan insanların, normal mesleki veya idari rolleri kapsamında 

gerçekleştirdikleri herhangi bir şeyle kötülük yaptıklarının ayırdında olmaksızın kötücül eylemlere 

teşebbüs etmeleri olarak tanımlanabilir (Adams ve Balfour, 1998; Adams, 2011). İdari kötülük 

konusunda farklı olan, görünenin maskelenmiş olmasıdır. İdari kötülük birçok farklı yoldan 

maskelenebilir, ancak ortak özelliği insanların aslında yanlış bir şey yaptıklarının farkında olmadan 

kötülük eylemleriyle meşgul olmalarıdır (Zanetti ve Adams, 2000). Hoffman vd. (2012), literatürde idari 

kötülük için kullanılan on farklı maskeden söz etmektedirler. Bunlardan ilki; eylemleri yeniden 

adlandırarak, kararları yeniden etiketleyerek bir durumun ahlaki boyutunun anlaşılmasını zorlaştıran 

veya engelleyen edebi kelam kullanarak örtmecedir (euphemisms). İkincisi; karmaşık modern örgüt 

yapılarının bireysel sorumluluğu dağıtması ve rol beklentilerinin bölümlendirilmesi gerekliliği şeklinde 

ifade edilen bölümlendiremedir (compartmentalization). Üçüncü maske; bireylere, kendi uzmanlık 

alanları için değerli ve ödüllendirilen teknik uzmanlar olarak davranarak, onları “büyük resim” veya 

ahlaki boyutlar hakkında düşünmekten caydırma olarak ifade edilebilecek araçsal rasyonelliktir 

(instrumental rationality). Dördüncüsü, yapılan her türlü eylemi “hukukun üstünlüğü” adı altında 

meşrulaştırmak olan kanunlara uymadır (legalism). Beşinci maske insanların genellikle kendi kararlarını 

meşru bir otoritenin kararına tabi kılmaya istekli olmaları şeklinde ifade edilebilecek hesap verebilirlik 

yapılarıdır (accountability structures). Altıncı maske; bir örgütün üyeleri ve müşterileri dışında kalanlar 

olarak adlandırılan “yabancı” veya “dışarıdaki” birinin, ahlaki olmayan bir davranış neticesinde kurban 

olmasının standart ahlaki muamele dışında görülmesi anlamına gelen canavarlaşmadır 

(dehumanization). Yedincisi; bir örgütün görevleri en büyük ve esas değer olarak tanıtması, diğer tüm 

hususları ikincil ve isteğe bağlı olarak ele alması şeklinde ifade edilebilecek görevin üstünlüğüdür 

(mission supremacy). Sekizincisi, bir eylemin ahlaki olarak renklendirilerek aktörün bilincinden 

çıkarmak veya aklamak olarak ifade edilebilecek ahlaki sönümlenmedir (ethical fading). Dokuzuncu 

maske; kötülüğün, ikna edici bir şekilde iyi olarak tanımlandığı bir durumu ifade eden ahlaki evirmedir 

(moral inversion). Nihayet idari kötülük için kullanılan onuncu maske; sistemlerin üyelerinin etik 

davranışlarını manipüle ederek maskeleri kabul etmelerini teşvik etmek için verdikleri ödül ve cezalardır 

(reward and punsihment) (Hoffman vd. 2012). 

İdari kötülük, kötü idareye göre eylem veya faaliyetin sonuç olarak kötü olabileceğinin farkında 

olmama haline üzerinde dururken (Adams ve Balfour, 1998; Dubnick, 2000), kötülük şeklinde 

nitelendirilmeyeceği ifade edilmektedir (Adams, 2011). Aslında, sıradan insanlar sadece kendilerinden 

beklenenleri yaparak, örgütsel rollerine uygun şekilde davranıyor olabilirler. Ancak bunu yaptıkları 

esnada eleştirel ve makul bir gözlemcinin, genellikle de olaydan sonra, kötülük olarak tanımlayacağı bir 

şeye katılıyorlardır (Zanetti ve Adams, 1993). İdari kötülük, ahlaki akıl yürütme için kurallar ya da 

ilkeler sağlamadığından etik bir teori değildir. Bundan farklı olarak ahlaken farkındalığı olan liderlik 
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uygulayıcıları için bazı derin etik çıkarımlar içeren bir olgu veya davranış biçiminin tanınmasıdır (Reed, 

2012). 

3. YÖNTEM 

Çalışma, idari kötülük olarak isimlendirilen olgunun örgütlerdeki görünümlerini belirlemek üzere 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla idari kötülüğün örtülmesinde kullanılan maskeler, kötülüğün nasıl fark 

edildiği, kullanılan araç ve stratejiler ile idari kötülüğün örgütte nasıl ortaya çıkabildiği ve buna nasıl 

mani olunabileceğine ilişkin araştırma soruları üretilmiştir. Bu sorulara yanıt vermek üzere, nitel 

araştırma yöntemlerinden fenomenolojik analiz yöntemi ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik 

analiz, insanların çevrelerinde olup biten olayları nasıl değerlendirdiklerini anlamak ve insanın, bilişsel, 

duygusal ve bedensel durumlarını bütüncül perspektiften incelemek üzere gerçekleştirilir (Giorgi, 2012; 

Özdemir, 2011). Fenomenolojik analizde genellikle küçük örneklem gruplarının tercih edilmesi 

münasebetiyle (Özdemir, 2011), bu çalışmada da 6 kişilik bir örneklem grubuyla mülakatlar yapılmıştır. 

Mülakat yapılmasının temel nedeni tam anlaşılamamakla birlikte, neden ve nasıl sorularına yanıt 

üretilmesi beklenen (Giorgi, 2012; Rowley, 2002; Yin, ) bir fenomen olarak “idari kötlüğün” ele alınmış 

olmasıdır. Mükalatlarda, yarı yapılandırılmış bir soru formu kullanılmıştır. Mülakatlar, kolayda erişim 

açısından maksatlı olarak seçilen orta ve üst düzey yerel yönetim idarecileri ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, yerel yönetim örgütlerinin seçilmesinin temel nedeni, bu gibi örgütlerin yurttaşların günlük 

yaşamlarına doğrudan müdahale edebilecek hizmet sıklığı, yoğunluğu ve mesuliyetine sahip olmaları, 

yani yurttaşlarla doğrudan hizmetler münasebetiyle sıklıkla yüz yüze kalmaları, dolayısıyla idari 

kötülüğün tezahür etme olasılığının diğer kamu örgütlerine göre yüksek olabileceğinin 

değerlendirilmesidir.  

Analiz aşamasında ise, elde edilen görüşme verisi araştırma soruları doğrultusunda işlenerek 

farklı temalar oluşturulmuş ve nihayet araştırma sorusuna yanıt verecek şekilde bulgu olarak 

sunulmuştur. Bulgu sunumunda ayrıca elde edilen veriden bulgular açısından delil niteliği taşıyanlar, 

pasajlar halinde ilgili kısımlarda sunulmuştur. Bunların sunumunda, görüşmecilere kod numarası 

verilmesi tercih edilmiştir. 

4. BULGULAR  

Çalışma bulguları, elde edilen verinin araştırma soruları doğrultusunda tema halinde kodlanması 

ile sunulmuştur. Çalışmada esas itibariyle idari kötülükte kullanılan maskeler, idari kötülüğün örgütte 

nasıl fark edildiği, kötülük için kullanılan araç ve stratejiler, idari kötülüğün örgütlerde nasıl tatbik 

edilebildiği ve nihayet buna nasıl mani olunabileceğine dair sorular üzerine yapılandırıldığından, 

bulgular da bu sorular doğrultusunda oluşturulmuş ve ilgili veriden delil mahiyetinde pasajlar 

sunulmuştur.  
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4.1. İdari Kötülüğün Maskeleri 

Genel olarak bakıldığında, yerel yönetim örgütlerinde idari kötülük maskelenirken kamu 

hizmetine ilişkin birtakım maskeler ile ideoloji gibi daha genel maskelerin kullanıldığı ileri sürülebilir. 

Özellikle kamu yararı veya hizmette eşitlik yahut adalet ilkesi gibi kamu hizmetine özgü kavramların, 

idari kötülük sergilenecek ise, bunun bir maskesi olarak kullanıldığı ifade edilmelidir. Yine spesifik 

vakalarda, statünün de kötülüğün maskelenmesi adına kullanıldığı belirtilmelidir. Bu açıdan 

görüşmecilerden alınan bir değerlendirme şu şekildedir:  

“Bu tür vakalarda karşılaştığım genellikle uygulanan kuralın ve gösterilen tavrın kişisel  bir 

eylem olmadığı ve kurumsal eşitlik gözetilerek herkese eşit muamelede davranılması gerektiği gibi 

gerekçelerin açıklanması olmuştur.” G1 

“İdeoloji de önemli bir maske oluyor.”G6 

4.2. İdari Kötülüğün Fark Edilmesi 

İdari kötülüğün genellikle şahsi gözlem ve/veya muhataplar yahut da başkaca görevlilerinin 

şikayetiyle ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında, idari kötülüğü gerçekleştirenlerin, -

bu çalışmadaki görüşmecilerin ve literatür bulgularının gösterdiği üzere- yaptıkları eylemlerin farkında 

olmadıklarını veya en azından bunu kötülük olarak kabul etmediklerini yeniden ifade etmek gerekir.  

Öte yandan idarecilerinde idari kötülüğü her ne kadar birkaç vakada doğrudan gözlem yoluyla 

fark ettikleri ortaya çıkmış olsa da daha sıklıkla onu şikayetler yoluyla teşhis ve tespit edebildikleri 

belirtilmelidir. Bu noktada elde edilen veriden dikkat çekici olanlar şu şekildedir: 

“İdari kötülüğü doğrudan gözlem yoluyla fark ettim. Bunun idari kötülük olduğunu ise masum 

kişinin yerine kendimi koyup empati yaparak anladım.” G3 

“Kurumda ilişkili olduğumuz kişiler ile görüştüğümüzde ve bu durumla karşılaşan personelin 

şikayetlerinden fark edilmiştir. Bazı durumlarda şahsi olarak da karşılaşılmıştır.” G5 

4.3. İdari Kötülüğün Araç Ve Stratejileri 

İdari kötülüğün gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve stratejilere bakıldığında, daha çoklukla 

işle ilgili veya işin sağladığı enstrümanların tercih edildiği ve buna ilişkim stratejiler izlendiği ileri 

sürülebilir. Kaldı ki bu durum da oldukça doğal kabul edilebilir. Zira kötülük, idari görevlinin yaptığı iş 

olmamış olsa, gerçekleştirilemeyecek, tatbik edilemeyecektir. Bu nedenle işe ilişkin, işle ilgili 

enstrüman ve araçların kullanılmasını, doğal karşılamak gerekir.  

Bu açıdan görüşmecilerden elde edilen birkaç örnek aşağıda sunulmuştur: 

“Görevlinin idari kötülük için kullandığı en büyük araç, bulunduğu konumudur.” G4 
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“Kullanılan araç-gereç ve uygulama olarak en göz önünde olan makam kurallarının bahane 

edilmesi olduğunu fark ettim.”G1. 

4.4. İdari Kötülük İmkanı 

Yöneticilerin gözetim ve denetimi altında idari kötülüğe çalışanların olanak bulmalarının en 

önemli nedeni, aslında yine ideolojik yaklaşımlarmış gibi görünmektedir. Özellikle yöneticilerin, 

çalışanları ideolojik olarak gruplandırarak buna istinaden denetimden kaçınmaları, nihayet idari 

kötülüğe idare edilenlerin olanak bulmalarına yol açmaktadır. 

Bu noktada ilginç bir bulgu da, idare edilenlerin idari kötülük yapmada –tekil bir vaka da olsa- 

“idarecilerini taklit etmeleridir.” İdarecinin yapmış olduğu kötülüğüm fark eden çalışan, örneğin 

fırsatını bulduğunda, idarecinin yaptığı ve artık sıradanlaşan ve belki normalleşen ve hatta “aşırı doğru” 

kabul ettiği kötücül eylemi kendisi de gerçekleştirebilmektedir.  

“Çalışanlar kötülüğü ‘aynısını liderim veya yöneticim de yapıyor, benim de yapmamda bir 

sakınca yok’, diyerek yapmaktadırlar.” G2 

“Bu davranış kodları bazen hastalık derecesine varabiliyor. Yaptığı davranışların doğruluğuna 

aşırı derecede inanabiliyor.” G5  

“Siyasette makam sahiplerine ya da belediye başkanına yakın olmak, kişinin kendini imtiyazlı 

zannetmesi bu eylemlerin işlenmesini kolaylaştırıyor .”G6 

4.5. İdari Kötülükten Kaçınma 

İdari kötülükten kaçınma bakımından özellikle eğitimin önemli olduğu burada da bir kere daha 

vurgulanmalıdır. Bununla birlikte kamu yönetiminde özellikle öncelenmesi gereken birtakım anayasal 

ve yasal değerler ile ahlaki, vicdani ve dini değerlerin de önem arz ettiği ifade edilmelidir.  

Nadir olarak “liyakat” esas alınarak yapılacak personel seçimlerinin de “nitelikli personelin 

kötücül eylemlerden kaçınacağı savı” doğrultusunda idari kötülüğe mani olabileceği ileri sürülebilir. Bu 

hususla ilgili görüşmecilerden elde edilen bulgulardan ilgi çekici olanlar aşağıda sunulmuştur:  

“Liyakat esasına göre, donanımı, bilgi ve tecrübesi geleceği makamı dolduran kişilerin idarede 

seçilmesi, en önemli adım olacaktır.” G3 

“Eğitimle olacak bir şey bu. Evrensel insani değerler öncelikli olmalı, sonra milli-manevi 

değerler. Sonra örf-adetten oluşan milli eğitim süreci olmalı.” G6 

5. SONUÇ 

Örgütlerin karanlık yanıyla daha çok ilgiliymiş gibi görünen idari kötülük fenomeni, çok 

anlaşılamamış olması münasebetiyle örgütsel tezahürleri itibariyle incelemeye değerdir. Bu noktada 
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ifade etmek gerekir ki, örgütsel kötülük örgütlerde şahsi gözlem ve şikayetler yoluyla ortaya 

çıkarılabilmektedir. Kötülüğün maskelenmesinde ideoloji ve diğer kamu hizmeti kavramları 

kullanılabilmektedir. Yine idari kötülüğün tatbikinde kullanılan araç ve stratejiler açısından ise, daha 

çoklukla kamu hizmetine ilişkin veya bunun sağladığı araç ve stratejilerin tercih edildiği ifade 

edilmelidir. Yöneticilerin gözlem ve denetimleri altında idari kötülüğün tatbik edilmesinde ise, özellikle 

personele dönük ideolojik yaklaşımların etkili olduğu, buna istinaden idari kötülüğe personelin fırsat 

bulabildiği belirtilmelidir. Yine de üstleri taklit eden idari görevlilerin de kötücül eylemlere 

kalkışabilecekleri ileri sürülebilir. Kötülüğün engellenmesi bakımından ise, genel olarak eğitimin yararlı 

olabileceği ifade edilebilir. Buna bitişik olarak anayasal, yasal, milli ve dini birtakım değerlerin de 

hizmet üretirken özellikle öncelemesinin, kötülüğe mani olabileceği belirtilmelidir. Yine liyakate uygun 

personel seçiminin de kötücül davranışlardan personeli alıkoyabileceği vurgulanmalıdır. 

 Çalışmada iki yerel yönetim örgütünde çalışılmış olması bir zafiyet olarak görülebilir. Gelecek 

çalışmalar bu afiyeti aşarak sunulan bulgulara odaklanabilirlerse, literatüre ciddi katkı yapma olasılık 

ve olanağı bu konuda mevcuttur.   

KAYNAKÇA 

Adams B. G. ve Balfour D. L. (1998) “Unmasking Administrative Evil”, Sage: Thousand Oaks. 

Adams B. G. (2011) “The Problem of Administrative Evil in a Culture of Technical Rationality”, Public 

Integrity, 13(3): 275-286. 

Dubnick J. Melvin (2000) “Spirited Dialogue: The Case for Administrative Evil: A Critique”, Public 

Administration Review, 60(5): 464-482. 

Giorgi, A. (2012) “The Descriptive Phenomenological Psychological Method”, Journal of 

Phenomenological Psycholog, 43: 3-12. 

Hoffman, M. C., Pyne, J., ve Gajewski, M. (2012) “The Ten Masks of Administrative Evil”, 

Administrative Theory & Praxis, 34(1): 125-132. 

Katz, F. (1993) ‘‘Ordinary People and Extraordinary Evil: A Report on the Beginnings of Evi’’, Albany: 

SUNY Press. 

Milley P. (2017) “Maladministration in Education: Towards a Typology Based on Public Records in 

Canada”, Educational Management Administration and Leadership, May 2016: 1-18. 

Özdemir, M. (2011) “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir 

Çalışma”. ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 323-343. 

Reed E. G. (2012) “Leading Questions: Leadership, Ethics, and Administrative Evil”. Leadership, 8(2): 

187-198. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

934 
 

Rowley, J. (2002) “Using Case Studies in Research”. Management Research News, 25(1): 16-27. 

Sykes J. B. (1982) ‘‘The Concise Oxford Dictionary of Current English’’, Oxford: Oxford University 

Press. 

Yin, R. K. (2009) “Case Study Research”, Los Angeles: Sage. 

Zanetti A. L. ve Adams G. B. (2000) “In Service of the Leviathan: Democracy, Ethics and the Potential 

for Administrative Evil in the New Public Management”, Administrative Theory&Praxis, 22(3): 

534-554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

935 
 

 

HEDGE FONLAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMLARININ ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serap KAMIŞLI* 

Doç. Dr. Ethem ESEN** 

ÖZET 

Yatırımcılar için bir finansal varlığın getirisindeki oynaklık, yatırımın riskini ifade etmekte ve 

yatırımcıların yatırım kararlarında kullanabilecekleri temel girdilerden biridir. Oynaklık yayılımı ise 

bir finansal varlığın toplam değişkenliğinin diğer bir finansal varlıkta oynaklık değişimine neden olması 

olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi açısından portföye dâhil edilecek varlıklar arasındaki oynaklık 

yayılımlarının tespit edilmesi önemlidir. Oynaklık yayılımları hisse senedi piyasaları, vadeli işlem 

piyasaları, endeksler, göstergeler, hedge fonlar gibi birçok finansal değişken arasında 

gerçekleşebilmektedir. Diğer yandan finansal varlıklar arasındaki oynaklık ilişkisinde oynaklık 

yayılımlarının varlığından söz edilebilmesi için oynaklık geçişlerinin yönünün tespit edilmesi 

gerekmektedir. Hafner ve Herwartz (2006) tarafından geliştirilen varyansta nedensellik testi oynaklık 

yayılımının yönünün belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmanın temel 

amacı 15.09.2008 – 06.06.2019 tarihleri arasında Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve 

MENA bölgesel hedge fonları arasındaki oynaklık yayılımlarının Hafner ve Herwartz (2006) varyansta 

nedensellik testi ile analiz edilmesidir. Uygulanan analizler sonucunda ilgili bölgesel hedge fonlar 

arasında farklı boyutlarda oynaklık yayılımları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hedge Fonlar, Varyansta Nedensellik Testi, Finansal ekonomi, Risk Yönetimi.  

JEL Kodları: C58, G11, G15, G32. 

ANALYSIS OF VOLATILITY SPILLOVERS AMONG HEDGE FUNDS 

ABSTRACT 

For investors, the volatility in the return of a financial instrument is an expression of its risk and 

is one of the fundamental criterion for investment decisions. Volatility spillover is defined as the effect 

the total variability of a financial instrument on the volatility of another financial instrument. From a 

risk management perspective, it is important to determine the volatility spillovers between instruments 
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to be included in a portfolio. Volatility spillovers may occur between many financial variables such as 

stock markets, futures markets, indices, indicators and hedge funds. On the other hand, determination 

of the direction of volatility spillovers is required, in order to express the existence of volatility spillovers 

in the relations of financial variables. The causality in variance test developed by Hafner and Herwartz 

(2006), is one of the techniques that is frequently used in determining the direction of volatility spillover. 

In this context, the principle aim of the present study is to analyze the volatility spillovers between 

regional hedge funds of Asia, West Europe, North America, Latin America and MENA, using Hafner 

and Herwartz (2006) causality in variance test. The results of analysis performed show that there are 

volatility spillovers among the mentioned regional hedge funds in different directions.  

Keywords: Hedge Funds, Causality in Variance Test, Financial Economics, Risk Management. 

JEL Codes: C58, G11, G15, G32. 

1. GİRİŞ 

Dünya ekonomisinde küreselleşme sürecine bağlı olarak sermaye hareketlerinin 

serbestleşmesiyle yeni küresel ve bölgesel piyasalar oluşmuş ve bu piyasalara yönelik portföy 

yatırımları giderek artmıştır. Bu piyasaların önemli enstrümanlarından biri, kurumsal ve varlıklı bireysel 

yatırımcıların ilgi göstermeye başladığı hedge fonlardır. Hedge fon, varlıklı bireylerden ve büyük 

kuruluşlardan toplanan fonları, sermayeyi değerlendirme ve getiri elde etme amacıyla oluşturulmuş 

finansal varlık alım-satımında kullanan özel bir yatırım fonudur (Chambers, 2008).  

Hedge fonlarının temel bazı özellikleri şu şekildedir (Stulz, 2007; Black, 2009; Chambers, 2008): 

Yasal olarak limited ortaklıklardır. Yüksek kazanç elde etme potansiyeline sahip fonlardır. Korunma 

amaçlı fonlar olarak isimlendirilmelerine karşın, yüksek risk içeren fonlardır. Fon sahipleri, önemli 

ölçüde zengin kişilerdir. Fona yatırım yapmak isteyen yatırımcılar genellikle büyük miktarda para 

taahhüt etmek zorundadır. Fona yatırılan paranın belirli bir süre fonda kalması zorunluluğu vardır (bu 

süre genellikle bir yıldır). Dünyadaki tüm piyasalarda yatırım yapabilen fonlardır. Çok hızlı büyüme 

potansiyeline sahip fonlardır. Fona yönelik yasal kontrollerin az olması nedeniyle, yüksek kazanç 

sağlayabilmektedirler. Yüksek kaldıraçla çalışmaktadırlar. Bu nedenle yüksek kâr elde etme 

potansiyeline sahip olmalarının yanında, yüksek kayba neden olabilecek yüksek risk de içerebilen 

fonlardır. 

Yatırım yönetimi sürecinin temel bir prensibi, verimli portföylere yatırım yaparak varlık 

yaratmayı en üst düzeye çıkarmak için portföy inşasıdır (Dania ve Malhotra, 2013). Bireysel yatırımcılar 

yatırım yapacakları hedge fonu seçerken fonun performansını gösteren fonun beklenen getirisini dikkate 

alırlar. Bu bakımdan, hedge fonların performansı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de, ilgili fona 

alternatif olması açısından, diğer hedge fonların performansı ve ilgili fonun diğer fonlarla olan 
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ilişkisidir. Dolayısıyla yatırımcılar, portföylerini belirlerken ya da çeşitlendirirken hedge fonların 

oynaklığını ve bu oynaklığın hedge fonlar arasındaki yayılımını da dikkate almalıdırlar. Bunun yanında, 

hedge fonlar arasındaki oynaklık ilişkisinde oynaklık yayılımlarının varlığından söz edilebilmesi için 

oynaklık geçişlerinin yönünün de tespit edilmesi gerekir. 

Bu çalışmada, Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve MENA bölgesel hedge 

fonları arasındaki oynaklık yayılımlarının Hafner ve Herwartz (2006) varyansta nedensellik testiyle 

analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

2. LİTERATÜR 

Literatürde hedge fonlar arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Mevcut 

çalışmalar çoğunlukla hedge fonların performansının analizi ve diğer finansal araçlara olan etkisi 

üzerine odaklanmıştır.  

Ackermann, McEnally ve Ravenscraft (1999), 1988-1995 dönemine ait verilerin ele alındığı 

çalışmada, hedge fonların yatırım fonlarından sürekli olarak daha iyi performans gösterdiği, ancak 

standart piyasa endekslerinden daha iyi performans göstermediklerini bulmuşlardır. Bununla birlikte 

yazarlara göre, hedge fonlar, hem yatırım fonlarından hem de piyasa endekslerinden daha oynaktır. 

Agarwal, Arisoy ve Naik (2017) 2006-2012 dönemini kapsayan çalışmalarında, hisse senedi 

piyasalarındaki oynaklık konusundaki belirsizliğin hedge fonu performansını açıklayıp açıklamadığını 

araştırmışlardır. Agarwal, Arisoy ve Naik, toplam oynaklık riskine maruz kalmanın, hedge fon 

getirilerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Sabbaghi (2011), hedge fonu sektöründeki farklı yatırım stratejilerinin getiri performansını, 

özellikle 2007-2010 yılları arasındaki ABD finansal krizini dikkate alarak incelemiştir. Ayrıca 

çalışmada, hedge fon endeks getirilerinin eş hareketliliğinin araştırılmasını amaçlanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda, geniş hedge fonu yatırım stratejilerinin çoğunluğunun, 2007-2010 döneminde, rekor 

düzeyde zarar ve kazançlara neden olduğunu bulunmuştur. Bunun yanında, kriz döneminde, hedge 

fonun oynaklığındaki artıştan kaynaklanan ortalama korelasyondaki bir düşüş tespit edilmiştir. Blitz 

(2018), Ocak 2000'den Aralık 2016'ya kadar olan dönem için düşük oynaklık anomalisinin üzerinde 

durduğu çalışmasında, düşük ve yüksek oynaklığa sahip hisse senetleri arasındaki getiri farkının, toplam 

hedge fonu getirileri için oldukça önemli bir açıklayıcı faktör olduğunu ortaya koymuştur. 

Manicaro ve Falzon (2017), 31 Mart 2003-31 Temmuz 2012 dönemi için günlük verileri 

kullandıkları çalışmalarında, hedge fon stratejileri için oynaklık yayılmalarını ölçmeye 

odaklanmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, kriz dönemlerinde, oynaklık yayılmalarının 

stratejiler arasında artış eğiliminde olduğunu göstermiştir. Monteiro ve Rui (2004), Hedge fonu 

endekslerindeki oynaklık performansını Ocak 1994 ile Aralık 2003 arasındaki dönem için 
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incelemişlerdir. Çalışmada, hedge fonu oynaklığının, hisse senetleri ve tahvillerin oynaklığından daha 

az kalıcı olduğuna dair bulgu elde edilmiştir. Atilgan, Bali ve Demirtas (2013), çeşitli stratejik ve bileşik 

hedge fonu endekslerinin performansını incelemişlerdir. Çalışmada, hedge fonu endekslerinin 

performansları, kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, çoğu hedge fonu 

endeksinin risk ayarlı performanslarının zaman içinde kötüleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca Atilgan, Bali 

ve Demirtas’a göre, her ne kadar birçok hedge fonu endeksi örneklem döneminde genel borsa 

endeksinden daha iyi performans gösterse de, çoğu hedge fonu endeksi piyasanın gerileme döneminde, 

hedge fonlara yatırım yapmanın yatırım çeşitliliği avantajları hakkında şüphe uyandıracak biçimde, 

yüksek oranda negatif getiri sağlamaktadır.  

Edwards ve Caglayan (2001), 1990 ve 1998 yılları arasında yükselen ve düşen borsalardaki 16 

farklı fonun performansını değerlendirmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuç, emtia fonlarının 

genellikle hedge fonlardan aşağı yönlü daha fazla koruma sağladığı yönündedir. Edwards ve Caglayan’a 

göre, emtia fonları, ayı piyasalarında hedge fonlarından daha yüksek getiri sağlamaktadır. Bununla 

birlikte, hedge fonlar, ayı piyasalarında hisse senedi getirileri ile boğa piyasalarına göre daha yüksek 

pozitif korelasyon sergilemektedir. Liang (2003), aynı hedge fonunun farklı veri kaynaklarında fon 

getirilerindeki tutarsızlıklarının nedenlerini araştırmıştır. Fon üzerindeki denetim farklılıklarının önemli 

bir rol oynadığını ifade eden Liang, denetlenmiş fonların, denetlenmeyen fonlardan çok daha düşük 

getiri tutarsızlığına sahip olduğunu tespit etmiştir. 

Momoza (2017), Güney Afrika endüstrisindeki farklı hedge fon stratejilerinin performansının itici 

faktörlerini belirlemeye odaklanmıştır. Ocak 2007 - Aralık 2016 dönemini kapsayan çalışmada Güney 

Afrika Oynaklık endeksi, hedge fon getirilerini açıklanmasında bağımsız değişken olarak kullanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, Güney Afrika Oynaklık Endeksi, hedge fonunun beklenen getirilerini 

karakterize etmektedir. Bu çalışmaların yanında, Fung ve Hsieh (1999), hedge fonların nasıl organize 

edildiğini ve hedge fon performansının geleneksel yatırım fonlarından nasıl farklı olduğunu ele 

almışlardır. Do vd. (2005) ise, Avustralya hedge fonlarının piyasa endekslerine göre performansını 

analiz etmiş ve hedge fon getirilerinin piyasa endeksleriyle düşük düzeyde korele olduğunu tespit 

etmişlerdir. Sonuçlar ayrıca, hedge fonlarının piyasa endekslerinden daha fazla getiri sağladığını da 

göstermiştir. Abugri ve Dutta (2009), gelişmekte olan piyasa hedge fonları ile gelişmiş piyasa hedge 

fonlarının performanslarını karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, gelişmekte olan piyasa hedge fonları 

performansının, gelişmiş piyasa hedge fonlarının performansına benzer olduğunu göstermiştir. 

Kotkatvuori-Örnberg vd. (2011), 2008 Küresel Krizini baz alarak hedge fonların performansını analiz 

etmiş ve bu fonların performansının krizden önce daha iyi olduğunu ortaya koymuşlardır. Eling ve Faust 

(2010), gelişmekte olan piyasa hedge fonlarının ve yatırım fonlarının performanslarını karşılaştırmış ve 

hedge fonların daha iyi performans gösterdiğini belirlemişlerdir. Li ve Kazemi (2007) ise, hedge fon 
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endeksleri arasındaki bulaşma etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda hedge fon endeksleri 

arasında bulaşma etkisi bulunamamıştır. 

3. METODOLOJİ VE VERİ SETİ 

Çalışmada bölgesel (Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve MENA) hedge fon 

endeksleri arasındaki oynaklık yayılım ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Varyansta nedensellik 

testleri, oynaklık yayılımının analizinde genel olarak yararlanılan yöntemlerden biridir. Cheung ve Ng 

(1996), Hong (2001) ve Hafner ve Herwartz (2006) tarafından geliştirilen varyansta nedensellik testleri, 

literatürde oynaklık yayılımlarının yönünün belirlenmesinde sıkça kullanılan yöntemlerdir.  

Hafner ve Herwartz varyansta nedensellik testi, ilgili değişkenlerin birbirleriyle oynaklık 

yönünden etkileşimlerinin incelenmesine imkân vermektedir. Ayrıca bu test ile yapılan nedensellik 

sınamaları, özellikle yüksek frekanslı verilerde nedensellik ilişkilerinin araştırılması ve oynaklık 

yayılmalarının yönünün belirlenmesi açısından önemlidir. Hedge fonlar arasındaki oynaklık yayılımın 

incelenmesinden önce, analize ilişkin kısıtların sağlandığını belirleyebilmek için her bir hedge fon 

endeksine GARCH(1,1) modeli uygulanmıştır.  

Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH modeli ise ARCH modelinin uzantısı olup, 

koşullu varyansın hata terimlerinin gecikmeli değerlerine ilave olarak, kendi gecikmeli değerlerine de 

bağlı olduğunu gösteren oynaklık modelidir. GARCH modeli; 

εt|ψt−1~N(0, ht)                                                                             (1) 

ht = α0 + ∑ αiεt−i
2

q

i=1

+ ∑ βiht−i

p

i=1

                                                (2) 

GARCH modelinin kısıtları şu şekildedir; 

p ≥ 0,            q > 0                                                                        (3) 

α0 > 0,           αi ≥ 0,      i = 1, … , q                                           (4) 

βi ≥ 0,      i = 1, … , p                                                                     (5) 

∑ αi

q

i=1

+ ∑ βi < 1

p

i=1

                                                                        (6) 

 

Çalışmada hedge fon endeksleri arasındaki oynaklık yayılım ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 

15.09.2008 - 06.06.2019 tarihleri arasını kapsayan dönem için haftalık bazda; Asya (Asia), Batı Avrupa 

(west_eu), Kuzey Amerika (nrth_usa), Latin Amerika (lat_usa), MENA (mena) bölgesel hedge fonları 
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kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Thomson & Reuters DataStream veri tabanından elde 

edilmiştir. 

4. ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada bölgesel hedge fonlar arasındaki oynaklık yayılımın incelenmesinden önce; varyansta 

nedensellik analizine ilişkin kısıtların sağlandığını belirleyebilmek için dönemler itibariyle her bir alt 

sektör endeksi, GARCH(1,1) ile modellenmiştir. Bölgesel hedge fon endeksleri için GARCH(1,1) 

model sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hedge Fon Endeksleri GARCH(1,1) Model Sonuçları 

 c α β 

Asia <0.0001 0.08631* 0.88311** 

lat_usa <0.0001 0.07631** 0.91567** 

mena <0.0001 0.14729* 0.84369* 

nrth_usa <0.0001 0.35701** 0.59673* 

west_eu <0.0001 0.13777*** 0.77450* 

 

GARCH modelinde c sabiti, α ARCH parametresini, β ise GARCH parametresini göstermektedir. 

Tablo 1’den görülebileceği gibi, ele alınan tüm endeksler GARCH(1,1) modeline ilişkin kısıtları 

sağlamaktadır. Bölgesel hedge fon endeksleri arasındaki oynaklık yayılım ilişkisinin belirlenmesi 

amacıyla, Hafner ve Herwartz (2006) varyansta nedensellik testiyle yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Varyansta Nedensellik Testi Sonuçları 

 Asia lat_usa mena nrth_usa west_eu 

Asia  0.2474 0.3361 0.0487 0.0145 

lat_usa 0.0273  0.1824 0.1645 0.1755 

Mena 0.0391 0.2845  0.1256 0.2156 

nrth_usa 0.0276 0.8332 0.0744  0.0182 

west_eu 0.0374 0.1940 0.1102 0.0134  

 

Varyansta nedensellik testi sonuçlarına göre hedge fon endeksleri arasında farklı boyutlu oynaklık 

yayılımları tespit edilmiştir. Tablo 2’den görülebileceği gibi; Asya bölgesi hedge fonlarına, ele alınan 
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diğer tüm hedge fonlarından yayılım olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık Latin Amerika bölgesi hedge 

fonlarına, diğer hiçbir bölgesel hedge fondan yayılım olmadığı görülmektedir. Ayrıca analiz sonuçları, 

Asya - Kuzey Amerika, Asya - Batı Avrupa ve Kuzey Amerika - Batı Avrupa gibi bölgesel hedge fonları 

arasında karşılıklı oynaklık yayılımı olduğunu, Latin Amerika - MENA, Latin Amerika - Kuzey 

Amerika, Latin Amerika - Batı Avrupa ve MENA - Batı Avrupa gibi bölgesel hedge fonlar arasında ise 

karşılıklı oynaklık yayılımı olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte MENA ve Latin Amerika’dan 

Asya’ya tek yönlü yayılım olduğu belirlenmiştir. 

5. SONUÇ 

Çalışmada, bölgesel hedge fon endeksleri arasındaki oynaklık yayılım ilişkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 5 bölgesel (Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, 

MENA) hedge fon endeksi arasındaki oynaklık yayılımı, Hafner ve Herwartz (2006) varyansta 

nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda bölgesel hedge fon arasında karşılıklı ve tek 

yönlü şeklinde farklı boyutlu oynaklık yayılımları tespit edilmiştir. Diğer yandan çalışma sonucunda 

ulaşılan önemli sonuçlardan biri Latin Amerika bölgesi hedge fonlarına diğer hiçbir bölgesel hedge 

fonundan yayılım bulunmamasıdır.  

Ulaşılan sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde hedge fonları baz alan yatırımcılara sadece belirli 

bölge hedge fonlarını değil aynı zamanda söz konusu fonlar arasındaki ilişkileri takip etmeleri 

önerilebilir. Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda söz konusu ilişkilerin ayrıca zaman boyutunda analiz 

edilmesi ile portföy yönetimi açısından önemli bilgiler sunulabilir. 

KAYNAKÇA 

Abugri, B. A. ve Dutta, S. (2009) “Emerging Market Hedge Funds: Do They Perform Like Regular 

Hedge Funds?”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(5): 834-

849. 

Ackermann, C., Mcenally, R. ve Ravenscraft, D. (1999) “The Performance of Hedge Funds: Risk, 

Return, and İncentives”, The Journal of Finance, 54(3): 833-874. 

Agarwal, V., Arisoy, Y. E. ve Naik, N. Y. (2017) “Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Fund 

Returns.”, Journal of Financial Economics, 125(3): 491-510. 

Atilgan, Y., Bali, T. G. ve Demirtas, K. O. (2013) “The Performance of Hedge Fund İndices”, Borsa 

Istanbul Review, 13(3): 30-52. 

Black, K. H. (2009) “Investing in Hedge Funds: A Survey”, The Research Foundation of CFA Institute 

Literature Review. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

942 
 

Blitz, D. (2018) “Are Hedge Funds on The Other Side of The Low-Volatility Trade?”, The Journal of 

Alternative Investments, 21(1): 17-26. 

Bollerslev, T. (1986) “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of 

Econometrics, 31(3): 307-327. 

Chambers, N. (2008) “Hedge Fonlar”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

1(1): 5-13. 

Cheung, Y. W. Ve Ng, L. K. (1996) “A Causality in Variance Test and İts Application to Financial 

Market Prices”, Journal of Econometrics, 72: 33-48. 

Dania, A. ve Malhotra, D. K. (2013) “An Empirical Examination of The Dynamic Linkages of Faith-

Based Socially Responsible Investing”, The Journal of Wealth Management, 16(1): 65-79. 

Do, V., Faff, R. ve Wickramanayake, J. (2005) “An Empirical Analysis of Hedge Fund Performance: 

The Case of Australian Hedge Funds İndustry”, Journal of Multinational Financial Management, 

15(4-5): 377-393. 

Edwards, F. R. ve Caglayan, M. O. (2001) “Hedge Fund and Commodity Fund İnvestments in Bull and 

Bear Markets”, The Journal of Portfolio Management, 27(4): 97-108. 

Eling, M. ve Faust, R. (2010) “The Performance of Hedge Funds and Mutual Funds in Emerging 

Markets”, Journal Of Banking & Finance, 34(8): 1993-2009. 

Fung, W. ve Hsieh, D. A. (1999) “A Primer on Hedge Funds”, Journal of Empirical Finance, 6(3): 309-

331. 

Hafner, C. M. ve Herwartz, H. (2006) “A Lagrange Multiplier Test for Causality in Variance. Economics 

Letters”, 93: 137-141. 

Hong, Y. (2001) “A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates”, Journal of 

Econometrics, 103: 183-224. 

Kotkatvuori-Örnberg, J., Nikkinen, J. ve Peltomäki, J. (2011) “Geographical Focus in Emerging 

Markets and Hedge Fund Performance”, Emerging Markets Review, 12(4): 309-320. 

Li, Y. ve Kazemi, H. (2007) “Conditional Properties of Hedge Funds: Evidence from Daily Returns”, 

European Financial Management, 13(2): 211-238. 

Liang, B. (2003) “The Accuracy of Hedge Fund Returns”, The Journal of Portfolio Management, 29(3): 

111-122. 

Manicaro, C. ve Falzon, J. (2017) “Hedge Funds Risk and Connectedness”, Journal of Asset 

Management, 18(4): 295-316. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

943 
 

Momoza, B. (2017) “The Volatility Factor and The Performance of South African Hedge Funds”, 

University of Witwatersrand, Wits Business School, (Doctoral Dissertation). 

Monteiro, P. V. ve Rui, P. (2004) “Forecasting Hedge Funds Volatility: A Risk Management Approach”, 

Available at SSRN 570065. 

Sabbaghi, O. (2011) “Hedge Fund Return Volatility and Comovement: Recent Evidence”, Managerial 

Finance, 38(1): 101-119. 

Stulz, R. M. (2007) “Hedge Funds: Past, Present, and Future”, Journal of Economic Perspectives, 21(2): 

175-194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

944 
 

 

 

DIGITALIZATION OF TRAVEL AGENCIES WITHIN A DIGITAL ERA 

Ph. D. Murat NAZLI 

ABSTRACT 

The fundamental purpose of this research is to analyze and evaluate the future expectations of 

travel agencies affiliated with the Association of Turkish Travel Agencies, in the tourism and hospitality 

industry. The research sample consists of 22 travel agencies through a structured interview technique. 

Findings revealed that the agencies lack a digitalization strategy in conducting their business. They use 

various methods in selling their services, mostly sell through the internet to customers but face-to-face 

for the elderly. They believe that digital marketing may lead to loss of jobs due to robots and artificial 

intelligence in the near future. The research sheds a light in this field of study for researchers, 

practitioners and tourism professionals.  

Keywords: Travel Agency, Digitalization, Travel Industry, Digital Transformation. 

JEL Codes: Z30; Z31; Z32. 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, due to globalization and rapid technological development requires a new approach to 

tourism, especially for the travel agencies which serve consumers with the provision of individual 

experiences. Paying significant attention to the transition from a service economy to experience 

economy, with the emergence of new technologies, the system and processes of tourism also changed 

and digitalization efforts in travel agencies show the symptoms of these improvements. 

The form, usability, and promotion of digital presence represent essential elements for any 

organization in differentiating from global competition and the creation of a unique image (Tutunea, 

2014). Therefore, technology in tourism is essential for sustaining the competitive advantage, collecting 

information, presenting, and distributing products (Hançer and Ataman, 2006). Traditional brick-and-

mortar travel agencies, important intermediaries in tourism (Lai 2014), nowadays compete with online 

travel agencies (OTAs) such as Orbitz, Expedia, and Travelocity that rely on a web-based interface to 

serve users (Kim and Lee, 2004). 

How the travel agencies are going to respond to the digital transformation while performing their 

jobs, and how they actually react to the technological developments in sustaining their business is an 

essential research topic. The theoretical background considers the contingency approach which helps 
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the researchers to understand the situations related to the digitalization of the travel agencies. Therefore, 

the structure of a travel agency and the need to fit the contingencies of the organization and the business 

environment is critical not only in understanding the current needs of the consumers but also the 

perspectives of the employees, in this case, digitalization efforts of the agencies. In this research, we 

aimed to investigate the current digitalization efforts of travel agencies located in the Aegean region of 

Turkey, through a structured interview technique with the agency’s general managers and employees.   

2. DIGITALIZATION OF TRAVEL AGENCIES 

Digitalization is the use of digital technology to change a business model and provide revenue 

and value-producing opportunities (Brennen and Kreiss, 2016). Considering the changing expectations 

of consumers via digitization (Johnson and Bharadwaj, 2005), the agencies look for opportunities to 

stay in competition in the market, follow the new systems and try to reach the consumers efficiently and 

they try to develop their operations to respond to the demand in a technology era, along with the benefits 

that the e-commerce and web provide to the consumers (Karacan and Ciftcioglu, 2018). 

Digital tourism is a paradigm shift in tourism due to the emergence of digital tools and techniques 

(Buhalis and Jun, 2011). Firoiu and Croitoru (2013) estimated an increasing tendency of travel agencies 

using interactive websites as tools for online promotion and integration of interactive games, blogs and 

social networks in their web presence. Nowadays, travel agencies can reach out to more consumers 

without any limitations of time and space by providing their reservation processes, tour sales, ticket 

sales electronically (Ansen and Fırat, 2009). According to the study of Härting et al. (2017), travel 

bookings in a classical sense within a travel agency do not take advantage of the overall potentials of 

digitization and classical booking negatively influences the potentials of digitization in the tourism 

industry. 

There are various studies which emphasized the influence of the digitalization and new 

technologies on agencies (Härting et al. (2017; Quintana et al., 2016; Ban and Popa, 2015). However, 

there are only a few studies concerning the Turkish tourism market (Ansen and Fırat, 2009; Hancer and 

Ataman, 2006). Therefore, it will be an essential matter to discover the perspectives of the professionals 

working in the travel agencies related to their digitalization efforts and provision of digital services to 

the consumers.  

3. METHODOLOGY 

3.1. Purpose 

The purpose of this research is to analyze the perspectives of travel agencies in their digital 

services and future expectations in the travel industry, through one-on-one interviews with the general 
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managers and employees in the travel agencies in Izmir which are registered to Association of Turkish 

Travel Agencies.  

3.2. Sample and Method 

The research sample consists of 22 travel agencies among 419 agencies in which the staff is 

contacted in person. A total of 11 questions is asked and five of them is open-ended questions. It took 

25 minutes for each of the respondents to answer the questions shortly, through a structured-interview 

technique starting from the beginning of March 2019 until the end of May 2019. Questions are organized 

and based on the inspiration from these studies (Reichstein and Härting, 2018; Ansen and Fırat, 2009). 

Along with the content analysis (Erdem and Gezen, 2014; Basfırıncı, 2008), data are evaluated by 

frequencies and percentage distributions. Based on the findings, the results and implications are 

presented.  

There are five main questions besides the demographics. The demographic features are presented 

in terms of gender, title at work, age, education background, experience in the travel agency and 

experience in the tourism industry in terms of years. The open-ended questions are as follows; (1) what 

is the perspective of the travel agency in looking at digital technology while competing in the 

international tourism market? Does the travel agency have a strategy in using digital technology? (2) 

What are the digital services of the travel agency? (3) What will be the digital trends or technological 

changes in the field of travel agencies in the next 15 years? (4) How does your travel agency sell the 

tour packages? Internet, face-to-face, telephone promotions, virtual marketing or virtual environment? 

(5) What is the biggest innovation that has ever been made in your travel agency and in your answer 

consider digital technology, organization, services, social media, sales, marketing, and a variety of 

tours? Table 1 presents the demographic features of the respondents.    

Table 1. Demographic Characteristics 

Gender Average % 

Female  45.5 

Male  54.5 

Age  100 

Female 34.5 45.5 

Male 46.2 54.5 

Education background (graduate)  100 

High school  9.09 

Undergraduate  86.3 

Masters  4.5 

Title at work  100 

General Manager  40.9 

Sales Representative  22.7 

Assistant Manager  9.0 

Travel Consultant  9.0 

Sales and Marketing Coordinator  4.5 

Finance Manager  4.5 

Firm Owner  4.5 
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Firm Partner  4.5 

Experience in the travel agencies (year) 14.1 100 

Experience in the tourism industry (year) 18.5 100 

   

 

4. FINDINGS 

4.1. Digital Technology Perspective of Travel Agencies 

Regarding the question; what is the perspective of the travel agency in looking at the digital 

technology while competing in the international tourism market? Does the travel agency have a strategy 

in using digital technology? Only four agencies among 22 mentioned that their top priority is 

digitization. A 56-year-old male general manager stated that “Our agency is fully operating in the digital 

platform with an investment of 250.000 euro in the last seven years as a result of purchasing the most 

used programs in the sector, applying, and operating in the market of Turkey and Holland.” A 29-year-

old female sales representative stated that “We have an online site under construction and we have a 

website which 75% of it is digital. We are required to make it digital. As a strategy, we try to attract 

potential consumers with new content and pictures.”  

Table 2. Digitalization Perspective of Travel Agencies 

Comments Frequency % 

Our first priority is “digitalization” 4 18.1 

In the last few years, we pay attention to digitalization 3 13.6 

We have an android phone application 3 13.6 

None 3 13.6 

Most of the services are online 2 9.0 

Important 2 9.0 

We are using Facebook and Instagram, but it is not sufficient 2 9.0 

Developing methods to reach the customers effectively 2 9.0 

We pay attention to digital advertisements 1 4.5 

 

Considering the next research question; what are the digital services of the travel agency? Eleven 

agencies stated that they accept reservations from the website. Four travel agencies expressed their 

digitalization perspective through android and telephone applications. Three respondents stated that they 

keep in touch with customers through social media. Surprisingly, three travel agencies do not provide 

any digital services. 

Table 3. Digital Services of Travel Agencies 

Comments Frequency % 

Reservation through the website 11 50 

Android applications 4 18.1 

Communication with the customers via social media 3 13.6 

None 3 13.6 

Social media, website, and online journals 1 4.5 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

948 
 

4.2. Technological Changes in the Travel Agencies in the Next 15 Years 

Regarding the question; what will be the digital trends or technological changes in the field of 

travel agencies in the next 15 years? The respondents are not very optimistic in sustaining human touch 

for the future due to several reasons. Close to half of the respondents stated that marketing of the services 

will be on the digital environment, robots, artificial intelligence, and virtual reality services will be more 

present. Loss of the jobs due to technological advancements is another critical comment of the 

respondents.  

A 44-year-old female assistant manager stated that “If the advantageous prices continue in the 

websites, most probably, travel agencies will not compete with the websites, and they can decrease in 

number day by day.” A 52-year-old male general manager emphasized that “We can lose our job due 

to the increase in robots, artificial intelligence, and the presentation of virtual reality.” On the other 

hand, a 66-year-old male firm owner stressed that “Despite the advancement in technology, people will 

continue to communicate face-to-face and demand what they want from the agencies. Sincerity and eye 

contact during the purchase is important. Few agencies can be affected negatively and lose their 

competitiveness.” 

Table 4. Digital Trends for the Next 15 Years According to Respondents 

Comments Frequency % 

Marketing activities are only going to be on digital platforms. 6 27.2 

Robots, artificial intelligence, virtual reality apps, visual 3D presentations 5 22.7 

Providing solutions without humans (online agencies) 4 18.1 

Loss of the occupation 3 13.6 

Despite the technology, face to face communication will exist 2 9.0 
Frequency (1) each: Powerful and trustable firms will survive; Digital auditing, international marketing regulations, sanctions 

should be clear. 

 

4.3. Channels that the Travel Agency Sells Tour Packages 

Based on the question; how does your travel agency sell the tour packages? Internet, face-to-face, 

telephone, promotions, virtual marketing or virtual environment? The vast majority of respondents 

stated that face-to-face communication and internet are essential tools in selling their tour packages. The 

other channels such as telephone, newspapers, emails sent to consumers or short message services are 

way less used. 

Table 5. Channels that the Travel Agency Sells Tour Packages 

Comments Frequency % 

Face to face communication 15 34.0 

Internet 13 29.5 

Telephone 4 9.0 

Word-of-mouth 3 6.8 
Frequency (2) each: Promotion; Newspaper; Social media; Frequency (1) each: Recommendation; Email; Short message 

service             
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4.4. The Biggest Innovation that the Agency has Made  

Regarding the question; what is the biggest innovation that has ever been made in the travel 

agency? Can you consider digital technology, organization, services, social media, sales, marketing, and 

a variety of tours? More than half of respondents mentioned social media advertisements and digital 

presentation of tours, and online ticket sales to consumers. For instance, a 43-year-old female year 

assistant manager mentioned that “We activated the pool of plane tickets. We established a system that 

we can sell all the airline tickets through several suppliers.” As an innovative effort of one travel 

agency, a 52-year-old male general manager stated that “We are currently trying to transfer the details 

of 50 spots of our tours which are at most 3 hours far from Izmir to a virtual platform.” 

Table 6. The Biggest Innovation that the Travel Agency has Made 

Comments Frequency % 

Social media ads and presentation of tours digitally 7 31.8 

Online ticket sales 5 22.7 

Formation of a digital application and a strategy 2 9.0 

Transferring diversity of tours to the digital platform 2 9.0 

Using the integration of hotels and international arrivals, ticketing, and other 

services in the same platform 

2 9.0 

We established a system that we can sell the tickets of all airlines 1 4.5 

We use Facebook 1 4.5 

Keeping our website up-to-date 1 4.5 

Lottery in Instagram, visuals used in fairs 1 4.5 
Frequency (1) each: We established a system that we can sell the tickets of all airlines; we use Facebook; Keeping our website 

up-to-date; Lottery in Instagram, visuals used in fairs.  

 

As a result of the study, there are various responses about the digitalization of travel agencies 

based on different genders, educational background, work experience and knowledge in the industry. 

Most importantly, travel agencies lack a digital strategy in providing their digital services to the 

consumers except a few agencies, which can be a struggle for sustaining their competitiveness in the 

tourism industry. Among the researched travel agencies, digitalization efforts are very high in some of 

the agencies but most of them are way behind what is actually happening in the sector in terms of 

robotics, digital services connected with artificial intelligence or promotional tactics. The vast number 

of respondents mentioned the possibility of a loss of their jobs to robots and the provision of digital 

services without humans. However, others thought that it is not possible to get rid of the human touch, 

eye contact, and face to face communication, especially with the elderly who are looking for warmth 

and a humane feeling to fulfill their wants and needs. Adaptation to the contingencies in the market 

seem to be difficult for most of the agencies but more innovative efforts and creative solutions can bring 

more advantages to the agencies to sustain their businesses if they understand the necessities of potential 

consumers, and future trends, and pay attention to digitalization efforts in the industry. As Tutunea 

(2014) stated that web presence has become the main presentation and commercialization tool for 

tourism companies' products and services, its form, usability, and promotion representing the basic set 
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for differentiating themselves from global competition. Therefore, as Purcărea and Purcărea (2017) 

clearly emphasized that “Give the people what they want. The travel brands that win in the years to 

come will be those that succeed in delivering the services travelers seek at the moment they are seeking 

them”. 

6. CONCLUSION 

In a nutshell, the main aim of this research is to discover the point of views of travel agencies in 

their digital services and future expectations in the travel sector, through one-on-one interviews with the 

general managers and employees in the travel agencies in Izmir which are registered to Association of 

Turkish Travel Agencies. According to the results, due to the lack of digital strategy of travel agencies 

except for a few agencies, in supplying their digital services to the consumers, it will be difficult for 

them for sustaining their competitiveness in the tourism industry. In modern society, all business sectors 

tend to move towards the electronic medium, and consumers are receptive to this alteration, based on 

the fast development of Internet technology. However, all tourist activities have been transferred to the 

online platform, from information on tourist destinations and travel planning to reservation and 

purchasing of services and big organizations have taken advantage of these opportunities, catching the 

attention of millions of users by creating gigantic sites. 

Digitization contributes to the globalization of tourism activity, making it more creative and easier 

to access. The digital era also brings a new way of doing business and new markets that are beneficial 

for tourists and organizations. Service organizations realized the need to organize their work according 

to the digital benefits and efficient use in the field of tourism, which also helps them to use their 

management capacity and creativity (Lazar, 2019; Capriello and Riboldazzi, 2019). 

Recognition of marketing tools can help firms at the micro-level and destinations at the macro 

level and show how to take advantage of digitalization to be competitive in the tourism market. The 

development of a long-term digital tourism strategy is important so as to help to find the most efficient 

use of digital techniques in the market (Happ and Ivancsó-Horváth, 2018). Otherwise, without adapting 

to the contingencies in the digitalization activities, the travel agencies can decrease their competitiveness 

or competitive advantage if they have any in the tourism market in the long run. Therefore, succeeding 

in supplying the digital services to the consumers at the moment they are looking for them will be 

essential for the survival of the travel agencies as compared to the ones which do not provide their digital 

services properly and efficiently to the benefit of consumers. 

7. LIMITATIONS AND FURTHER RESEARCH 

The study comes with some limitations. A limited number of agencies in a specific region of 

Turkey is contacted through an interview technique. Other regions of Turkey is excluded due to the 
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difficulty in reaching those destinations. Due to the busy environment of the agencies, the time limit is 

another factor in interviewing the officials. For future studies, different types of travel agencies (A, B, 

C) in different regions or the agencies that are a part of the Association of Turkish Travel Agencies 

(TURSAB) in different locations can be analyzed. Another interesting topic can be measuring the 

digitalization performance of these agencies based on the criteria and find the main perspectives in their 

digitalization strategy if there is any. An international comparison of agencies in understanding the 

digitalization process or tendencies can be a valuable research topic to further the analysis. 
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THE INTEGRATION OF STRATEGIC MANAGEMENT AND INTRAPRENEURSHIP: 

STRATEGIC INTRAPRENEURSHIP FROM THEORY TO PRACTICE 

Dr. Bülent GÜVEN 

ABSTRACT 

The concept of strategic intrapreneurship emerges through the combination of two potentials, 

namely intrapreneurship and strategic management. Strategic intrapreneurship help organizations seek 

to achieve strategic goals in order to discover innovations and take advantage of today's competitive 

advantages in the direction of its goals and objectives. Strategic intrapreneurs engage in strategic 

intrapreneurship in line with their core competencies to provide a sustainable competitive advantage 

for the enterprise. The main purpose of the study will be to present an approach to strategic 

intrapreneurship model that emerges from the combination of entrepreneurship, strategic management 

and try to explain these concepts in a different approach with both qualitative and quantitave research 

methods. The quantitative study conducted in terms of strategic intrapreneurship, it is believed that the 

intrapreneurship and its dimensions show the behaviors of the intrapreneurship and dimensions of the 

workers are at a high level. The findings from SWOT analysis, which is qualititative research, show that 

the participants have high level of strategic intraprenuership behaviors.  

Keywords : Strategic Intrapreneurship,  Intrapreneurship, Strategy, Strategic Management 

JEL Classification Codes: M10, M14, M19, L26. 

TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİK YÖNETİM VE İÇGİRİŞİMCİLİĞİN 

ENTEGRASYONU: STRATEJİK İÇGİRİŞİMCİLİK 

ÖZET 

Stratejik içgirişimcilik, girişimcilik ve stratejik yönetim olmak üzere iki potansiyel konunun bir 

araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Stratejik içgirişimcilik örgütün hedef ve amaçları 

doğrultusunda hem yenilikleri keşfetmek hem de bugünün rekabet avantajlarından yararlanmak içi 

stratejik gayret etmelerini sağlamaya çalışır. Stratejik içgirişimciler, işletme için sürdürülebilir bir 

rekabet avantajı sağlamak için işletme temel yetenekleri doğrultusunda stratejik içgirişimcilik 

faaliyetinde bulunurlar. Yapılan çalışmanın temel amacı, içgirişimcilik ve stratejik yönetim konularının 
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birleştirerek ortaya çıkan stratejik içgirişimcilik modelinin geliştirilerek hem nitel hem de uygulamalı 

bir araştırma(nicel) ile farklı bir yönüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Stratejik içgirişimcilik açısından 

yapılan nicel çalışmada içgirişimcilik ve boyutlarının yüksek derecede çalışanların içgirişimcilik ve 

boyutları davranışlarını gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. SWOT analizi ile yapılan nitel araştırma ile 

çalışanlar içgirişimcilik boyutları ile ilgili verdikleri cevaplarla nicel araştırmaya paralel sonuçların 

ortaya çıktığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik İçgirişimcilik, İçgirişimcilik, Strateji, Stratejik Yönetim  

JEL Kodlar: M10, M14, M19, L26 

1.INTRODUCTION 

Organizations are set up in order to operate for a specific purpose. Every activity carried out in 

the course of time gives direction to the future of the organization. Developments in economic and 

communication technologies cause changes in the understanding of classical management systems. It is 

increasingly difficult to meet the newly emerged needs through the classical management concepts. 

Changes in social, economic, cultural and political environment in today’s world also necessitate change 

in management systems. Today’s current global market and economic demands cause profound and 

major innovations in organizations and sectors all around the world.  

Many businesses are restructuring their activities in radical and meaningful ways in response to 

these rapid, radical and vital changes against these external and internal forces. The survival of today’s 

companies in this intense global competitive environment is closely related to constant demand for new 

opportunities and possibilities and force a new understanding of these concepts and essential skills. 

Changes in environmental factors are fast as businesses are growing and selling their products on 

international markets while the diversification of customer demands has increased the importance of 

strategic intrapreneurship. These transformations also strive to take measures against threats while 

trying to exploit opportunities in the environment for strategic intrapreneurs. An idea to be explored in 

an organization with strategic intrapreneurship provides the most effective use of an opportunity is 

meant to be determined through this study. 

Strategic intrapreneurship responds to the needs by proactively shaping the future direction of 

organizations. These developments primarily require organizations to carefully observe their goals and 

to reformulate and implement strategies that achieve these goals successfully. While companies are 

working on strategies, they need to pay attention to strategic intrapreneurs which will help both 

organizations' goals and objectives to meet new products and markets. Enterprises with a system of 

strategic intrapreneurship will be prepared for changes in the economy. If strategic internal 

intrapreneurship in the organization is effectively used, the enterprise will be able to utilize its resources 
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efficiently and as a result the business will grow in a balanced manner and will continue its effectiveness 

in a competitive environment. 

Despite the fact that the strategic intrapreneurship is a new subject, its importance is increasing. 

The major reasons for this concept’s growing significance are: the increasing number of competitors 

and international competition, the benefits of new and strategic product and service production methods, 

the inability to use effective and correct time and place of skilled workers, the risk of losing skilled 

employees. 

There are several researches on strategic management and intrapreneurship. However, no serious 

research on strategic intrapreneurship has been conducted. The purpose of this study is to provide a 

better understanding of the topic by using a mixed research methodology of qualitative and quantitative 

research methods. Both methods are used in order to present a new definition on strategic 

intrapreneurship in organizations. Literature search and field research techniques were taken as basis in 

the study. First of all, strategic management and introductory issues will be addressed in their respective 

fields. Literature review will be conducted in the field of strategic intrapreneurship which is a fusion of 

both themes and will later be applied to the research section. As already mentioned, this work is a 

combination of qualitative and quantitative research. In research section, in terms of strategic 

management, the opportunities, threats, strengths and weaknesses of the organizations were identified 

through qualitative research. Strategic focus points and areas that the organization applies and continues 

to apply are identified. Then empirical research was carried out on the intrapreneurship of the business. 

Qualitative research findings were blended in explaining the dimensions of intrapreneurship so that the 

concept of strategic intrapreneurship can be better understood. 

2.THEORETICAL FRAMEWORK AND RELATED LITERATURE 

2.1.Strategic Management  

The strategy is a planned process in order to reach the determined goals in line with the 

capabilities of the organization by analyzing the internal situation and the external environment of the 

organization while taking into account the activities of the competitors. According to Eren (1990: 64); 

the strategy is the compilation of all the rules and policies that would provide the least possible damage 

and maximum benefit from the variability within the areas of the organization's activities. According to 

Ülgen and Mirze (2004: 33); the strategy is result – oriented compilation of long-term and dynamic 

decisions in order to sustain the life of the business, to create sustainable competitive advantage and to 

earn a return on the average while taking into account the activities of the competitors. 

The strategy in business management includes the decisions and methods taken to achieve the 

most accurate result in the financial sense, which clarifies the confusion between the functions of the 
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institutions and regulates the characteristics that determine the general objectives. These decisions 

determine the methods in which the organizations will follow in the course of its development. 

Organizational strategy is a process involving the whole actions and decisions that determine long-term 

performance in an organization’s management (Koteen, 1997: 21). 

Strategic management requires a specific planning, budgeting, implementation, control and 

supervision mechanisms. Strategic Management is a management technique that enables determination 

of goals and targets for the future in all organizations operating in the public, private or non-profit sectors 

and the activities to be performed in order to reach these targets (Aktan, 1999: 6). According to 

Thompson and Strickland (1987: 18-19); strategic management is the process by which managers can 

form a long-range course, set performance goals, develop strategies to achieve these goals in all relevant 

domestic circumstances, and implement selected action plans. According to Ertuna (2008); strategic 

management is to define a mission that will lead to identifying goals and objectives in a realistic and 

clear way, to determine the direction of an enterprise, to follow and to identify the methods to be 

followed. Bryson (1988: 5) defines strategic management as an administrative technique that reveals 

what an organization is doing, the reasons for its existence and the goals it wants to achieve in the future. 

Strategic management is a broader term than the strategy, and is a process involving top management’ 

s environmental analysis with a prioritized strategy for business activities (Parnell, 2014: 28-29). 

Strategic management is the totality of decisions and activities to develop and implement effective 

strategies and to control those strategies by evaluating the outcomes of those strategies (Dinçer, 2007:). 

Strategic management requires decisions to be made based on the strengths and weaknesses of 

the organization and the sources regarded to be in possession. Along with these factors, decisions 

facilitate the systematic prediction of long - term changes in the future that will enable the organization 

to work in an open management of knowledge - based dynamics and development. It is unlikely that 

strategic management practices that are not considered as a continuous process within the context of a 

dynamic business world, where environmental factors, production, information and communication 

technologies have developed and changed in incredible dimensions; commercial boundaries and 

limitations have been abolished; changes and uncertainties are inevitable (Ülgen and Mirze , 2004: 31). 

According to Barca (2009: 35), the development of strategic management thought consists of three 

major periods: 

 1. Strategic Planning Understanding Period (1960-1980),  

 2. Competition strategy understanding period (1980-1990),  

 3. Understanding of strategy based on basic competencies period (1990 to present) 

Strategic approach based on core competencies argues that the point of departure in developing 

strategy should be business-specific resources and capabilities rather than the sectoral forces proposed 
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by the understanding of competition strategies. Strategic thinking based on core competencies does not 

refuse the impact of external environmental forces on the strategic success of an organization, but it also 

includes the main determinants such as human, financial, technological, etc., which are developed within 

the enterprise and therefore more operational; this is the main competence in the integration of resources 

(Barca, 2009: 47).  

Stages of strategic management process can be listed as strategic consciousness, selection and 

assignment of strategists, strategic analysis, strategic orientation, strategy formation, application of 

strategy and strategic control (Ülgen and Mirze, 2004: 57). In the strategic management processes, the 

existing resources are sought for ways to increase the efficiency and quality of the services to be 

provided with the provision of service requests, changes taking place in the demand and the priorities 

of the services provided (Torlak and Uzkurt, 1999: 249). The strategic management process is expressed 

as a whole of information gathering, analysis, selection, decision and implementation actions in order 

to protect the entity's long-term existence and to ensure sustainable competitive advantage (Ülgen and 

Mirze, 2004: 31). With this process, the success and growth of the strategic management and 

organization are planned and controlled without delay and influence of external factors (Barutçugil, 

2004: 53-54). 

2.2. Intrapreneurship 

Contemporary world of competition has emphasized the necessity of ensuring the mobilization 

of intrapreneurship and the organizational intrapreneurship by noting that the sole action of intrapreneurs 

who act with the strong emotions of working, achieving and creating is not enough. In general, 

intrapreneurship is defined as the presence of individuals in the workplace, who work within the 

organization in activities that result in production, service and process innovation. 

At the core of intrapreneurship is the spread of intrapreneurial thinking into the organization. 

Pinchot (1985: 18), who has put great work in the emergence of the intrapreneurship, defines the term 

as the work of any imaginative person or persons, and emphasizes that these people assume 

responsibility for creating innovation. Intrapreneurs are those who have an intrapreneurial spirit within 

the organization, who see and capture the opportunity to innovate, but who can turn these ideas and 

models into real activities that increase the profitability and competitive power of the business they are 

in, not just bringing in innovation (Kirby, 2003: 300).  

Intrapreneurship is a type of entrepreneurship that has grown into a new concept and has proven 

itself in an organizational network or in an established business, and has begun to develop and 

communicate with other people, it knits and evaluates them with their own talents and values (Top, 

2006: 9). Intrapreneurship is the process during which opportunities are monitored and the business 

takes risks voluntarily (İbrahimoğlu and Yaşar Uğurlu, 2013: 105). Intrapreneurship aims to mobilize 
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and revitalize the existing organization through risk taking, innovation, competitive behavior and sales 

(Zahra and Covin, 1995: 44). In general, internal intrapreneurship, which reveals the sum of 

intrapreneurship and innovation activities within an organization, is that individuals within an already 

working organization are directed to act as intrapreneurs (Koçel, 1998: 17). 

Internal intrapreneurship, which means entrepreneurship within the organizations is regarded as 

an important factor in organizational and economic development (Parker, 2009: 20). Intrapreneurship 

tries to renovate and transform the main idea of entreprenual activities leading to the creation of a new 

enterprise within the organization (Sharma and Chrisman, 1999: 12). Intrapreneurship can be seen as a 

system that enables the use of creative processes, introduces change through risk and proactive behavior 

that allows planning, designing and implementing the desired innovation activities (Echols and Neck, 

1998: 38). 

There is a stagnation and lack of innovation in an organization in which entrepreneurs fulfill only 

their functional roles with minimum risk. Intrapreneurship focuses on reinvigorating and increasing the 

qualities of an organization to acquire the skills and abilities that can drive innovation activities 

(Hornsby et al., 2002). The intrapreneurial approach that used to take advantage of external opportunities 

was a widespread and result driven approach; it seems to be a necessity to develop opportunities based 

on innovations that lead to competitive advantages instead (Barca, 2009: 48). 

Intrapreneurship allows large organizations to observe their activities, to continuously innovate 

and to innovate systematically (Naktiyok, 2004: 38). Being a pioneer in identifying and chasing new 

opportunities and participating in emerging markets is closely related to the activities of intrapreneurship 

(Ağca and Kurt, 2007: 84). Intrapreneurship is a process that supports businesses in terms of developing 

new production methods and processes, renewing themselves and becoming the top in their market 

(Antoncic and Hisrich, 2001: 495-497). 

As can be seen in Figure 1, at the core of the phenomenon of intrapreneurship is the strategy of 

creating new service products and processes creatively by recognizing opportunities in the business 

environment and creating opportunities within resources of an organization. For this reason, bringing 

together opportunities, resources and organizational elements to create value is achieved by the 

intrapreneur who is the core of the process (Naktiyok and Kök, 2006: 81). The strategic management 

cycle is completed by applying the generated plan and measuring the achieved goals and providing 

feedback to the next planning process (David, 2007: 56). 
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Figure 1. Intrapreneurship Process 
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                                                                Intrapreneur (Personal Level) 

 

Source: Menzel, 2008: 24 

An important reason why intrapreneurship has attracted so much attention is that it offers 

opportunities that result in innovation that increases business performance (Zahra, 1991: 260). 

Intrapreneurship helps to strengthen and upgrade the basic skills of an existing business so that 

innovative skills can be achieved (Ağca and Kurt 2007: 90). Intrapreneurship is helping enterprises to 

cope with problems such as lost flexibility and ability to innovate due to their large scale (Thornberry, 

2001: 533). Intrapreneurship is often focused on activities outside of the principal activities of the 

business in order to provide more value and consolidate the competitive position of the organization 

(Nielsen et al., 1985: 184). 

Intrapreneurship has been observed in different models and dimensions by those who study the 

subject because of its peculiar characteristics. In this research, intrapreneurship consists of seven 

dimensions: 

Table 1. Classification of Intrapreneurship 

Innovativeness/ 

Innovation 

 

Process of creating new products, services, 

processes, technologies and methods 

Covin ve Sleven(1991); Lumpkin ve 

Dess(1996); Knight(1997); Antoncicve 

Hisrich(2001); Morris ve Kuratko(2002) 

Risk Taking 

 

 

 

 

Making investment decisions and taking 

strategic actions in an uncertain 

environment to evaluate new opportunities 

despite the possibility of failure 

Miller ve Friesen(1983) Covin ve 

Slevin(1991) Lumpkin ve Dess(1996-2001) 

Hornsby vd.(2002) Morris ve Kuratko(2002) 

Antoncic ve Hisrich(2003) 

Proactiveness 

 

 

 

The tendency of the organization to pioneer 

and initiate the first venture, especially 

among the top management staff  

Miller ve Friesen(1983) Covin ve 

Slevin(1991) Lumpkin ve Dess(1996-2001) 

Knight(1997) Morris ve Kuratko(2002) 

Antoncic ve Hisrich(2003 

Autonomy 

 

 

The independence that an individual, group 

or organization exhibits and demonstrates 

an idea or vision 

Zajac vd.(1991) Lumpking ve Dess(1996) 

Culhane(2003) 

 

 New Business 

Venturing 

 

Creating new products, new jobs and new 

autonomous units or semi-autonomous 

firms in existing organizations 

Zahra(1991, 1993a, 1995) Stopford ve 

Baden-Fuller(1994) Zahra ve Covin(1995) 

Antoncic(2000) Antoncic ve Hisrich(2001) 

Self-renewal/ 

Strategic 

Renewal 

 

Reformulation of purpose and strategy, 

redefinition of business concept, 

reorganization and organizational change 

Guth ve Ginsberg(1990) Zahra(1991, 1993a) 

Stopford ve Baden-Fuller(1994) 

Antoncic(2000) Antoncic ve Hisrich(2001, 

2003)  

New means-ends 

Relationship Network 

 

 

Opportunity 

Exploitation 

Opportunity 

Discovery 
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Competitive 

Agressiveness 

 

 

Attacking (aggressively) or challenging 

competitors and taking position directly 

and intensely 

Covin ve Covin(1990) Lumpkin ve 

Dess(1996) Antoncic(2000) Antoncic ve 

Hisrich(2003) 

 
Source: Ağca ve Kurt, 2007: 92 

 

2.3.Strategic Intrapreneurship 

Strategic intrapreneurship is the process of promoting and encouraging innovation and creating 

policies according to competitive advantages and core competencies in order to turn discoveries and 

opportunities into advantages independent of or dependent on resources under the dominance of 

employees in an operational context. It is the process of discovering innovations that are based on 

strategic intrapreneurship and future competitive advantages, and ensuring that business people strive 

to benefit from today’s competitive advantages. 

Strategic intrapreneur is the person who looks for opportunities and possibilities in this process, 

shows the ability to use them, and turns the opportunities into organizational realities despite the risks 

of career and job hunting. Strategic intrapreneurs engage in strategic intrapreneurship in line with their 

core competencies to provide a sustainable competitive advantage for the enterprise. Among the 

qualities of strategic intrapreneurs are features such as rational action by taking emotions under control, 

pursuing constant innovations, bringing together business people to produce a strategic plan, constantly 

feeding managers with new ideas and opportunities, and working to keep calm in times of crisis and 

conflict. 

Strategic intrapreneurship emerges as a result of strategic thinking and intrapreneurship. 

Organizations use policymakers and strategists to determine policies that enhance their competitiveness 

and competence which are based on their core competencies after identifying new opportunities and 

priorities. In order to gain a competitive advantage for the organization and to improve the performance 

of the organization, a series of harmonious strategies must be selected and implemented immediately by 

the managers (Hill and Jones, 2012: 10). According to Liedtika (1998: 120), strategic thinking is about 

transforming everything about strategy into action which consists of five elements: a systematic unifying 

perspective, intention orientation, timely thinking, hypothetical versatility, and wise opportunities. In 

regards to the distinctive nature of the implementation phase of the strategies, an assessment can be 

made in the sense that the strategic decisions taken are no longer indicative of the time of commissioning 

from the organization’s mind (Engin, 2005: 16). Therefore, organizational structure should be organized 

as flexible, responding quickly to developments on the periphery, open to teamwork, and has innovative 

resources (Efil, 1999: 294). 
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Steps that need to be taken in the creation of strategic intrapreneurship are development of vision, 

encourament of innovation, creating appropriate climate for intrapreneurs, and forming of teams 

(Kuratko and Hodgetts, 1998: 64). Wolcott and Lippitz (2007: 76-79 have made important contribution 

in the field of intrapreneurship. They developed four models by observing famous companies that have 

benefited most from the intrapreneurship: 

 The Opportunist Model: In this model, the approach of the intrapreneurship is not planned 

and directs the internal and external connections to the finding and the allocation of resources. Example, 

Zimmer 

 The Enabler Model: In this model, the enterprise allocates resources to inrapreneurship and 

senior management shows interest in prospective projects. Example, Google 

 The Advocate Model: In this model, the businessses provide a certain budget to support to 

their innovative staff in order to facilitate their intrapreneurship skills and create new jobs. Example, 

DuPont 

 The Producer Model: This model is aimed to reveal hidden intrapreneurs, develop 

cooperation between units, build potential for destructive management (continuously seeking better and 

targeting new) and creating new ways of working for managers to continue their careers outside their 

own units. Example, Cargill 

One of important factors in strategic intrapreneurship is the leader. The leader who has a strong 

influence on making the intrapreneurship an organizational concept, is also responsible on organizations 

employees.  According to Antoniou and Ansoff (2004: 290), managers who are involved in direct 

strategy development in turbulent environments are more successful than strategists who prepare their 

company's future plans. In organizations that do not have strategic business intrapreneurs, managers try 

to apply their own ideas. The fact that managers or company owners have mistaken in perceiving 

environmental factors and their inability to use the resources of the company effectively and efficiently 

can jeopardize the company. According to Aktan (2008: 7), although strategic management is in fact 

related to top management, it is important to achieve a meaningful success, everyone in the position of 

expert, consultant, and manager taking part in the process must be correctly identified.  

Strategic intrapreneurship is the most effective tool exploit of new discoveries and opportunities 

in the organization through creating new opportunities and finding new discoveries and opportunities in 

the direction of organizational goals and targets. Intrapreneurship is required as a method that enables 

more autonomy (autonomy), freedom and resource utilization among existing firms and enables them 

to innovate by using their creative energies (Ağca ve Kurt, 2007: 84). Sustainable competitive advantage 

goes beyond innovating, and the catalyst of innovation is inrapreneurship (Naktiyok ve Bayrak Kök, 
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2006: 94). Intrapreneurship can affect an economy, productivity gains, the emergence of best business 

practices, the creation of new industry areas, and the rise of international competition levels of 

businesses (Ağca and Yörük, 2006: 162-163). 

In strategic intrapreneurship, organizations seek to achieve strategic goals in order to discover 

innovations and take advantage of today's competitive advantages in the direction of its goals and 

objectives. In general, on the basis of the phenomenon of intrapreneurship, which reveals the sum of 

enterprise and innovation activities within an existing organization, it is the transformation of 

intrapreneurial thinking into the organization (Zahra Vd., 2000: 947). In an environment characterized 

by vigorous competition, uncertain and complex market conditions, the only way to achieve sustainable 

competitive advantage is through innovation. Intrapreneurship requires managerial skills such as 

increasing the capacity of organizational innovation, managing knowledge, activating intellectual 

capital, creating innovative institutional culture, and organizational structures and systems to support 

them all (Barca, 2009: 48). Intrapreneurship is the evaluation of new potential opportunities in an 

uncertain environment, the harmonization of resources, and the promotion of innovation through the use 

and commercialization of such opportunities (McFadzean et al., 2005: 352). 

Strategic intrapreneurship is an important tool to provide competitive advantage. It enables 

managers and employees to unlock intrapreneurial spirit to do something new, not to miss opportunities 

even in adverse conditions around them, and on this basis the business will become more effective in 

the competitive environment. Today, more organized and dynamic environments are being created for 

organizations and employees, together with regulations that allow for intrapreneurship in organizational 

structures (Feyzbakhsh et al., 2008: 172). Intrapreneurship basically depends on creating the 

environment that will allow the creation of innovations within business boundaries (Morris and Kuratko, 

2000: 31). Employers with intrapreneurs are in an effort to develop new ways of doing business by 

targeting a vision to reach creative products rather than dealing with simpler and more tried-and-tested 

jobs and methods to achieve organizational goals and objectives (Lawson and Samson, 2001: 389). 

Innovative organizations can develop a strong marketplace that can provide customer loyalty by 

adapting to market change (Naktiyok and Bayrak Kök, 2006: 81). 

Strategic intrapreneurship requires effective information management and effective 

communication within the organization. Knowledge and knowledge management is the essence of 

strategic management which is based on core competencies (Barca, 2009: 48). Intrapreneurship 

emphasizes organizational profitability, strategic renewal, innovation, knowledge acquisition and 

international success (Naktiyok and Bayrak Kök, 2006: 81) 

Effective support by the management within the organization, autonomy afforded to the 

employees, and providing proactive behavior will ensure strategic intrapreneurship’s development and 
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evolvement. Therefore, strategic management is a very useful resource in order to create an institutional 

game plan by harmonizing the independent actions and decisions of the managers and employees (Gul 

and Çarıkçı, 2014: 24). Besides, numerous research recommends intrapreneurship as a method to enable 

workers to use more autonomy, freedom and resources and to innovate by using their creative energy 

(Gwendolyn, 2010: 144). Thus, the right to make decisions and taking responsibility in projects, 

intrapreneurship appears to be more evident (Onay and Çavuşoğlu, 2010: 58). In an organization where 

innovation is important, in order an important concept such as strategic intrapreneur to exist, teamwork, 

decentralized decision-making processes, flexibility and open communication at organizational 

boundaries, promotion of risk taking, and toleration of mistakes are significant (Naktiyok, 2007: 215-

216). 

Incentive or reward system is also significant in the emergence of strategic entrepreneurs. By 

guiding employees through a properly designed reward system, employees in the organization are 

guided to exhibit intrapreneurship behaviors such as creative, proactive and affordable risk taking 

(Gürbüz vd, 2010: 129). Thanks to the use of the proper awards and incentives, intrapreneurs will be 

more prepared and willing to take risks associated with entrepreneurial activities (Kaya and Arkan, 

2005: 10). 

3.QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH 

The mixed research method (Baki and Gökçek, 2012: 2, Creswell, 2015: 2), which uses qualitative 

and quantitative methods in the research, is used in this study. The combined use of quantitative and 

qualitative research methods could lead to many benefits (Fielding and Fielding, 1986: 12). By using 

both methods together in terms of the reliability of the research, mixed research method eliminates the 

deficiencies of synthesis between the two methods and to achieve more reliable results (Butget Tunalı 

et al., 2016: 111). Rossman and Wilson has combined mixed research methods under three main titles: 

The two methods support and approve each other, allow for detailed and advanced analysis, and allow 

the emergence of new research topics as a result of contradictions that arise from the emergence of new 

insights. 
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Figure 2. The Model Followed in the Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of using mixed research method in this research is, as clarified by  Greene et al., is 

to maintain  Complementarity (using the results of the qualitative method to improve understanding 

and clarification of the quantitative methodological findings) and development (using qualitative data 

to help develop the quantitative dimension of the work). Research has been conducted in accordance 

with the model in figure 2.  

3.1. Qualitative Research: SWOT Analysis 

Businesses make a variety of analysis to determine the benefits and disadvantages they might 

encounter in their immediate and distant surroundings. Strategic analysis consists of information 

gathering, appraisal and environmental analysis (Yılmaz, 2010: 111). Strategic analysis refers to the 

examination of the environmental elements and the evaluation of the elements within the organization.  

The SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, Threats) model is still being studied at the 

core of the literature on strategic management (Mintzberg et al., 1998: 28). The main purpose of the 

SWOT analysis is to determine the appropriate strategies to introduce an institution or organization into 

a specific model status or to identify actions to respond to the environment by comparing assets and 

resources (Hill and Jones, 2012: 10). Thanks to this analysis, organizations can understand their market 

and competitors more clearly and determine their costs, objectives and strategies accordingly. 

Strategic Entrepreneurs use this analysis to compare internal and external factors in order to get 

an idea about how businesses can be more successful. The Situational Analysis or the SWOT are 

analysis of the internal and external environment of organizations. In the analysis, the external 
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environment is analyzed for internal environment, opportunities and threats for superiority and 

weaknesses. These elements are called strategic elements as they are the most important elements for 

the future of the business. The internal environment refers to the variables within the organization, but 

not in the short run, namely the advantages and weaknesses; whereas the external environment which 

are not controlled by the top management refers to variables outside the institution, namely opportunities 

and threats (Hunger and Wheelen, 2007: 5-6). 

In order to understand strategic intrapreneurship concept better, a textile factory of jeans fabric 

production in Malatya province has been selected for the research. This factory depends on new products 

and designs by white-collar workers. The firm produces raw materials to world famous jeans companies 

in the sector. Managerial (white collar) employees were involved in the research. In our research, before 

SWOT analysis is conducted; the topics have been determined in order to make both the SWOT analysis  

more systematic and to form a frame for the purposes, objectives, strategies and implementation of tools. 

Seven dimensionss of strategic intrapreneurship have been assigned according to their importance.  

• New Venture  

• Innovation  

• Innovation Tendency  

• Proactive Behavior  

• Risk Taking 

 • Autonomy  

• Competitiveness 

The intrapreneurship and its dimensions have been explained in detail to employees participating 

in our research. For the each title employees were asked to write their thoughts on the issues related to 

strengths, weaknesses, opportunities, and threats on the questionnaire. The data frequencies obtained 

through SWOT analysis have been determined and the maximum specified data have been regarded as 

the analysis result. The results are presented in Table 2 in detail. 

Table 2. Strategic Intrapreneurship SWOT Analysis Results 

 Models Strength Weaknesses Opportunities Threats 

New Venture 

The firm's image 

known all over the 

world, the financial 

status of the 

company, instant 

production 

according to 

customer requests 

Since some product 

trials are expensive and 

will take more time, the 

new venture has not 

been supported 

adequately  

 

 

The firm’s 

involvement with 

other well-known 

jeans manufacturers 

offers opportunities 

for new ventures 

 

 

Developments in 

technology, changes 

in customer needs, a 

constantly changing 

product and 

technology variety; 

economic stagnation, 
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 rising cotton prices, 

new competitors 

Innovation 

Use of new 

technologies and 

methods for new 

production, 

production of new-

comfortable and 

popular jeans fabric 

 

Innovation is only on 

jeans fabric, and there 

are no innovation 

activities in other 

products or categories 

 

 

 

New clothing trends 

and new product 

allow new market 

opportunities.  

Popular culture is 

useful for 

innovations in jeans 

Risks of 

dissatisfaction with 

some new jeans 

fabrics, the late 

arrival of technology 

and raw materials for 

further production 

 

Innovation 

Tendency 

Immediate 

organizational 

change required for 

new product 

 

 

 

 

 

 

 

 

In organizational 

change, the probability 

of some employees 

dropping level of 

productivity or leaving 

work, 

 

 

 

 

 

 

Product-oriented 

organizational 

change or the 

formation of new 

organizational 

structure, opening up 

to new markets and 

growing market 

share, opportunity to 

reach new customers 

Through the 

transformation in 

organizational 

structure, serious 

threats such as 

bankruptcy or loss of 

market   

 

 

 

 

 

Autonomy 

Strong ties between 

managers and other 

employees, full 

support for new 

product trials 

 

 

 

  

Autonomy is limited 

and not in all 

production and 

distribution processes; 

promotion and salaries 

of the company are not 

at the desired level, 

 

 

Employees (white 

collar workers) who 

are fully autonomous 

in the workplace and 

on the move are 

more likely to have 

access to new 

chances and 

opportunities 

The possibility that 

talented employees 

who are fully 

autonomous in the 

business are 

transferred by the 

other competitor 

 

 

 

Competitiveness 

 

The firm offers full 

support for workers 

in jeans fabric 

production in their 

efforts to access new 

methods and 

processes. 

 

  

 

 

 

The firm does not 

provide adequate 

support for the use of 

initiatives in other 

matters, such as 

financial advertising, 

while giving full 

initiative to employees 

on new methods and 

processes in the 

production of jeans’ 

fabrics. 

With the new 

products and 

competitive agility, 

the firm can enter 

the market of other 

competing 

companies and reach 

new customers. 

 

 

 

With competitive 

aggressiveness, the 

firm may face threats 

to market 

competitiveness and 

forced to reduce price 

in this regard while 

entering competitors' 

market  
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Risk-Taking 

White-collar 

workers are 

supported by the 

business on risk 

taking. 

 

 

 

 

 

 

 

Risk taking is limited to 

products only (jeans 

fabric) and there is no 

risk taking initiatives 

on other issues such as 

employee incentives. 

 

 

 

 

 

Employees with full 

incentives can take 

risks and access 

opportunities such as 

entering new 

markets and growing 

market share in 

certain production 

and process 

management 

The possibility of 

loss of customers and 

market with the risk 

taken on the product 

(jeans fabric); 

economic stagnation, 

increase in cotton 

prices, emergence of 

new competitors 

 

 

Proactive 

Behavior 

Employees in the 

firm stated that prior 

to the competition, 

the new product 

development and 

production line 

consistently 

supported proactive 

behavior, 

Proactive behavior is 

generally limited to the 

product (jeans fabric), 

which is a disadvantage 

of not being in other 

areas, 

 

 

 

 

 

The opportunity  to 

acquire new 

customers and 

capture new markets 

with products (jeans 

fabric) that will 

make customers feel 

different and 

precious before the 

rucksacks, 

Loss of material, 

market and customer 

in case of 

introduction of a new 

production before the 

competitors.  

 

 

 

 

 

3.2.Empirical Research on Intrapreneurship 

In order to understand strategic intrapreneurship concept better, a textile factory of jeans fabric 

production in Malatya province has been selected for empirical research. As mentioned before, this 

factory depends on new products and designs by white-collar workers. The firm produces raw materials 

to world famous jeans companies in the sector. Managerial (white collar) employees were involved in 

the research. The number of executives (white-collar) employee is 45. Questionnaires were used in the 

study. The questionnaire of intrapreneurship which was developed by Serinkan and Arat (2013: 161-

163) was derived from the various earlier studies. The sample size to be selected was calculated as 41 

(The Survey System, 2014), with an error margin of 5% within 95% accuracy limits of the research 

universe.  

However, a total of randomly chosen 45 employees were given questionnaires for the fact that 

some participants would not respond properly or give incorrect answer. 41 of the questionnaires 

answered and returned. The return rate of the questionnaires is 91.1%. In this study, to achieve reliability 

29 questions were asked in regards to intrapreneurship, and according to Likert scale 5, the reliability 

coefficient of Cronbach Alfa was calculated as 0.968. As a result, it was concluded that the scale is 

highly reliable. 

Strategic entrepreneurs in business are generally young. It is also noteworthy that 31% of total 

employees are a female employee in the firm and in terms of strategic intrapreneurship is significant. 

Also, all strategic entrepreneurs are college graduate and the importance of education in terms of 
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strategic intrapreneurship is evident. In addition, the number of strategic intrapreneurs working in the 

company is around 7 years and over 70%, and the number of new employees is relatively low. 

Table 3. Demographic Findings 

Gender N  %  Education Status N  %  
Male 29  69  Associate 7  16,7  

Female 13 31  Undergraduate 28 66,7  

   Graduate 6 14, 3  

   PhD 1  2,4  

Age N  %  Time worked in the Firm N %  
18-25 ages 3 7,1  Less than a year 3  7,1 

26-35 ages 14  33,3  1-3 years 7  16,7 

36-45 ages 20  47,6  4-6 years 3 7,1  

46-55 ages 5  11,9  7-9 years 3 7,1  

   10 years and above 26 62,0 

 

In the survey conducted, the arithmetical average of the intrapreneurship is X̄: 3.90, and it turns 

out that the ratio of intrapreneurship in its current form is at a high level. The new venture averages X̄: 

3.97, which reveals that employees are involved in new venture activities. With the innovation average 

of X̄: 3.77, it appears that employees actively contribute to revealing new opportunities and taking 

chances in innovation activities that form the basis for intraprenuership. Innovation Tendency Average 

is at X̄:3.95:the result shows that employees are actively involved in organizational activities. Proactive 

Behavior averages X̄: 4,03, which reveals that the problems that may arise in the future may arise before 

the action, such as in the cases of experimenting with new product or services before their competitors; 

experimenting with new markets or new methods, acting before their competitors. The risk taking 

average is X̄: 3.90, and it turns out that the employees of the organization are willing to take risks in 

terms of their own careers, even the risk they will take, and the difficulty in operating the business to 

reach their business goals. Average autonomy dimension is X̄:  3.90, shows that employees have 

independent mobility and decicison making in terms of an opportunity, an idea in an implementation 

phase. Competitiveness dimension averages X̄: with 3.68 results, it appears that employees are open to 

new methods and processes and at the same time have the desire to force their competitors in 

competition.  

Tablo 4. Arithmetic Average and Standard Deviation of Intrapreneurship and its Dimensions. 

 Average Standard deviation 

Intrapreneurship 3,8974 0,61001 

New Venture 3,9694 0,69165 

Innovation 3,7698 0,68861 

Innovation Tendency 3,9464 0,70177 

Proactive Behavior 4,0298 0,73709 

Risk-taking 3,8968 0,69644 
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Autonomy 3,9048 0,61225 

Competitiveness  3,6786 0,66094 

 

3.3. Evaluation of Qualitative and Quantitative Findings in terms of Strategic 

Entrepreneurship 

The main purpose of the study is to describe a new field of strategic intrapreneurship. The study 

has been shaped around this purpose. The research has been tested with mixed research methods; 

empirical research and qualitative research techniques. A research model was developed in the direction 

of the literature review as indicated in figure 2. According to the models developed by qualitative and 

quantitative research, the determination of risk taking, competitiveness, self-renewal, autonomy, 

proactive behavior, innovation, new enterprise dimensions have been observed. There seems to be a 

mutual relationship between the tendency of intrapreneurship and strategic management.  

Information on the strengths and weaknesses of organizational intrapreneurs which cannot be 

obtained through quantitative research is obtained through qualitative research. All the information 

obtained from the qualitative study is noteworthy and especially the emergence of weakness is important 

for strategic intrapreneurs. Therefore, the missing parts of the quantitative research can be 

complemented in more detail by qualitative research findings. 

The strengths and weaknesses of the SWOT analysis are important and the firm should be careful 

in terms of strategic intrapreneurship because it informs the company about its internal environment and 

structure. Perceived environmental negativity or danger other than environmental dynamism, in other 

words, negative developments in the external environment, are among the factors considered to be very 

important for strategic intrapreneurship. The important thing is that in the direction of organizational 

goals, the internal factors and effectiveness can be used to minimize external threats, which basically 

defines strategic intrapreneurship. 

In the quantitative study conducted in terms of strategic intrapreneurship, it is believed that the 

intrapreneurship and its dimensions show the behaviors of the intrapreneurship and dimensions of the 

workers are at a high level. The answers given by the SWOT analysis show that the results of the 

quantitative research reveals the results of the answers about the entrepreneurship dimensions. It appears 

that employees in the business are strategic entrepreneurs who are competent, forward-looking, 

constantly pursuing new products and new methods, chasing and evaluating opportunities with 

competitive personalities, in which they are strategic entrepreneurs in terms of their job and job 

descriptions.  

Strategic intrapreneurs are employees who are self-confident, constantly in need of support in 

communication with top management and are constantly in need of support. Sometimes, they take 
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strategic decisions and have the potential to show behavior that can create risks for themselves. Strategic 

intrapreneurs appear to have taken initiatives such as finding new products or developing products and 

driving the market before competitors, taking into account the future and objectives of businesses. 

Despite the fact that innovation tendency is one of the most troublesome areas in Turkish business, 

according to both quantitative and qualitative research results, strategic intrapreneurs are found not to 

be bothered about change and even shows their desire for change. 

4.CONCLUSION 

Strategic intrapreneurship, which reveals the integration of entrepreneurship and strategy 

activities within an existing organization, leads individuals to believe that the individuals within an 

organization are important and necessary for the organization. Strategic intrapreneurship can be 

considered as guiding signs of success by contributing to the development of employees and hence 

organizational development by allowing institutions to survive. Strategic intrapreneurship organization 

has a positive influence on the productivity, effort and satisfaction of its employees.  

The purpose of the paper is to explain a potential issue: strategic intrapreneurship, which is not 

subject to oversight and research with a different perspective on business and governmental 

management, and therefore, will provide important contributions to existing and newly opened 

businesses. 

The fact that organizations have strategic intrapreneurship is a very important issue for 

organizations' growth and for the continuation of organizations. The reason for this is that companies 

have to produce continuous strategies to overcome dilemmas such as change and continuity.  Companies 

also need to promote intrapreneurship as it helps to identify with the organization. Another important 

aspect that should be emphasized in strategic intrapreneurship is the discovery of competent and 

effective individuals who distinguish themselves from their competitors. 

In an organization in which the desired strategic intrapreneurial behavior can be achieved, it is 

necessary to avoid practices that impede the development of strategic intrapreneurial thinking. When 

we look at the average of the organizational factors that are believed to affect the issue of strategic 

intrapreneurship, it seems that organizational and managerial support is the factor that can most support 

strategic intrapreneurship. Strategic plans for the future by organizational managers are important 

because they consider the effectiveness, and efficiency of strategic intrapreneurship. While the strategic 

plans are being prepared, the participation of all employees and even the other stakeholders in the 

organization and their participation will increase the effectiveness of strategic entrepreneurship. 

Creating strategic intrapreneurship culture is very important for strategic entrepreneurship. 

Strategic entrepreneurship culture is a medium where the participation of all employees is provided by 

the organization and it is here that strategy preparation, implementation, evaluation and feedback are 
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continuously provided. Strategic entrepreneurship culture provides an organizational framework for 

developing organizational skills and feeling the environmental changes. The role of managers in 

establishing a work environment where employees will be productive, satisfied and extra effort is 

important: strategic culture of intrapreneurship, and the emergence of intrapreneurial ideas for 

employees needs to promoted within the organization. 
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BÖLGESEL PRIVATE EQUITY YATIRIMLARI ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLERİN 

ZAMAN BOYUTUNDA ANALİZ EDİLMESİ 

Melik KAMIŞLI* 

 Fatih TEMİZEL** 

 

ÖZET 

Özellikle Private Equity (PE) fonlarını baz alan yatırımcılar açısından bölgesel PE yatırımları 

arasındaki ilişkilerin zamana bağlı olarak analiz edilmesi sağlıklı yatırım politikaları belirlenebilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bölgesel ilişki yapısında yaşanan değişimlerin zamana bağlı olarak 

belirlenebilmesi, hangi tür şokların ve spesifik olayların ilişkiler üzerinde ne yönde etkiye sahip 

olduğunu gösterme olanağı da sağlayabilir. PE fonları genellikle halka açık olmayan şirketlere 

doğrudan sermaye yatırımı yapan fonlardır ve ortakları, çoğunlukla emekli sandıkları, sigorta 

şirketleri, vakıflar, şirketler ve bireysel yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda bölgesel ilişkilerin 

asimetrik boyutta incelenmesi de PE yatırımlarının coğrafi çeşitlenmesinde endüstriye yol haritası 

çizebilecektir. Diğer yandan gerek PE yatırımlarının yapısı gerekse halka açık veriye erişimin oldukça 

zor olmasından dolayı literatürde PE fonları üzerine yapılan ampirik çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 

Çalışmanın temel amacı; Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesi bazlı PE 

fonları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu fonlar 

arasındaki ilişkiler Yılancı ve Bozoklu (2014) tarafından geliştirilen “zamanla değişen asimetrik 

nedensellik testi” ile analiz edilmiştir. Çalışma ile bölgesel PE yatırımları arasında ilişkilerin hem 

asimetri hem de zaman boyutunda değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Private Equity Yatırımları, Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi, Risk 

Yönetimi.  

JEL Kodları: C58, G11, G32. 
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ANALYSIS OF THE TIME-VARYING ASYMMETRIC RELATIONSHIPS BETWEEN 

REGIONAL PRIVATE EQUITY INVESTMENTS  

 

ABSTRACT 

It is very important for PE funds and PE investors to analyze time-varying relationships between 

the regional PE investments in order to construct healthy investment policies. To determine the changes 

in the regional relationships on time basis may also give the opportunity of determining which types of 

shocks and events have effects on the relationships in which direction. PE funds are the funds that 

generally invest in non-public companies, and their partners mostly consist of pension funds, insurance 

companies, foundations, companies and individual investors. Therefore, investigation of the regional 

relationships considering asymmetry may help the industry in drawing a roadmap in the geographical 

diversification of PE investments. On the other hand, there are limited empirical studies on PE funds in 

the literature due to both structure of PE investments and difficulty in accessing to public data. In this 

context, the purpose of this study is to determine the relationships between the PE funds of Asia, Middle 

East, South America, North America and Euro regions in detail. In line with this purpose, the 

relationships between mentioned funds were analyzed by “time-varying asymmetric causality test” 

developed by Yılancı and Bozoklu (2014). The findings indicate that the relationships between regional 

PE investments change on both asymmetry and time dimension. 

Keywords: Private Equity Investments, Time-Varying Asymmetric Causality Test, Risk Management.  

JEL Codes: C58, G11, G32. 

1.GİRİŞ 

Dünya ekonomisindeki dönüşüm süreci varlığını devam ettirebilmek için kendine yeni finansal 

kaynaklar aramaktadır. Bu kapsamda bazen var olan finansal teknikler zamanın ruhuna uygun olarak 

yeniden anlam kazanmakta bazen de yepyeni bir yöne evrilerek ekonominin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek finansal teknikler ortaya çıkmaktadır. Private Equity (PE) tam da bu türden bir örnektir. 

II. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmenin artmasıyla beraber yeni bir finansman aracı olarak ortaya PE 

yakın geçmişe kadar butik bir sermaye yatırımı kategorisi olarak sınırlı bir gelişim göstermiştir. PE 

kavramı Türkçe literatürde Özel Sermaye Fonu olarak yer bulmuştur. Çalışmada akademide ve 

uygulamada yaygın kabul gördüğü biçimi ile Private Equity (PE) kavramı tercih edilmiştir.  

PE yatırımlarında menkul kıymetlerinin likiditesi düşük görece olgun şirketlere doğrudan 

sermaye yatırımı yapılmaktadır. Hedef şirketin operasyonel verimliliğindeki artışa dayalı hızlı 
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büyümesine esasen finansal ve zaman zaman da yönetsel destek sağlanmaktadır. Ortaya çıkan katma 

değer orta vadede paraya çevrilmektedir. Sağlanan getirinin geleneksel hisse senedi yatırımlarına 

kıyasla çok daha yüksek olması bu türden yatırımların yatırımcılar için temel motivasyonunu 

oluşturmaktadır. Fonlama kaynakları çoğunlukla farklı coğrafyalardan emekli sandıkları, sigorta 

şirketleri, vakıflar, şirketler vb. kurumsal yatırımcılar ve yüksek net varlık sahibi bireysel 

yatırımcılardan oluşmaktadır.  

PE fonları kurulmuş ve bir süredir varlığını devam ettirmekte olan işletmelere yatırım 

yapmaktadır. Çoğunlukla da yatırım yaptıkları şirketin operasyonel verimliliği ile ilgilenmektedir 

(Wells-Jeng, 2000). Operasyonel verimlilikteki artış, sağlanacak katma değerin temel kaynaklarından 

birisidir. Bu nedenle faaliyette bulunulan ekonominin özellikleri belirleyici konumdadır. Ekonomik 

ortam gelişme ve büyümeye uygun olduğunda PE yatırımı alan şirketler hızla katma değer 

üretebilmektedir. Bu da yeni PE yatırımları için uygun altlığı meydana getirmektedir. Aksi halde ise 

potansiyel PE yatırımları kesintiye uğramakta ya da başka coğrafyalara yönelmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde PE yatırımlarının önde gelen risklerinden birisi de yatırımdan çıkış konusundaki güçlüklerdir. 

Gelişmiş dünyadaki yatırımcıların şansı birincil sermaye piyasası ile büyük ölçüde bağlantılı 

olmalarıdır. Bu nedenle en etkili yatırımdan çıkış yolu halka arzdır (Berger- Udell, 1998). Öte yandan 

gelişmekte olan ülkelerde bu olanak sınırlıdır. Bu konuda fırsatlar oluşturabilen gelişmekte olan ülkeler 

ön alabilecektir. Diğer bir ifade ile finansal sistemin gelişmişlik düzeyi PE yatırımcısı için bir cazibe 

unsuru olabilir.  

PE yatırımını olanaklı kılan bir diğer faktör de yatırımcılarının beklenen getiri taleplerinin 

karşılanmasıdır. Pek çok riski aynı anda alan PE yatırımcılarının aynı zamanda düşük likiditeye razı 

olmasının ön koşulu mutlak ve yüksek pozitif getiridir. Ancak bu sayede yatırımcısı olduğu şirkete 

finansal kaynak erişimi sağlamanın yanı sıra yönetim kabiliyeti, iş iletişimi, işletmecilik becerisi vb. 

katkılar vermektedir (Fried-Bruton-Hisrich, 1998). Bütünleşik olarak PE yatırımcısına sunulacak 

avantajlar yatırım çekebilirken aksi durumda yatırımlar azalmaktadır.  

Farklı bölgelerdeki risk-getiri ilişkisi ve gelişen ekonomilerdeki yüksek volatilite içeren yüksek 

getiriler ilgi odağıdır. Bu durum bölgesel PE yatırımları arasındaki yapının farklılaşmasına ve mevcut 

ilişkilerin karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Özellikle PE fonlarını baz alan yatırımcılar için 

bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin zamana bağlı olarak analizi yatırım politikalarının 

belirlenmesi bakımından önemlidir. Ayrıca bölgesel ilişki yapısında yaşanan değişimlerin zamana bağlı 

olarak ortaya konması, hangi tür şokların ve spesifik olayların ilişkiler üzerinde ne yönde etkiye sahip 

olduğunu gösterme olanağını sunmaktadır. Bu nedenle bölgesel bazda PE yatırımlarının hem asimetri 

hem de zaman boyutu ile analizinin literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmanın odağında 

belirli bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak tespit edilmesi yer almaktadır. Bu 

konudaki bulguları doğru değerlendirebilen politika yapıcılar daha fazla PE yatırımı çekebilir. Aynı 
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zamanda doğru değerlendirmeden PE yatırımcısının kazancı doğru alanlara yatırım kararı alabilmek 

şeklinde olacaktır.  

2. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

Çalışmanın temel amacı belirli bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak tespit 

edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu yatırımlar arasındaki ilişkiler Yılancı ve Bozoklu 

(2014) tarafından geliştirilen “zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi” ile analiz edilmiştir. 

Geleneksel Granger (1969) nedensellik testinde, bir değişkenin geleceğe yönelik tahmininde ikinci bir 

değişkenin faydalı bilgi sağlayıp sağlamadığı sınanmaktadır. Bununla birlikte geleneksel Granger 

nedensellik testi ve literatürde yaygın olarak kullanılan Granger testi sonrasında geliştirilen (Sims, 1972; 

Hsiao, 1981; Toda ve Yamamoto, 1995) testlerin çoğu pozitif ve negatif şokların etkilerinin simetrik 

olduğunu varsaymaktadır. Fakat bu varsayım, insan davranışı ve dinamik finansal ilişkiler nedeniyle 

yanıltıcı olmaktadır. Diğer yandan nedensellik ilişkisinin ele alınan tüm dönem boyunca sabit kaldığını 

ve değişmeyeceğini varsaymak da gerçekçi değildir. Çünkü finansal piyasalarda ilişkiler, global 

ekonomik ve politik olayların yanı sıra dışsal ve içsel birçok faktörün etkisiyle zamanla değişebilir. 

Yılancı (2014) tarafından geliştirilen ve Hatemi-J (2012)’nin asimetrik nedensellik testinin zamanla 

değişen biçimi olan zamanla değişen asimetrik nedensellik testinde, nedensellik ilişkisi hem zaman ve 

hem de asimetri boyutunda ele alınmaktadır. Çalışmada alt örnek boyutu 16 çeyrek belirlenerek, son 

gözleme kadar 16 çeyrek alt örneklem aralığı için Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi 

uygulanmış ve test istatistikleri elde edilmiştir. Her gözlem aralığında elde edilen test istatistiği, bu 

gözlem aralığında elde edilen %10 bootstrap kritik değeri ile normalleştirilmiştir. Grafikte “1” çizgisinin 

yukarısında yer alan değerler anlamlı asimetrik nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir. 

 Çalışmada; 2002Q2 - 2018Q1 tarihleri kapsamında çeyreklik frekansta; Asya, Avrupa, Güney 

Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu bölgesel PE yatırımları kullanılmıştır. Veriler Thomson & 

Reuters DataStream veri tabanından elde edilmiştir. 

3.ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada bölgesel PE yatırımları arasındaki zamanla değişen asimetrik ilişkiler analiz edilerek 

sonuçlar ekte grafikler ile gösterilmiştir. 

Zamanla değişen asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre Asya bölgesi PE yatırımlarından 

Avrupa bölgesi PE yatırımlarına pozitif şoklarda 3, negatif şoklarda ise 6 çeyreklik nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle söz konusu bölgesel yatırımların negatif şokları arasında pozitif 

şoklara göre daha fazla ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı nedensellik ilişkilerinin tespit 

edildiği tarihler incelendiğinde ise; Yunanistan ve Avrupa Borç krizi ile birlikte Brexit’e bağlı 

gelişmeler ön plana çıkmaktadır. Asya bölgesi PE yatırımlarından Güney Amerika bölgesi PE 
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yatırımlarına pozitif şoklarda 6, negatif şoklarda ise 5 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu bölgesel yatırımların pozitif şokları arasında negatif 

şoklara göre daha fazla ilişki bulunmaktadır. Ayrıca Venezüella krizine bağlı olarak gerçekleşen olaylar, 

belirtilen bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin değişiminde ön plana çıkmaktadır. Zamanla 

değişen asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre Asya bölgesi PE yatırımlarından Kuzey Amerika 

bölgesi PE yatırımlarına pozitif şoklarda 9, negatif şoklarda ise 24 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Diğer bir ifadeyle söz konusu bölgesel yatırımların negatif şokları arasında pozitif şoklara 

göre daha fazla ilişki bulunmaktadır. Anlamlı nedensellik ilişkilerinin tespit edildiği tarihler 

incelendiğinde ise; FED faiz kararları ön plana çıkmaktadır.  

Asya bölgesi PE yatırımlarından Orta Doğu bölgesi PE yatırımlarına pozitif şoklarda 5, negatif 

şoklarda ise 19 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, söz konusu bölgesel yatırımların 

negatif şokları arasında pozitif şoklara göre daha fazla ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca özellikle 

Arap Baharına bağlı olarak gerçekleşen olayların, belirtilen bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerde 

etkili olduğu belirlenmiştir. Orta Doğu bölgesi PE yatırımlarından Güney Amerika bölgesi PE 

yatırımlarına ise pozitif şoklarda 11, negatif şoklarda 8 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Bulgular söz konusu bölgesel yatırımların pozitif şokları arasında negatif şoklara göre daha fazla ilişki 

olduğunu göstermektedir. Anlamlı nedensellik ilişkilerinin tespit edildiği tarihler incelendiğinde ise; 

özellikle petrol fiyatlarında gerçekleşen değişimler ön plana çıkmaktadır.  

Zamanla değişen asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre Orta Doğu bölgesi PE 

yatırımlarından Kuzey Amerika bölgesi PE yatırımlarına pozitif şoklarda 11, negatif şoklarda ise 7 

çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, söz konusu bölgesel yatırımların pozitif şokları 

arasında negatif şoklara göre daha fazla ilişki olduğunu göstermektedir. Anlamlı nedensellik ilişkilerinin 

tespit edildiği tarihler incelendiğinde ise; Global Kriz ve Amerika başkanlık seçimine bağlı olarak 

gelişen olaylar ön plana çıkmaktadır. Orta Doğu bölgesi PE yatırımlarından Avrupa bölgesi PE 

yatırımlarına ise pozitif şoklarda 6, negatif şoklarda ise 13 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle söz konusu bölgesel yatırımların negatif şokları arasında pozitif şoklara göre daha 

fazla ilişki olduğu bulunmaktadır. Anlamlı nedensellik ilişkilerinin tespit edildiği tarihler incelendiğinde 

ise; 2. Körfez Harekatı ve Arap Baharına bağlı olarak gelişen olaylar ön plana çıkmaktadır.  

Güney Amerika bölgesi PE yatırımlarından Kuzey Amerika bölgesi PE yatırımlarına pozitif 

şoklarda 7, negatif şoklarda ise 10 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Anlamlı nedensellik 

ilişkilerinin tespit edildiği tarihler incelendiğinde ise; ABD Mortgage Krizi ile birlikte Venezüella 

krizine bağlı olarak gerçekleşen olaylar ön plana çıkmaktadır. Test sonuçlarına göre Güney Amerika 

bölgesi PE yatırımlarından Avrupa bölgesi PE yatırımlarına pozitif şoklarda 12, negatif şoklarda ise 13 

çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu 

bölgesel yatırımların negatif şokları arasında pozitif şoklara göre daha fazla ilişki olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır. Bununla birlikte özellikle ECB duyurularının ilişkilerde yaşanan değişimde ön plana çıktığı 

görülmektedir. Kuzey Amerika bölgesi PE yatırımlarından Avrupa bölgesi PE yatırımlarına pozitif 

şoklarda 14, negatif şoklarda ise 8 çeyreklik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Söz konusu bölgesel 

yatırımların pozitif şokları arasında negatif şoklara göre daha fazla ilişki bulunmaktadır. Anlamlı 

nedensellik ilişkilerinin tespit edildiği tarihler incelendiğinde ise; Rusya-Avrupa Enerji Krizi ve “Taper 

Tantrum” ön plana çıkmaktadır.  

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmanın en temel ve katma değer potansiyeli sunan bulgularını aşağıdaki gibi sınıflandırmak 

olanaklıdır. Bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin hem asimetri hem de zaman boyutunda 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç, söz konusu ilişkilerin dinamizmine dikkat çekmektedir 

ve bundan sonraki çalışmaların gereğine vurgu yapmaktadır.  

Sonuçlar bölgesel PE yatırımlarında meydana gelen karşılıklı azalışların, karşılıklı artışlara göre 

daha fazla olduğunu ve daha uzun süreli gerçekleştiğini göstermektedir. Ulaşılan bu sonuç, PE 

yatırımlarındaki kırılganlık konusunda önemli bir bilgi sunmaktadır. Yatırımların azalması diğer bir 

ifade ile kötümser yaklaşım hızla yayılabilirken iyimserlikte aynı ivmenin bulunmadığı gözlenmektedir. 

İlişkilerin değişiminde hem bölgesel hem de küresel şoklar etkilidir. PE yatırımcıları doğaları gereği 

uzun soluklu yatırımcılardır. Öte yandan uygun yatırım ikliminin yatırımlarının beklenen vadesine olan 

etkisini de son derece dikkate almaktadır. PE yatırımlarını baz alan hem girişimci hem de yatırımcıların, 

sadece belirli bölge fonlarını değil aynı zaman ilişki olduğu tespit edilen diğer bölge PE yatırımlarını ve 

ilişkiler üzerinde etkili olan ekonomik-sosyal vb. gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü 

fonlamada bu faktörlerin etkisinin varlığı tartışılmaz biçimde ortaya konmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: SEKTÖRLER BAZINDA ARDL ANALİZİ 
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Nagihan AKSOY 

ÖZET 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olan fiyat istikrarı, karar birimlerinin iktisadi 

kararlarını (tasarruf, tüketim ve yatırım vb.) alırlarken dikkate almayacakları ölçüde düşük enflasyon 

oranını ifade etmektedir. Yüksek enflasyon makroekonomik istikrarsızlık göstergelerinden biridir. 

Türkiye’de özellikle 2006 yılında uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi ile kontrol altına 

alınan enflasyon, son yıllarda tekrar artış eğilimine girmiştir.  Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2003:1-

2019:1 dönemi için aylık verilerle ARDL sınır testi yöntemi kullanarak enflasyonun dinamiklerini 

sektörler bazında incelemektir. Çalışmanın bulgularına göre uzun dönemde mallar sektöründe ve 

hizmetler sektöründe meydana gelen %1’lik bir artış tüketici fiyat endeksinde sırasıyla %0.73 ve 

%0.27’lik bir artışa neden olmaktadır. Ayrıca; enerji-gıda dışı mallar, gıda-alkolsüz içecekler ve enerji 

sektörlerindeki enflasyonda meydana gelen %1’lik bir artış mallar sektöründeki enflasyon oranını 

sırasıyla %0.42, %0.38 ve %0.20 oranında artırdığı gözlenmektedir.  Sonuç olarak; Türkiye’de 

enflasyonun düşük düzeylerde kontrol altında tutulabilmesinin, sadece talep yönlü makroekonomik 

politikalarla değil, aynı zamanda yapısal enflasyona yönelik reformların da ortaya konulmasıyla 

mümkün olabileceği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Türkiye,  ARDL  

JEL Kodları: E31,C13,C50. 
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INFLATION DYNAMICS OF TURKEY: ARDL ANALYSIS BY SECTORS 

ABSTRACT 

The price stability required for sustainable economic growth refers to the low inflation rate which 

the decision-makers would not consider when making economic decisions (saving, consumption and 

investment etc). High inflation, an indicator of price instability, is one of the indicators of 

macroeconomic instability. Inflation in Turkey, brought under control with inflation targeting regime 

in 2006, has been entered the upward trend recently again. The aim of this study is to examine the 

dynamics of inflation on a sectoral basis in Turkey, by using ARDL (bound test) method for the period 

of 2003:1-2019:1. One of the models set for this purpose evaluates inflation dynamics, which in terms 

of the Consumer Price Index (CPI), in the basis of goods and services sectors. The second model 

examines the inflation dynamics in the sub sectors of goods as energy, food and non-alcoholic 

beverages, and non-food goods. According to the findings obtained from the models, in long term 0.73% 

of the increase in the general inflation rate is composed of the goods sector and of 0.27% the services 

sector. Also; 1% increase in inflation in non-energy goods, food-non-alcoholic beverages and energy 

sectors increased the inflation rate in the goods sector by 0.42%, 0.38% and 0.20%, respectively. As a 

result, it can be seen that keeping inflation under control at low levels in Turkey is possible not only 

through demand-oriented macroeconomic policies, but also through the introduction of structural 

inflation-oriented reforms. 

Keywords: Inflation, Turkey, ARDL 
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1.GİRİŞ  

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olan fiyat istikrarı, karar birimlerinin iktisadi 

kararlarını (tasarruf, tüketim ve yatırım vb.) alırlarken dikkate almayacakları ölçüde düşük enflasyon 

oranını ifade etmektedir. Fiyat istikrarsızlığının göstergesi olan yüksek enflasyon makroekonomik 

istikrarsızlık göstergelerinden biridir. Yüksek enflasyonun yarattığı istikrarsızlık yatırımların spekülatif 

yapı taşıyan alanlara yönelmesine neden olmaktadır. Ekonomide uzun vadeli yatırımların yapılamaması 

ve tasarruf seviyelerinin düşük olmasından dolayı artan faiz oranları üretim ve büyüme sürecini olumsuz 

etkilemektedir. Üretim ve büyümenin azalması bir yandan cari açık sorunu yaratırken diğer taraftan da 

istihdam düzeyinde azalmalar söz konusu olmaktadır. Buna ilaveten yüksek enflasyon ortamında 

büyüme istikrarsız bir görünüm sergilemekte ve gelir dağılımında adaletsizlik meydana gelmektedir. 

Enflasyonist ortamda para ikamesinin artması bir taraftan merkez bankasının senyoraj gelirinde azalışa 
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neden olurken diğer taraftan da parasal politikalar etkinliğinde düşüş eğilimi oluşturmaktadır (Sever ve 

İğdeli, 2015:33). 

Enflasyonun yüksek oranda seyrettiği ortamda paranın satın alım gücü düşer. Nominal faizler 

yükselme eğilimine girer ve borçlanma maliyetleri artar. Eğer enflasyonla sıkı bir mücadele 

gerçekleştirilmezse reel faizler düşme eğilimi gösterecektir. Dolayısıyla faizlerde başlayan 

dalgalanmalar yatırım kararlarının spekülatif amaçlı yapılmasına neden olacaktır. Bunlara ek olarak 

enflasyonist bir ortamda ekonomide kaynak dağılımının bozulması, bireylerin daha yüksek vergi 

ödemesi, mönü maliyeti ve ayakkabı maliyeti gibi durumlar gözlenmektedir.   

Makroekonomik politikaların amacı ekonominin enflasyonsuz, istikrarlı bir büyümeye ulaşmasını 

sağlamaktır. İstihdam, üretim ve fiyatlardaki dalgalanmaları minimize edecek ve reel çıktıdaki 

potansiyel büyümeyi gerçekleştirebilecek para ve maliye politikası olmak üzere iki grup politika aracı 

söz konusudur (Bozkurt ve Göğül, 2010:28). Para politikası ekonomik şartlara göre para arzını ve faiz 

hadlerini değiştirerek ekonominin likiditesini artırmak veya azaltmak suretiyle ekonomi politikasının 

amacına ulaşmasını hedefler. Merkez Bankası para arzını artırması durumunda toplam talep artar. 

Toplam talebin artması toplam hasılayı artırır dolayısıyla doğal ürün üzerine çıkar. Bu durum sıkı işgücü 

piyasasına neden olduğundan dolayı işsizlik azalır ve ücretler artar. Ücretlerin artması ise üretim 

maliyetlerini artırdığından toplam arz eğrisi düşer. Bu durumun sürekli olması durumu ülkede 

enflasyonun artışının sürekli olmasına yol açar. Maliye politikası ise, kamu harcamalarını ve kamu 

gelirlerini miktar, tür ve şekillerinde değişiklikler yapılarak ekonomik hedeflere ulaşmayı 

amaçlamaktadır. Hükümet kamu gelirlerini artırdığında enflasyonist baskıyı giderirken kamu 

harcamalarını artırdığında deflasyonist baskıyı gidermektedir.  

Türkiye’de enflasyon 1970’li yıllarda bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıllarda yaşanan 

petrol krizleri petrol fiyatlarını yükselterek üretim maliyetlerini arttırmasıyla enflasyona yol açmıştır. 

Ancak Türkiye’de enflasyon bu yıllarda olduğu gibi sadece maliyet artışından değil, 1980 ve 90’lı yıllar 

boyunca bütçe açığı, yüksek nüfus artış oranına karşın kaynakların etkin kullanılamamasının yol açtığı 

talep artışı, enflasyonun kronikleşmesiyle beraber sürekli hale gelen enflasyonist beklentiler ve diğer 

birtakım yapısal nedenden kaynaklanmıştır ( Gür, 2017:729). 

1980 öncesi dönem Türkiye ekonomisinin dışa kapalı ekonomilerinin bütün özelliklerini 

gösterdiği, büyüme ve sanayileşme politikalarının temelini ithal ikameci sanayileşmenin oluşturduğu, 

dış ticarette önemli sınırlamaların yer aldığı ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) önemli bir rol 

üstlendiği ve enflasyonun yüksek düzeylerde seyrettiği dönemdir (Erol, 2008: 127). Türkiye’de 1970 

sonrasında ithal ikameci modelin önemli ölçüde tıkanma noktasına gelmesi 1980 sonrasında yeni bir 

birikim modeline geçişin ön koşullarını hazırlamıştır. 24 Ocak 1980 kararıyla dışa açılan ekonominin 

devletin piyasaya olan müdahalelerini minimuma indirmek, serbest piyasa ekonomisini oluşturmak ve 
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Türk ekonomisinin Dünya ekonomik sistemi ile bütünleşmesini sağlamak gibi üç temel hedefi olduğunu 

söylenebilir (Oyan, 1998: 11). 24 Ocak Kararları ile geçici de olsa enflasyon oranlarının düşürülmesi 

başarılmıştır. 

Sonraki dönemlerde uygulanması beklenen politikaların başarısızlıklarından dolayı enflasyon 

oranında yaşanan düşüş geçici olmuş ve enflasyon tekrar yüksek seviyelerde seyretmiştir.1990’ların 

başında yaşanan Ortadoğu’daki Körfez Savaşı, 1994 ekonomik krizi, 1997 Asya Krizi, 1999 yılındaki 

depremler ve son olarak da 2001 yılında gerçekleşen Bankacılık krizi Türkiye’yi ekonomik açıdan 

derinden etkilemiştir. Bu yıllarda gerçekleşen olayların etkisiyle enflasyon oranında artışlar yaşanmış 

ve 5 Nisan Kararları uygulanmaya konmuştur.  Ancak 5 Nisan Kararları da enflasyon oranını kısa sürede 

düşürmüş uzun vadede ülkede siyasi istikrarsızlık ve yaşanan uluslararası krizden dolayı enflasyon 

yüksek seyretmiştir.  

Türkiye ekonomisinde yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde 2000 yılında orta vade kapsamlı 

yeni bir istikrar programının uygulanması gerek görülmüş ve 2000 yılının Ocak ayında Enflasyonu 

Düşürme Programı uygulanmaya konmuştur. İstikrar programı sıkı para ve kur politikası ile bankacılık 

kesiminde yapısal değişimleri öngören düzenlemeler içermekte olup kullanılan politika araçları ve öne 

çıkarılan öncelikler yönünden döviz kuruna dayalı bir istikrar programı niteliği göstermektedir (DPT, 

2001). Program 2000 yılının Kasım ayına kadar başarılı bir şekilde uygulanmasına karşın, 22 Kasım’da 

likidite krizi ve 2001 Şubatta yaşanan döviz krizi baş göstermiştir. Enflasyonu Düşürme Programı’nın 

çerçevesinde uygulanan sabit döviz kuru sistemine, ekonomide meydana gelen bu kriz sonrası son 

verilmiş ve dalgalı kur sistemine geçiş yapılmıştır (Uygur, 2001: 54-55).   

Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan krizler sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB), fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 2002-2005 yılları arasında örtük enflasyon hedeflemesi 

rejimi uygulamıştır. Faiz oranları temel politika aracı olarak seçilmiş, para tabanı ise enflasyon 

hedeflemesi rejimine güvenilirliği arttırmak için ek bir çapa olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 

bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmış, ortaya çıkan likidite fazlalığı açık piyasa ve bankalararası 

para piyasası işlemleri ile çekilmeye çalışılmıştır. Örtük enflasyon hedeflemesi sonucunda enflasyon tek 

haneli rakamlara düşmüştür ( Gür, 2017:729).  

2002-2005 yılları arasında enflasyonla mücadelede elde edilen başarıdan sonra 2006 yılında "açık 

enflasyon hedeflemesine" geçilmiştir. Ekonomik sistem örtük enflasyondan daha şeffaf bir niteliğe 

kavuşmuştur. Para Politikası Kurulu' nun toplantı özetlerinin yayınlanması, faiz kararlarının alınmasında 

kurul üyelerinin söz sahibi olması, enflasyon raporlarının süreli ve sürekli yayınlanması şeffaflığa 

katkıda bulunmuştur.  Ancak bu dönemlerde hedeflenen enflasyon oranı aşılmıştır. Bununda nedeni 

olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayında yayınladığı mektupta farklı arz şoklarının 

ortaya çıkması şeklinde özetlemiştir.  
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Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin karşılaştığı ilk önemli şok, 2006 yılı Mayıs ayından itibaren 

uluslararası sermaye koşullarının gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönmesi ve sonucunda Türkiye’nin 

de içinde bulunduğu birçok ülkeden sermaye çıkışları yaşanmasıdır. Bu dönemde ülke parasının yüzde 

otuz civarında değer kaybetmesi, yaşanan finansal sıkıntının yol açtığı güven eksikliği ve gıda 

fiyatlarındaki kuraklıktan kaynaklanan sert artışlarla birleşerek enflasyon oranının artmasına ve 

enflasyon beklentilerinin hedeflerin oldukça yükselmesine neden olmuştur (TCMB, 2008:2-3). 

Açık enflasyon hedeflemesi dönemi incelendiğinde hedeflerin tutturulmasında başarı 

sağlanamadığı açıkça görülmektedir. Bu başarısızlıkta 2005 yılından itibaren uluslararası piyasalarda 

yaşanan dalgalanmaların ve enerji fiyatlarındaki yükselmenin büyük etkisi vardır. Ayrıca Türkiye’nin 

mevcut yapısal durumundan dolayı enflasyonun belirlenen hedeflerin üzerinde yer aldığı görülmektedir 

(Sever ve İğdeli, 2015:3). 

Grafikte 1’ de 2003-2018 yılları arasında enflasyonun değişim seyri yer almaktadır. Grafiğe genel 

bir bakış attığımızda 16 yıllık süreçte en yüksek enflasyon oranının 2018 yılında gerçekleştiği göze 

çarpmaktadır. 2003 yılında %18,4 olan oran 2004 yılında %9,34’e keskin bir düşüş göstermiştir. 2005 

yılında % 7,72 olan oran 2006 yılında tekrar yükselerek %9,65 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında açık 

enflasyon hedeflemesine geçilmesi ile enflasyon oranı 2007 yılında tekrar düşüşe geçmiş ancak küresel 

krizin etkisi ile 2008 yılında enflasyon oranı %10,6 olarak gerçekleşmiştir.  

Grafik 1. 2009-2018 Yıllık Enflasyon Oranları (%) 

Kaynak: www.tüik.gov.tr,2019 

2008 küresel kriz sonrası dış talepte meydana gelen hızla daralma ve finansal koşulların 

sıkılaşması ile birlikte ihtiyati tasarruf oranının artması neticesinde iktisadi faaliyette fark edilir bir 

gerileme ortaya çıkmıştır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de toplam talepte yaşanan 
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daralma ve emtia fiyatlarında meydana gelen sert düşüş enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesine neden 

olmuştur (TCMB, Enflasyon Raporu 2009-I).  

2009-2010 yıllarında önceki yıllara kıyasla düşük seyir gösteren enflasyon oranı 2011 yılında 

tekrar yükselişe geçmiştir. 2010 yılına kıyasla 2011 yılında tüketici enflasyonu 4 puan artış göstererek 

%10,45 oranında gerçekleşmiştir. Türk lirasının yıl içinde değer kaybetmesi, bilhassa temel mal grubu 

fiyatları üzerinde etkisini göstererek, tüketici enflasyonunda ki artışın temel belirleyicisi olmuştur 

(TCMB, Enflasyon Raporu 2012-I). 

2012’ den 2017 yılına kadar enflasyon oranı daima %10’ un altında bir seyir izlemiştir. 2017 

yılına gelindiğinde % 10’ un üzerine çıkarak %11.92 olarak gerçekleşmiştir.  2018 yılına gelindiğine ise 

bu oran önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak %20,3 olarak gerçekleşmiştir. Türk lirasının 

değer kaybı 2018 yılı sonunda %80’i aşarak enflasyondaki sıçramanın temel belirleyicisi olmuştur. Aynı 

dönemde enflasyon belirsizliğini döviz kurlarında meydana gelen yüksek oynaklığın arttırdığı 

izlenmiştir. Bununla birlikte döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçişkenliğin güçlendiği, geçmiş 

enflasyona endeksleme meylinin yaygınlaştığı ve bu kapsamda fiyatlama davranışlarının ciddi oranda 

bozulduğu gözlenmiştir (TCMB, Enflasyon Raporu 2018-IV). 

Grafik 2’de mallar ve hizmetler sektörünün yıllar itibariyle değişim oranları gösterilmektedir. 

Grafik 2 incelendiğinde 2004’den 2008 yılına kadar hizmet sektörünün mallar sektörüne oranla daha 

yüksek seyir izlediği ancak 2008 yılından 2011 yılı sonuna kadar mallar sektörünün daha yüksek seyir 

izlediği gözlenmektedir. 

Grafik 2. Mallar ve Hizmet Sektörü Yıllık Enflasyon Oranı (%) 

 
Kaynak: www.tüik.gov.tr, 2019 

Bilhassa 2011 yılında mallar sektörü enflasyon oranının %11,97 olarak gerçekleşmesinde 

işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar etkili olmuştur. Diğer yandan hizmet fiyatları %6.27 oranında 

ılımlı seyrini korumuştur (TCMB, Enflasyon Raporu 2012-I). 
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2012 yılından 2016 yılına kadar iki sektörde ki enflasyon oranı birbirine yakın bir seyir izlerken 

2016 yılından sonra her iki sektörün enflasyon oranı artış eğilimi göstermiş ancak mallar sektörü hizmet 

sektörüne oranla daha hızlı oranda enflasyon artışı göstererek aradaki farkı açmıştır.  2016 yılı sonu 

itibariyle mallar sektöründeki yükselişin sebebi gıda ve temel mal fiyatları, enerji fiyatları, alkol-tütün 

fiyatlarındaki gelişmeler olmuştur. 2016 Eylül ayı sonrasında Türk Lirasında meydana gelen değer 

kaybının ilk yansıması enerji fiyatları üzerinde olmuştur. Bunlara ilave olarak, ham petrol fiyatlarında 

meydana gelen artış, enerji enflasyonunun sert bir şekilde yükselmesine sebep olmuştur (TCMB, 

Enflasyon Raporu 2017-I). 

Aynı dönemde talep koşullarının zayıf seyir izlemesi ve turizmde meydana gelen daralma hizmet 

enflasyonunu düşürürken kiralarda meydana gelen artış ve ücret gelişmeleri hizmet enflasyonunun 

yüksek seviyesini korumuştur (TCMB, Enflasyon Raporu 2017-I). 

Grafik 3, Enerji, gıda-alkolsüz içecekler ve enerji-gıda dışı malların yıllık enflasyon oranlarını 

göstermektedir. Grafiğe baktığımızda ilk dikkat çeken husus enerji enflasyonunun özellikle 2008 ve 

2014 yıllarında ani sıçrama ve düşüş göstermesidir. 2007 yılının son dönemlerinde başlayıp 2008 yılının 

ortalarına kadar devam eden enerji enflasyonunda ki ani yükselişin sebebi petrol fiyatlarında meydana 

gelen artış, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergileri ve kuraklık sebebiyle su fiyatlarına 

uygulanan zamlar olmuştur (TCMB, Enflasyon Raporu, 2008-I). 2008 yılına gelindiğinde ise ham 

petrolün varil fiyatı Temmuz ayında 145,7 ABD doları düzeyi ile tarihi zirve değerine ulaşmıştır. Daha 

sonra sanayileşmiş ülkelerin taleplerinde meydana gelen azalma sebebiyle petrol fiyatları keskin bir 

düşüş göstermiş ve 2004 yılından sonra en düşük seviyeye ulaşmıştır (TCMB, Enflasyon Raporu, 2009-

I). 

Grafik 3. Enerji- Gıda ve Alkolsüz İçecekler- Enerji ve Gıda Dışı Mallar Yıllık Enflasyon 

Oranı (%) 

Kaynak: www.tüik.gov.tr, 2019 
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2007 yılında yaşanan kuraklık sebebi ile meydana gelen arz kaybının gecikmeli etkileri 2008 

yılının ilk yarısında gıda fiyatlarını artırmıştır. Yılın ikinci yarısında ise iyileşen üretim ve dış fiyat 

gelişmeleri ile gıda fiyatları düşüş eğilimine geçmiştir. Aynı dönem Türk lirasının değerindeki düşüşe 

rağmen iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın belirginleşmesiyle enerji ve gıda dışı mal grubu yıllık 

enflasyonu önceki yıl ortalamalarının altında gerçekleşmiştir (TCMB, Enflasyon Raporu, 2009-I). 

2014 yılı gıda fiyatlarında meydana gelen keskin artışta kuraklık ve olumsuz hava şartları ile 

döviz kuru baskıları etkili olmuştur. Yıl boyunca yüksek seyreden gıda grubu yıllık enflasyonu, yılın 

son çeyreğinde gerilemiştir. Bu gerilemede ise işlenmemiş gıda fiyatlarındaki kısmi düzeltme etkili 

olmuştur. Bu dönemde en belirgin düşüş ise enerji enflasyonunda meydana gelmiştir. Enerji 

enflasyonunun gerilemesinde ise petrol fiyatlarında gerçekleşen keskin düşüşler etkili olmuştur. Elektrik 

ve doğalgaz fiyatlarında yılın son çeyreğinde yükseliş gözlenmesine rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş 

enerji fiyatlarının gerilemesinde etkin rol oynamıştır. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ilgili 

hizmet fiyatlarında da gerilemeye sebep olmuştur (TCMB, Enflasyon Raporu, 2015-I). 

2017 yılının sonu ve 2018 yılının başına gelindiğinde ise 3 alt grupta da belirgin bir enflasyon 

artışı gözlenmektedir. Bu artışta ise Türk lirasında meydana gelen hızlı değer kaybı ile uluslararası petrol 

ve diğer girdi fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştur (TCMB, Enflasyon Raporu, 2018-I). 

2.TEORİK ALTYAPI VE LİTERATÜR 

İktisat literatüründeki en eski kavramlardan biri olan enflasyon, daha çok gözlenebilinen 

etkileriyle açıklanabilecek bir kavramdır. Fiyatlar genel seviyesinin sürekli artışı olarak 

nitelendirebileceğimiz enflasyon tek dönemlik bir fiyat artışıyla ilgili değildir. Toplam arz ve toplam 

talebin piyasa koşullarında dengeye gelmesiyle oluşan fiyatlar genel seviyesi “P”, enflasyonun doğrudan 

oluşmasında etkilidir ama başlı başına enflasyonun kendisini ifade etmez. Bu ilişki Denklem (1) ile ifade 

edilebilir.  Denklemin sol tarafı zamana göre değişen fiyatlar genel seviyesini göstermektedir. Bu 

gösterim fiyatlar genel seviyesine (FGS) bölündüğü takdirde enflasyonu  (𝜋𝑡) verecektir. Ancak 

enflasyon toplam talep (AD) ve arz (AS) arasındaki farkın da bir fonksiyonudur.  Denklem (2) AD ve 

AS arasındaki artışın 𝜋𝑡’yi de arttıracağını ifade etmektedir. Denkleme göre enflasyon temelde talep-

arz arasındaki pozitif farktan kaynaklanmaktadır.  

                                                         
 𝑑𝑃𝑡/𝑑𝑡

𝑃𝑡
=

𝑃�̇�

𝑃𝑡
= 𝜋𝑡 = 𝑓(𝐴𝐷𝑡 − 𝐴𝑆𝑡)                                             (1)                                                                

                                                               𝑓′ =
𝑑𝜋𝑡

𝑑(𝐴𝐷𝑡−𝐴𝑆𝑡)
> 0                                                              (2)                                                                                                            

 FGS’nin sürekli artışı sonuçta iki şeye dayanmaktadır: toplam arzın azalışı ve toplam talebin 

artışı. İlk olarak toplam arzın azalışına bakılırsa negatif enerji, hammadde ve petrol şokları örnek olarak 

gösterilebilir. Ancak bu şoklar enflasyonu belli dönemler için açıklayabilmektedir, uzun dönemli 
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enflasyonlar için arzdan kaynaklı açıklamalar yeterli değildir. Toplam talep tarafında ise; yurtiçindeki 

mallara olan toplam talep, maliye politikası, para politikası, kur politikası ve yurtdışı reel gelir yer 

almaktadır. Politikalar bazında bakıldığında “maliye politikası” başlığında iki değişken yer alır. İlki 

kamu harcamaları, ikincisi vergi gelirleridir. Kamu harcamalarının artması veya vergi gelirlerinin 

azalması enflasyonist baskı yaratacaktır. Ne var ki maliye politikalarından kaynaklı enflasyon sıkça 

ifade edilen basit bütçe denkliğinden dolayı sürdürülebilir olamayacaktır. Çünkü devletler için iki yol 

mevcuttur: Ya uzun dönemde bütçe denkliğini sağlamak ya da merkez bankasının para basmasıyla 

reelde olmayan bir gelirle bütçe açığını finanse etmek zorunda kalmak. İlki tercih edilmesi gereken bir 

yöntemken, ikincisi parasal genişlemeye sebep olacağı için daha yüksek düzeylerde enflasyonla 

sonuçlanacaktır. “Para politikası” uzun süreli enflasyona sebep olabilecek diğer bir kısımdır. Söz gelimi 

artan para arzı, bankaların kredi verme olanağını arttırıp iç talebi arttıracaktır. Diğer bir yandan ise daha 

değersiz bir yerli para ile döviz kuru yükselecek bu da yine iç talep artışıyla etkisini gösterecektir. Benzer 

şekilde artan faizler satın almanın maliyetini arttırıp tüketicileri tahvil ve hisse senedi piyasasına 

yönlendirirken, azalan faizler iç talebi daha çok canlandırıp enflasyonist baskı yaratacaktır. (Özatay, 

2018, s. 249-252) 

Enflasyonun temel sebebi talep ve arz arasındaki farkken, arzdaki azalmalar şoklarla, talepteki 

artışlar ise kamu ve para politikalarıyla açıklanabilmektedir. Enflasyonun gelir-servet dağılımını 

değiştirmesi, planlama ufkunu daraltması ve bu süreci doğrudan etkilemesi, yatırım kararlarını 

değiştirmesi ve tüketimin maliyetini arttırması sebebiyle; ekonomi literatüründe nedenleri ve nasıl 

kontrol edileceği ile ilgi birçok çalışma mevcuttur.  

 Enflasyon konusu ekonomi alanında en geniş kapsamlı çalışılan konularından biridir. (Phillips, 

1958, s. 299) yaptığı çalışmada ücretlerle işsizlik arasında yakın bir ilişki bulmuştur. (Samuelson & 

Solow, 1960, s. 194) Philips’e farklı bir yorum getirerek ücret ve işsizlik arasında kurulan ilişkiyi, fiyat 

enflasyonu ve işsizlik arasında kurmayı tercih etmiştir. Enflasyon aslında her bir ekstra iş gücünün 

maliyetidir. (M.Friedman, 1968, s. 16-17) bir kerelik gerçekleşen enflasyon artışının işsizliği kalıcı bir 

şekilde azaltmayacağını ileri sürdüğü çalışmasında; insanların daha yüksek enflasyon beklentisi (𝜋𝑒
𝑡) 

ile daha çok ücret talep edeceğinden, bağlı olarak uzun dönemde enflasyon artacağından ama işsizliğin 

belli bir seviyeden farklı olmayacağı, sabit kalacağından bahsetmiştir. Bunu “doğal işsizlik oranı” ile 

tanımlamıştır (𝑈∗). Denklem (3)’e göre enflasyon beklenen değerine eşit olduğu an işsizlikte doğal 

düzeyine gelecektir.  

                                                             𝜋𝑡 = 𝛾(𝑈𝑡 − 𝑈∗) + 𝜋𝑒
𝑡                                                         (3) 

Sargent (1971) ve Lucas (1972) daha farklı bir bakış açısı getirerek makroekonomi politikalarında 

rasyonel beklentileri ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple Denklem (4)’ün iddia ettiği ilişki eksik ve tutarsızdır. 

İlişki sadece geçmiş dönemde oluşan beklentilerle (∑ 𝛽𝑖𝜋𝑡−𝑖
𝑁
𝑖=1 ) açıklanamaz. 
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                                                     𝜋𝑡 = 𝛼 + 𝛾(𝑈𝑡) + 𝜌 ∑ 𝛽𝑖𝜋𝑡−𝑖
𝑁
𝑖=1                                                     (4) 

Yukarıda yer alan tüm görüşler enflasyon, ücret, çıktı ilişkisini ifade ederken “Opec Krizi” nden 

sonra enflasyonun kontrolüne olan ilgi artmıştır. Ekonomi politikası yapıcılarının bu krize karşı yeterli 

ve tutarlı önlem alamamaları, kalıcı enflasyonlarla sonuçlanmıştır. 1980’lerin sonlarından itibaren 

politika yapıcılar ve akademik çevre merkez bankalarının nihai amacının “fiyat istikrarı” olması 

konusunda görüş birliğine varmışlardır ve enflasyon çoğunlukla merkez bankalarının dikkat etmesi 

gereken bir husus olarak belirlenmiştir. Fiyat istikrarı doğrultusunda “parasal büyüklüklerin 

hedeflenmesi” ve “döviz kurunun kontrolüne dayalı hedeflemeler” en yaygını olsa da; doksanlarda, 

“enflasyon hedeflemesi” merkez bankalar tarafından uygulanması gereken bir “ara hedef” olarak 

popülarite kazanmıştır. Taylor (1993) her çıktı ve enflasyon açığı için bir politika faizi belirlenmesi 

görüşünü ileri sürer. Çıktının ve enflasyonun olması gereken veya belirlenen hedeflerinden uzaklaşması 

politika faizleriyle merkez bankalarınca kontrol edilmelidir. Svensson (1997) enflasyon hedeflemesinin 

fiyat istikrarı için önemli olduğunu belirttiği makalesinde kural benzeri bir para politikasının enflasyon 

hedeflemesi rejimi için öncelikli bulmuştur. Ball (1997) çalışmasında enflasyon hedeflemesinin niçin 

tutarlı olduğunu aktarmıştır. Clarida, Gali ve Gertler (1999) Yeni Keynes Phillips Eğrisi’ni test etmiş ve 

sonucunda bu eğrinin enflasyonun dinamiklerine iyi bir yaklaşım sağladıklarını, GMM yöntemi ile 

1960-1997 dönemleri için  bulmuşlardır. Julien Garnier ve Roger Wilhelmsen (2005) faiz, çıktı ve 

enflasyonla Euro Bölgesi için yaptıkları çalışmalarında, doğal faiz oranının son 40 yılda kademeli olarak 

azaldığını; Euro Bölgesinde para politikası 1960'larda ve 1970'lerde ortalama uyarıcı olduğunu ancak 

1980'lerde ve 1990'larda çıktı açığı ve enflasyonu azaltmak için katkı sağladığını söylemişlerdir.  

 Enflasyon, yukarıda da görüldüğü gibi literatürde geniş bir yer kaplarken, ne yerli ne de yabancı 

çalışmalarda enflasyonun alt sektörleriyle ilgili yapılan bir bölüme rastlanamamıştır. Literatürdeki 

çalışmalar genel anlamda;  kamu-enflasyon, para politikası-enflasyon ve büyüme-enflasyon şeklinde üç 

başlık altında toplanılmıştır.  

Bu çalışmanın konusuna en yakın analizi yapmış olan Berument (2002); döviz kuru artışının 

enflasyonun alt sektörlerini nasıl etkilediği üzerine bir analizde bulunmuştur. 1983-2001 aylık 

verileriyle yapılan analizde VAR kullanılmıştır. Elde edilen sonuca göre; TEFE, TÜFE’nin alt başlıkları 

arasında alınan tarım, maden, imalat ve enerji sektörlerine nazaran döviz kurundan daha çok 

etkilenmektedir.  

1987-2007 dönemleri için Demir ve Sever (2008) Johensen Eşbütünleşme ve kısa dönem için 

VEC analizi yapmış olup kamu iç borçlanmasının faiz oranları, gayri safi milli hasıla ve enflasyon 

üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 
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Artan (2008) 1987-2003 çeyreklik verilerini gözlemleyerek enflasyon belirsizliği GARCH 

modeliyle tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar, enflasyon belirsizliği, büyüme üzerinde 

enflasyonun kendisinden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.    

Karaca (2011) 1987-2002 dönemleri verileriyle yaptığı çalışmada Granger Nedensellik 

kullanmıştır. Elde edilen sonuca göre enflasyondan büyümeye tek yönlü nedensellik bulunmuş olup 

yapılan regresyon analizinde enflasyondaki her bir puanlık artışın büyümeyi 0.37 puan düşürdüğü 

bulunmuştur.    

Erol (2017) yılında hazırladığı tezinde 2003-2013 aylık verileriyle gıda enflasyonunu en iyi 

açıklayan modeli bulmayı amaçlamış ve bunun içinde doğrusal-ARIMAX modelini oluşturmuştur. 

Ortaya çıkan sonuçlar gıda enflasyonun ana belirleyenlerinin tarım ve gıda sanayi üretici fiyatları ve 

üretimde kullanılan su fiyatları gibi arz yönlü faktörler olduğunu ortaya koymuştur. 

3.EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR 

2003-2019 yılları arasında ki aylık veriler kullanılarak Türkiye ekonomisi için gerçekleştirilen bu 

çalışmada, tüketici fiyat endeksinde ki (TÜFE) artışın mallar ve hizmetler sektörü üzerine etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada 2 model kullanılmıştır. İlk olarak bağımlı değişken TÜFE, açıklayıcı 

değişkenler ise mallar sektörü ve hizmetler sektörü alınmıştır. İkinci olarak ise mallar sektörü bağımlı 

değişken, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler ve enerji ve gıda dışı mallar açıklayıcı değişken olarak 

modele dahil edilmiştir. Bu değişkenler mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmaları alınarak analize 

dahil edilmiştir.  

Değişkenler arası uzun dönemli seviye ilişkisinin varlığını tespit etmeye yönelik Pesaran 

vd.(2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Bu çalışmada zaman serisi 

analizinde değişkenler arasındaki durağanlık derecelerinin sınanması için Genişletilmiş Dickey Fuller 

(ADF) ve PhillipsPerron (PP)  birim kök testi yapılmış olup birim kök testi sonuçları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tablo 1’de ADF ve PP testine göre %1, %5, %10 anlamlılık düzeyinde tüfe, mallar ve 

hizmetler değişkenleri düzeyde durağan değillerdir yani birim köke sahiptirler. Bu üç değişken birinci 

derece farklarında sabit ve trendli modelde %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağan olmaktadırlar.  
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Tablo1. Model I ARDL Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler ADF Testi PP Testi 

  Düzey Hali Birinci Farkı Düzey Hali     Birinci Farkı 

TÜFE -0.730236 (0.9988) -10.41837 (0.0000) -0.447745(0.9991)     -10.25593*(0.0000) 

MALLAR -1.021232 (0.9376) -10.82026 (0.0000) -0.276827(0.9908)     -10.56499*(0.0000) 

HİZMET -2.081237 (0.5525) -3.465340 (0.0462) -2.950704(0.1492)     -8.510065*(0.0000) 

Anlamlılık 

Düzeyi  
Kritik Değerler 

  

1% -4.006824 -4.006824 -4.006824        -4.006824 

5% -3.433525 -3.433525 -3.433525        -3.433525 

10% -3.140623 -3.140623 -3.140623        -3.140623 

 

Tablo 2’de ise ADF ve PP testine göre %1, %5, %10 anlamlılık düzeyinde mallar, enerji, gıda ve 

alkolsüz içecekler ve enerji ve gıda dışı mallar değişkenleri düzeyde durağan değillerdir. Mallar bağımlı 

değişken olup sırasıyla X1 enerji, X2 gıda-alkolsüz içecekler, X3 enerji-gıda dışı malları belirtmektedir. 

Bu dört değişken birinci derece farklarında sabit ve trendli modelde  %1, %5, %10 anlamlılık düzeyinde 

durağan olmaktadırlar. 

Tablo 2. Model II ARDL Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler ADF Testi PP Testi 

  Düzey Hali Birinci Farkı Düzey Hali Birinci Farkı 

MALLAR -1.021232(0.9376) -9.489784*(0.0000) -0.276827(0.9908) -10.56499*(0.0000) 

lnenerji -2.088804(0.5483) -13.44916*(0.0000) -1.532412(0.8152) -9,252714*(0.0000) 

lngai -1.292615(0.8867) -13,338170*(0.0000) -0.930420(0.9494) -13.62645*(0.0000) 

lnedg  0.800912(0.9998) -10.45692*(0.0000)  1.318394(1.0000) -9,727642*(0.0000) 

Anlamlılık 

Düzeyi  
Kritik Değerler 

  

1% -4.006824 -4.006824 -4.006824        -4.006824 

5% -3.433525 -3.433525 -3.433525        -3.433525 

10% -3.140623 -3.140623 -3.140623        -3.140623 

 

ARDL sınır testi yöntemiyle 2 farklı model test edilecek olup bu modeller (Model I, II) aşağıdaki 

denklemlerle tanımlanmıştır.  

Model I: lncpit=α1 + β1lnmallart + β2 lnhizmett + ε1t                                                          (5) 

Model II: lnmallart=α2 + β3lnenerjit + β4 lngait + β5 lnegdt  + ε2t                                        (6) 

Model I de yer alan lncpi, lnmallar ve lnhizmet sırasıyla, Tüketici Fiyat Endeksini, mallar ve 

hizmetler toplamını, α1 sabit terimi, β1, β2 değişkenlere ait tahmin edilen katsayıları ve ϵ1t hata terimlerini 

ifade etmektedir. Model II de yer alan ln mallar, lnx1, lnx2 ve lnx3 sırasıyla, mallar toplamını, enerji, 
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gıda ve alkolüz içecekler ve enerji ve gıda dışı malları oluşturmaktadır. α2 sabit terimi,β3, β4, β5 

değişkenlere ait tahmin edilen katsayıları ve ϵ2t hata terimini ifade etmektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımının uygulanabilmesi için önce kısıtlanmamış bir hata düzeltme 

modelinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda oluşturulan modeller ise aşağıdaki gibidir: 

Model I: Δlncpit = α1 + λ1lncpit-1 + λ2lnmallart-1 + λ3lnhizmett-1 + ∑ 𝜃𝑖
𝑚
𝑖=1 Δlncpit-i + 

∑ 𝜙𝑖
𝑚
𝑖=1 Δlnmallart-i + ∑ 𝛿𝑖

𝑚
𝑖=1 Δlnhizmett-i + u1t                                                                                      (7) 

Model II: Δlnmallart = α2 + λ1lnmallart-1 + λ2lnX1t-1 + λ3lnX2t-1 + λ4lnX3t-1  + ∑ 𝜙𝑖
𝑚
𝑖=1 Δlnmallart-

i + ∑ 𝜇𝑖
𝑚
𝑖=1 ΔlnX1t-i + ∑ 𝜔𝑖

𝑚
1=1 ΔlnX2t-i + ∑ ϒ𝑖

𝑚
1=1 ΔlnX3t-i + u2t                                (8) 

Yukarıda ki denklemlerde yer alan Δ, ilgili değişkenlerin birinci farklarını, m optimal gecikme 

uzunluklarını, αi (i=1,2) sabit terimleri, λi (i=1,2,3,4) gecikmeli düzey değişkenlerin parametrelerini, θi, 

𝜙, φi, δi, μi, ωi, ϒi (i=1,2,...,m) ise gecikmeli fark değişkenlerin katsayılarını tanımlamaktadır. Yapılan 

analiz sonucunda ARDL modelinde yer alan değişkenler için uygun gecikme uzunlukları Model I de 

CPI için 4, mallar için 4, hizmet için 2 olarak belirlenmiştir. Model II de ise, mallar için 4, enerji için 4, 

gıda ve alkolsüz içecekler için 4, enerji ve gıda dışı mallar için 4 olarak belirlenmiştir. Bu gecikme 

uzunluklarına göre yukarıdaki denklemlerle tanımlanan modeller tahmin edilerek değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisi F istatistiği değerleri kullanılarak tespit edilmektedir. Hesaplanan F istatistiği, 

Pesaran vd. (2001) tarafından oluşturulan alt ve üst sınır kritik değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Eğer 

hesaplanan F istatistik değeri alt kritik değerden küçükse seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı, 

F istatistik değeri tablo üst kritik değerini aşıyorsa seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu 

sonucuna varılmaktadır. Ayrıca hesaplanan F istatistik değerinin alt ve üst kritik değerleri arasında 

kalması durumunda yani kararsızlık bölgesine düşmesi durumunda eşbütünleşmenin olup olmadığına 

dair kesin bir yorum yapılamamaktadır.  

Tablo 3’de yer alan ARDL sınır testi sonuçlarına göre hesaplanan F-istatistik değerinin Model I 

için (7.531) Pesaran vd. (2001) tarafından oluşturulan %5 anlam düzeyindeki üst sınır değerinden (4.85) 

büyük olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Model II için hesaplanan F istatistik değeri de (15.612) ve 

%5 anlam düzeyindeki üst sınır değerlerinden (4.35) büyüktür. 

Tablo 3. Model I ve Model II ARDL Sınır Testi Sonuçları 

  %5 Kritik Değer 

  k F istatistiği 

Optimum Gecikme 

Uzunluğu 
Alt Sınır Üst Sınır 

Model I 2 7.531 (4,4,2) 3,79 4,85 

Model II 3 15.612 (4,4,4,4) 3,23 4,35 
     Not: k bağımsız değişken sayısını temsil etmektedir. Kritik değerler Peseran vd. (2001) 

     Tablo CI(iii)’den alınmıştır. 
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Bu durumda H0 hipotezi reddedilerek değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Yani Model I’e göre TÜFE ile mallar sektörü ve hizmet sektörü arasında, 

Model II’ye göre mallar sektörü ile enerji, gıda ve alkolsüz içecekler ve enerji ve gıda dışı mallar 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Sınır testi yaklaşımında değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığının tespit 

edilmesinin ardından değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler incelenebilmektedir. Bu çalışmada 

kullanılan değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisini incelemek üzere tahmin edilecek olan iki ARDL 

modelinin (Model I, II) denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

Model I: lncpit = α1 + ∑ 𝜃𝑚
𝑖=1 lncpit-i + ∑ 𝜙𝑛

𝑖=1 lnmallart-i + ∑ 𝛿
𝜌
𝑖=1 lnhizmett-i + ε1t                      (9) 

Model II: lnmallart = α2 + ∑ 𝜙𝑛
𝑖=1 lnmallart-i + ∑ 𝜇𝑘

𝑖=1 lnX1t-i + ∑ 𝜔𝑠
𝑖=1 lnX2t-i + ∑ ϒ𝑧

𝑖=1 lnX3t-i + ε2t                          

                                                                                                                                                   (10)   

Tahmin edilen Model I ve II nin sonuçları ve uzun dönem katsayıları önce Model I daha 

sonrasında da Model II olmak üzere Tablo 4’de gösterilmektedir.  

Tablo 4’de model I incelendiğinde, mallar ve hizmetler sektörü ile TÜFE arasında uzun dönemde 

pozitif yönlü ilişkinin bulunduğu gözlenmiş olup istatistiki açıdan da bu ilişki anlamlıdır. Uzun dönem 

katsayılarına göre mallar sektörü enflasyon oranında meydana gelen %1’lik bir artış tüketici fiyat 

endeksini  %0.73 oranında artırırken hizmetler sektörü enflasyon oranında meydana gelen %1’lik artış 

tüketici fiyat endeksinde %0.27 lik bir artışa neden olmaktadır.  Bu sonuçlar dahilinde enflasyon 

oranının artışına en çok etki eden faktörün mallar sektörü olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla model II 

sadece mallar sektörünü etkileyen değişkenlerin olduğu bir denklem üzerine kurulmuştur. 

Tablo 4. ARDL Modeli Uzun Dönem Katsayı Sonuçları 

  Değişkenler  Katsayı Standart Hata t-istatistik Olasılık 

Model I lnmallar 0,734106 0,003106 236,35945 0,0000 

  lnhizmet 0,266174 0,003283 81,081887 0,0000 

  sabit -0,00013 0,002532 -0,052293 0,9584 

      

Model II lnenerji 0,201295 0,002497 80,598602 0,0000 

  lngai 0,376245 0,00484 77,729943 0,0000 

  lnegd 0,423566 0,004261 99,40726 0,0000 

  Sabit -0,00511 0,00581 -0,878725 0,3808 

 

Model II de ise enerji ve gıda dışı mallar sektöründeki enflasyonda meydana gelen %1’lik bir 

artış mallar sektöründeki enflasyon oranını  %0.42 oranında, gıda ve alkolsüz içecekler sektöründeki 

enflasyon oranında meydana gelen %1’lik bir artış mallar sektöründe %0.38,  enerji sektörü enflasyon 

oranında meydana gelen %1’lik bir artış ise mallar sektörü enflasyonunu %0.20 oranında artırdığı 
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gözlenmektedir. Bu uzun dönem katsayı sonuçlarına göre de model II için mallar sektörü enflasyon 

oranındaki artışı etkileyen en önemli değişkenin %0.42 oranında enerji ve gıda dışı mallar sektörü 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Uzun dönemli ilişkiye dair katsayılar belirlendikten sonra ARDL sınır testinde, değişkenlerin 

istikrarlı olup olmadığının belirlenmesinde CUSUM ve CUSUMSQ grafiklerinden yararlanılabilir. 

CUSUM ve CUSUMSQ istatistikleri %5 anlam düzeyinde kritik sınırlar içerisinde (iki çizgi arasında) 

kalıyorsa, ARDL modelindeki katsayıların istikrarlı olduğunu ifade eden H0 hipotezi kabul edilecektir. 

Eğer CUSUM testi değerleri %5 anlam düzeyinin dışında kalırsa katsayıların istikrarlılığını savunan H0 

hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir. Grafik 4’e bakıldığında 2012M12-2017M12 döneminde 

Model I için CUSUMSQ test değeri kritik sınırların dışında kalmaktadır yani bu dönemler arasında 

Türkiye ekonomisi istikrarsızdır. 

Grafik 4. Model I için CUSUM ve CUSUMSQ Sonuçları 
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Grafik 5’de ise 2011M9-2015M12 dönemleri aralığında Model II için CUSUMSQ değeri kritik 

sınırların dışında kalmıştır.  

Grafik 5. Model II için CUSUM ve CUSUMSQ Sonuçları 
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Bu dönemler arasında ekonomide yaşanan istikrarsızlığın nedenleri olarak aşağıdakiler 

söylenebilir (TCMB, Enflasyon Raporu Genel Değerlendirme, 2010-2018) 

 2010 yılında yaşanan Avrupa borç krizinin sonraki yıllarda sürdürülebilirliğine dair endişelerin 

artması ve ABD emlak ve emek piyasalarındaki toparlanmanın öngörülenden daha yavaş seyretmesi 

diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de küresel ekonomiye dair aşağı yönlü riskleri 

belirginleştirmiştir. 

 2013 yılında küresel büyümeye ilişkin kaygıların devam etmesine karşın, ABD Merkez 

Bankası’nın varlık alımlarını yakın dönemde azaltacağına dair beklentilerin önce oluşturulması ve sonra 

ötelenmesi nedeniyle küresel risk iştahı dalgalı bir seyir izlemiştir.  

 Bu dönemde küresel para politikasına ilişkin belirsizliğin artmasının etkisiyle gelişmekte olan 

ülkeler ve Türkiye’den sermaye çıkışları gerçekleşmiş ve döviz kurlarında aşırı oynaklık gözlenmiştir. 

Hem döviz kurlarındaki oynaklık hem de kredi büyümesinin referans değerin üzerinde seyretmesi 

nedeniyle TCMB, kısa süreli ek parasal sıkılaştırmalar gerçekleştirmiş ve takip edilen dönemde parasal 

sıkılaştırmanın etkisini güçlendirmek amacıyla döviz satım ihalelerine başlamıştır. 

 2015 yılında sıkı para politikası uygulamasına geçilmiştir. TCMB’nin uyguladığı sıkı para 

politikası ve BDDK’nın bireysel kredilere yönelik yürürlüğe koyduğu makroihtiyati uygulamalar 

neticesinde finansal olmayan kesime kullandırılan kredilerin yıllık büyüme oranı önceki yıllara oranla 

zayıf bir seyir izlemiştir.  

 Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanısıra jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme 

kuruşları kararları 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yurtiçi finansal piyasaların dalgalı bir seyir 

izlemesine neden olmuştur. Türkiye’ye yönelen portföy akımları sınırlı düzeyde kalmış, TL ABD doları 

karşısında değer kaybetmiş ve ülke risk priminde sınırlı bir artış olmuştur. 

 2017 yılına gelindiğinde ise TCMB tarafından alınan politika önlemleri, küresel risk iştahındaki 

toparlanma ve jeopolitik risklerin azalması sayesinde döviz kuru oynaklıkları, piyasa faizleri ve risk 

primi gibi finansal göstergelerde iyileşme kaydedilmiştir.  

 Ayrıca bu dönemler arasında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, gezi parkı, terör olayları 

ekonomide istikrarsızlık yaratan nedenler arasında sayılabilir. 

 TCMB’nin politika anlayışında enflasyon hedeflemesi rejiminde fiyat istikrarından ödün 

vermeden finansal istikrarında amaçlanması gibi değişiklikler meydana gelmiştir.  

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılan ve ARDL’ye 

dayanan hata düzeltme modelleri (ECM) ise iki tahmin modeli için sırasıyla aşağıda verilmektedir. 
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Model I: Δlncpit = α1 + ∑ 𝜃𝑚
𝑖=1 iΔlncpit-i + ∑ 𝜙𝑛

𝑖=1 iΔlnmallart-i + ∑ 𝛿
𝜌
𝑖=1 iΔlnhizmett-i + ψECMt-1 + 

ε1t                                                                                                                                                          (11) 

Model II: Δlnmallart = α2 + ∑ 𝜙𝑛
𝑖=1 iΔlnmallart-i + ∑ 𝜇𝑘

𝑖=1 iΔlnX1t-i + ∑ 𝜔𝑠
𝑖=1 iΔlnX2t-i + 

∑ ϒ𝑧
𝑖=1 iΔlnX3t-i + ψECMt-1 + ε2t                                                                                                           (12) 

Yukarıda ki denklemlerde ECMt-1 ile gösterilen değişken hata düzeltme terimidir. Bu terim 

değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin elde edildiği modelin kalıntılarının bir gecikmeli değerini 

ifade etmektedir. Hata düzeltme teriminin katsayısı (ѱ), modeldeki bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasında kısa dönemde meydana gelen bir istikrarsızlığın ne kadarının uzun dönemde düzeltileceğini 

göstermektedir. Hata düzeltme mekanizmasının çalışması için bu değişkenin katsayısının negatif işaretli 

ve istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir.  

Değişkenler arasında kısa dönem dinamiklerini araştırmak üzere ARDL Hata Düzeltme Modeli 

tahminine ilişkin sonuçlar iki farklı model için Tablo 5’de gösterilmektedir. Hata düzeltme modeli 

sonuçlarına göre Model I için (ECM-1) beklendiği gibi negatif işaretli (-0,207022) ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır (0,0000). Bu katsayının -0,207 olması kısa dönemde modele gelen bir şokun %20’sinin bir 

dönemde, tamamının ise beş ayda uzun dönem dengesine döneceğini ifade etmektedir. 

Tablo 5. ARDL Modeli Kısa Dönem Katsayı Sonuçları 

  Değişkenler  Katsayı Standart Hata t-istatistik Olasılık 

Model I lnmallar 0,722208 0,00302 239,15994 0,0000* 

  lnhizmet 0,278809 0,01038 26,859521 0,0000* 

  ECM(-1) -0,20702 0,043791 -4,727499 0,0000* 

Model II lnx1 0,192866 0,006256 30,827848 0,0000* 

  lnx2 0,376753 0,005544 67,956215 0,0000* 

  lnx3 0,442731 0,009221 48,010925 0,0000* 

  ECM(-1) -0,5409 0,068829 -7,858605 0,0000* 

Not: *: %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 5’de Model II nin ECM(-1) katsayısı da negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmıştır. Model II için ise bu katsayının -0.54 olması kısa dönemde modele gelen bir şokun %54’ünün 

bir dönemde, tamamının ise iki ayda uzun dönem dengesine geleceğini göstermektedir. 

4.SONUÇ 

Temel sebebi talep ve arz arasındaki fark olan enflasyonun, karar vericilerin dikkate almayacağı 

ölçüde küçük olması beklenmektedir. Sürdürülebilir bir büyümenin ilk şartı budur.  Ancak 1970 

yıllarından itibaren, gerek OPEC Krizi gerek Asya Krizi gibi istikrarsızlığa yol açan çeşitli ekonomik 

ve siyasi olaylarla beraber enflasyon, Türk Ekonomisi’nin kronik sorunlarından biri haline gelmiştir. 

Özellikle OPEC kriziyle birlikte alınan önlemlerin yetersiz kalması ve enflasyondaki istikrarsızlığın 
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önlenememesi Dünya Ekonomisi’nde enflasyona bakış açısını tamamıyla değiştirmiş ve tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de fiyat istikrarı konusunda merkez bankasının rolünü giderek arttırmıştır. 

Enflasyonla mücadelede iki yol izlenmektedir. İlki para politikası, ikincisi kamu politikasıdır. Bu 

bakımdan Türkiye’de enflasyonla ilgili yapılan mevcut çalışmaların genelinde para ve kamu 

politikasıyla ilgili yaklaşımların yanı sıra enflasyon-büyüme gibi temel makroekonomik dinamikler, yer 

almaktadır. Ancak literatürde, enflasyonu kendi iç dinamikleriyle açıklayan bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Bu çalışma diğerlerinden farklı olarak, enflasyonu iç dinamikleriyle ele almış ve enflasyonun kendi alt 

kalemlerinden nasıl ve ne ölçüde etkilendiği ARDL ile sınamıştır. Elde edilen bulgulara göre; uzun 

dönemde genel enflasyon oranı ile mallar ve hizmetler sektörü enflasyon oranı arasında pozitif yönlü 

bir ilişki tespit edilmiş olup enflasyondaki artışın büyük oranda mallar sektörü enflasyon oranından 

kaynaklı olduğu gözlenmiştir. Mallar sektörü enflasyon oranındaki artışa neden olan etkenler arasında 

birinci sırada enerji ve gıda dışı mallar sektörü enflasyon oranı, ikinci sırada gıda ve alkolsüz içecekler 

enflasyon oranı, üçüncü sırada ise enerji sektörü enflasyon yer almaktadır. Her iki model için de kısa 

dönem hata düzeltme katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. Model I için uzun dönemden sapma olması 

durumunda ekonominin beş aylık dönemde, model II için ise iki aylık dönemde dengeye geleceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bulduğumuz sonuçlar çerçevesinde; Türkiye’de enflasyonun düşük düzeylerde 

kontrol altında tutulabilmesinin, sadece talep yönlü makroekonomik politikalarla değil, aynı zamanda 

yapısal enflasyona yönelik reformların da ortaya konulmasıyla mümkün olabileceği görülmektedir. 
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MUNDELL-TOBIN ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada 2004:1-2018:2 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak enflasyon-büyüme, sabit sermaye 

yatırımları-büyüme ve enflasyon-sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı 

ile incelenmektedir. Çalışmanın bulgularına göre Türkiye ekonomisinde enflasyon ile büyüme arasında 

negatif yönlü bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Bir başka ifadeyle Mundell-Tobin etkisinin geçerli 

olmadığı söylenebilir. Diğer yandan sabit sermaye yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisinin pozitif 

yönlü olduğu saptanmıştır. Bu duruma ek olarak enflasyon ve sabit sermaye yatırımları arasındaki 

ilişkinin pozitif yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Sabit Sermaye Yatırımları, Büyüme, ARDL Sınır Testi, Mundell-Tobin 

Etkisi. 

JEL Kodları: C32, E31, O40. 

TESTING THE VALIDITY OF THE MUNDELL-TOBIN EFFECT: IN TURKEY 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between inflation-growth, fixed capital investments-growth and inflation-

fixed capital investments is examined with ARDL boundary test by using quarterly data of 2004: 1-2018: 

2 period. In result of the study, Turkey's economy is possible to speak of a negative relationship between 

growth and inflation. In other words, the Mundell-Tobin effect is not valid. On the other hand, the effect 

of fixed capital investments on growth was found to be positive. In addition, it was concluded that the 

relationship between inflation and fixed capital investments was positive.  

Key Words: Inflation, Fixed Capital Investments, Growth, ARDL Boundary Test, Mundell-Tobin Effect 

JEL Codes: C32, E31, O40 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin uzun dönem makroekonomik hedeflerinden biri sürdürülebilir ekonomik büyümedir.  

Bu durumun sağlanabilmesi için enflasyon önemli bir rol üstlenmektedir. Enflasyon ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin tarihçesi oldukça eskiye dayanmakla beraber, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

yaşanan tartışmalar sonrasında iktisat literatüründe oldukça popüler bir araştırma konusu olmuştur. 

Savaş sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları araştırmacıların bu konu üzerinde 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Mundell-Tobin etkisi olarak adlandırılan yaklaşıma göre; enflasyon 

elde para tutmanın maliyetini artıracağından, riskten kaçınmak ve mevcut reel gelirlerini korumak 

isteyen bireylerin portföy kararlarını sermaye lehine değiştirmeleri sonucu sermaye birikimi artarken, 

reel faiz oranları düşecek ve bunların sonucunda büyüme hızlanacaktır (Mundell, 1965; Tobin, 1965). 

Bu yaklaşım; enflasyon ile büyüme arasında pozitif bir ilişkinin var olduğunu savunmaktadır.  1960’lı 

yıllarda enflasyonun büyümeyi kısa dönemde arttırdığı görüşü kabul görmekteydi. Sidrausk ve Tobin, 

uzun dönemde de enflasyon ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkinin geçerli olduğu görüşünü 

ileri sürmüşlerdir (Bruno ve Easterly, 1996: 139). Ayrıca 1970’li yıllara kadar olan dönemde, gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Keynesci politikaların neden olduğu enflasyonun büyümeyi 

olumlu etkilediği görülmüş ve enflasyon bir sorun teşkil etmemiştir. Ancak 1970’lerde birçok ülkede 

yüksek enflasyon oranına karşın, ekonomik büyümenin düşmeye başladığı görülmüştür. Bu durum 

beraberinde enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğuna dair tezlerin 

ortaya atılmasına sebep olmuştur.  

Mundell-Tobin etkisi yaklaşımına karşı ileri sürülen görüş; yüksek enflasyonun gelecekle ilgili 

belirsizlikleri arttırarak yatırımları ve büyümeyi olumsuz etkileyeceği yönündedir. Ayrıca artan 

belirsizlikler ekonomideki ajanların piyasayı yanlış anlamasına ve ya tam anlayamamasına neden olarak 

yatırımları aynı zamanda da büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Yüksek enflasyon ortamında ekonomik 

birimler uzun vadeli yatırımlar yerine enflasyondan kaçınmayı amaçlayan yatırımlara yönelecektir. Elde 

para tutmanın maliyetini arttıran enflasyon,  bireyleri daha çok kazanç elde edebileceği finansal araçlara 

yönlendirirken ekonomik üretkenliği azaltarak büyümeyi negatif yönde etkileyecektir.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Mundell-Tobin etkisinin geçerliliğini kısa ve uzun dönemde 

incelemektir. Bu amaçla 2004:1-2018:2 dönemi üçer aylık enflasyon ve büyüme verileri kullanılarak 

ARDL sınır testi analizi yapılmıştır. Bu modele ek olarak sabit sermaye yatırımları- büyüme ve 

enflasyon ve sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. İkinci bölümde Türkiye’nin 

büyüme ve enflasyon dinamiklerinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde benzer çalışmaların yer 

aldığı ampirik literatüre, dördüncü bölümde kullanılacak veri seti ve ekonometrik modeller 
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tanımlanmaktadır. Beşinci bölümde ampirik bulgulara ve altıncı bölümde de çalışmadan elde edilen 

sonuçlara yer verilmiştir. 

2. TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON VE BÜYÜME DİNAMİKLERİ 

Türkiye’de enflasyon, 2000’li yılların başına kadar oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. 

2000 yılında uygulanmaya başlanan enflasyonu düşürme programı, para ve kur politikalarında yapısal 

düzenlemelere kadar geniş bir alanı kapsamıştır. Bu dönemde ülkeye yabancı sermaye girişleri 

çoğalmıştır. Ancak enflasyon beklenen hızda bir düşme gösterememiştir. 2000 yılında Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE) artış oranı %39, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı %32.7 seviyelerinde 

gerçekleşmiştir. 

 Önceki yıllara göre enflasyonun düşmesini sağlayan bu program beraberinde büyük bir krizi 

getirmiş ve Türkiye 2000 yılının Kasım ayında Likidite Krizi’yle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizin 

etkilerinin fazlaca hissedildiği 2001 yılında TÜFE artış oranı %68.5, ÜFE artış oranı %88.6’ya 

yükselmiştir. Ayrıca, Türkiye 1945 yılından bu yana en büyük küçülmeyi %-9.5 büyüme oranıyla 2001 

yılında yaşamıştır (Acar, 2013:16).  Ortaya çıkan Likidite Krizi’ni takiben Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı (GEGP)’nın bir parçası olan sıkı para politikası uygulanmaya başlanmış ve enflasyonda hızlı 

bir düşüş yaşanmıştır (Sungur, 2015: 253). 

18 Ocak 2002 tarihinde IMF’ye sunulan Niyet Mektubu’nda yer alan makroekonomik hedefler 

GEGP’de öngörülen yaklaşımı esas olarak benimsemektedir. Ancak, Niyet Mektubu’nda esas alınan 

kamu kesimi faiz dışı fazla hedefleri aynen korumasına karşın, makroekonomik genel denge daha 

yüksek enflasyon, daha yüksek reel faizler ve daha düşük büyüme oranları ile sağlanmaktadır (Aydoğan, 

2004:106). Ayrıca 2002 yılından itibaren para politikası aracıyla enflasyonla mücadele etmek için 

“enflasyon hedeflemesi” uygulamasına geçilmiştir. 2002-2005 yılları arasında örtük enflasyon 

hedeflenmesi uygulanmış, 2006 yılında ise açık enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçilmiştir 

(Sungur,20015: 253). Örtük enflasyon hedeflemesi altında uygulanan mali disiplinin de katkısıyla, 

2002-2007 yılları arasında enflasyon oranı hızla düşmüştür. 2000 yılına kadar olan süreçte yıllık 

ortalama %602ın üzerinde olan enflasyon oranı 2005 yılında tek haneli seviyelere gerilemiştir (Çamlıca, 

2010: 34). Yüksek enflasyonun hızla düşmeye başladığı 2002-2007 yılları arasında Türkiye ekonomisi 

yüksek büyüme oranları elde etmiştir (Acar, 2013: 18).  

2008 yılında ABD’de patlak veren ekonomik kriz ve Türkiye’nin IMF ile ortak programının 

bitmesi doğrudan yabancı sermaye girişini giderek azaltmıştır. Bu dönemde, enflasyon %5’lere 

düşürülememiş ve yeniden yükselişe geçmiştir (Eğilmez, 2019). 2009 yılında etkisini iyice göstermeye 

başlayan bu krizden Türkiye’de etkilenmiş ve büyüme oranı%-4.7 olarak gerçekleşmiştir (Acar, 2013: 

4).  
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2009 yılında ekonomide yaşanan daralmanın etkisiyle toplam talep koşulları enflasyon oranında 

düşme eğilimi yaratırken, ekonomiyi canlandırmak amacıyla uygulanan geçici vergi indirimlerinin sona 

ermesi enflasyonda yükselme eğilimi yaratmıştır (Yıllık Ekonomik Rapor 2009, 2010: 60). Bu etkiler 

sonucunda, 2009 yılı Aralık ayı sonunda yıllık enflasyon bir önceki döneme göre azalmıştır.  

2010 ve 2011 yıllarında yüksek büyüme gösteren Türkiye ekonomisi kriz sonrası en hızlı büyüyen 

ekonomilerden biri olmuştur. Özel sektördeki yatırım ve tüketim harcamaları artışının ekonomik 

büyüme içindeki payı oldukça fazladır.  

2012 yılında, enflasyon oranının düşmesine rağmen ekonomik büyüme %2.2 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu durumun sebebi olarak kriz döneminde uygulanan genişletici parasal ve mali 

önlemlerin neden olduğu bütçe açığı ve artan kamu borçluluğu sorunları gösterilebilir (Ekonomik Rapor 

2012, 2013: 10).  

2001 yılından itibaren alınan önlemlerle tek haneli rakamlara düşürülen enflasyon, 2013 yılından 

itibaren yükselme eğilimi göstermiştir.  Bu periyotta enflasyon oranı %7.4 ve büyüme oranı %4 olarak 

gerçekleşmiştir.  

2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa göre; 2014 yılında GSYH büyümesi yüzde 

4 olarak öngörülmüştür. 2015 ve 2016 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, 

daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle GSYH 

artış hızı yüzde 5 olarak hedeflenmiştir (Orta Vadeli Program, 2014-2016). 2014 yılsonu enflasyonu  

%8.17 düzeyinde gerçekleşmiş olup TCMB’nin belirsizlik aralığını aşmıştır. Benzer şekilde, 2015 ve 

2016 yıllarına ait enflasyon sırasıyla  %8.81 ve %8.53 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılında 

ekonomik büyüme ciddi bir oranda düşerek %2.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu du.rumun sebebi olarak 

Türkiye’de yaşanan darbe olayı gösterilebilir.  

2017 yılsonu enflasyonu bir önceki yıla göre artış göstererek %11.92 olarak gerçekleşmiştir. 

Dünyada yaşanan politik gelişmelere, terör olaylarına ve AB ile ilişkilerin kötüleşmesine rağmen 2017 

yılında hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu duruma ek olarak; enflasyon oranının artmasıyla birlikte 

ekonomik büyüme de artış göstermiş ve %7.4 olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında oluşan yüksek enflasyonun en önemli sebeplerinden biri kurlarda meydana gelen 

artışlardır. Bu artış yurtiçi talepte ciddi düşüşe sebep olduğundan başta sanayi olmak üzere bütün 

sektörlerde üretimin azalmasına neden olmuştur. Üretimin ve buna bağlı olarak büyümenin düştüğü, 

işsizliğin arttığı bir ekonomide enflasyonun azalması beklenmektedir. Ancak kurlarda meydana gelen 

artıştan dolayı enflasyon oranı giderek artmış ve yılsonunda enflasyon oranı %20.30, büyüme oranı 

%2.6 olarak gerçekleşmiştir.  

Grafik 1’de, 2000-2018 yıllarına ait enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki yer almaktadır.  
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Grafik 1. Büyüme ve Enflasyon 

 

Kaynak: www.tüik.gov.tr, 2019 

3. LİTERATÜR 

Mundell-Tobin etkisi, enflasyon ile büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. 

Bu etkiye göre;  enflasyon artışı tasarruflar üzerinde pozitif bir etki yaratarak sermaye birikimini arttırır. 

Buna ek olarak, reel faiz oranları düşerken yatırımları arttırır.  Enflasyonun büyüme üzerindeki etkisinin 

belirsizliği, yerli ve yabancı iktisat literatüründe oldukça önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu etki 

seçilen ülkelere ve kullanılan yöntemlere göre farklılık arz etmektedir. 

Friedman (1977), enflasyon artışının piyasadaki arz talep dengesini ve buna bağlı olarak kaynak 

dağılımını bozarak üretimi ve büyümeyi negatif yönde etkileyeceği sonucuna ulaşmıştır. 

Barro (1995), 1960-1990 dönemini ve yüz ülkeyi içeren çalışmasında enflasyon ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Enflasyon oranındaki %10’luk bir artışın ekonomik büyümeyi 

%0.2-0.3 oranında azalttığını ileri sürmüştür. Ayıca uzun dönemde enflasyon oranındaki %10’luk bir 

artışın 30 yıl sonra ekonomik büyümeyi %4-7 oranında azaltacağını tahmin etmiştir. 

Mallik ve Chowdhury (2001) çalışmalarında, dört Güney Asya ülkesinde(Bangladeş, Hindistan, 

Pakistan ve Sri Lanka)  enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Bu 

çalışmada eş-bütünleşme ve hata düzeltme modelleri kullanılmıştır. Dört ülkenin tamamı için büyüme 

oranı ile enflasyon arasında uzun vadeli pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
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Karaca (2003), 1987-2002 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak zaman serisi analiziyle 

Türkiye’deki enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Granger Nedensellik yöntemini 

kullanarak, enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü nedenselliği tespit etmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda enflasyonun büyümeyi negatif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Terzi ve Oltular (2006), Türkiye için 1976-2003 dönemini incelediği çalışmasında EKK-DEKK 

ve 2AEKK yöntemlerini kullanarak enflasyon-büyüme-sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Sabit sermaye yatırımları-büyüme arasındaki ilişkinin pozitif, enflasyon-büyüme ve 

enflasyon-sabit sermaye yatırımları ilişkilerinin negatif olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen 

sonuçlara göre Mundell-Tobin etkisinin söz konusu dönemde geçerli olmadığını göstermişlerdir. 

 Çin için 1978-2007 dönemine ait yıllık verileri kullanan Xiao (2009), enflasyon ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Korelasyon matrisi ve Granger Nedensellik testi ile birlikte eş-

bütünleşme ve hata düzeltme modelini kullanan yazar, uzun vadede enflasyon ile ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

Karaçor, Özer ve Saraç (2009), Türkiye’de enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymayı amaçladığı çalışmasında 1988:1-2007:4 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak sınır 

testi yaklaşımı uygulamıştır. Saraç’ın elde ettiği bulgulara göre, enflasyonun ekonomik büyüme 

üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde anlamlı negatif etkileri mevcuttur.  

2001-2008 dönemi için Sergii (2009), CIS ülkelerinde enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemini kullanarak %8 seviyesinde eşik 

değer bulmuştur. Enflasyon artışı, eşik değerin üzerinde enflasyona sahip olan ekonomilerde büyümeyi 

yavaşlatırken, aksi takdirde büyümeyi teşvik ettiğini göstermiştir. 

Bittencourt (2012), dört Latin Amerika ülkesinin(Arjantin, Bolivya, Brezilya ve Peru) 1970-2007 

dönemine ait verilerini kullanarak enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle 

incelemiştir. Çalışma sonucunda, enflasyon artışının bu bölgedeki ekonomik büyümeye zarar verdiğini 

tespit etmiştir.  

4. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK ANALİZ 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisine ait 2004:1-2018:2 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak 

enflasyon-büyüme, sabit sermaye yatırımları-büyüme ve enflasyon-sabit sermaye yatırımları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu analizde üç farklı model kurulmuştur.     

Model 1:𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑐𝑝𝑖 + 𝑢𝑡                                                 (1) 

Model 2: 𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑔𝑐𝑓𝑖 + 𝑢𝑡                                              (2) 

Model 3: 𝑙𝑛𝑔𝑐𝑓𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1𝑙𝑛𝑐𝑝𝑖 + 𝑢𝑡                                                (3) 
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Bu denklemlerde; lngdp: büyümeyi, lncpi: enflasyonu, lngcfi: sabit sermaye yatırımlarını, 𝛼0, 𝛼1, 

𝛽0, 𝛽1, 𝛾0ve  𝛾1tahmin edilecek parametreleri ve 𝑢𝑡: ortalaması ve varyansı sabit olan hata terimlerini 

ifade etmektedir. Verilerin tamamı örneklem ölçeğini küçültmek, veri setindeki olası çarpıklığı azaltmak 

ve elde edilen katsayı değerlerini esneklik olarak yorumlayabilmek için logaritmik forma 

dönüştürülmüştür.  Çalışmada kullanılan veriler merkez bankası veri tabanından 

(www.evds2.tcmb.gov.tr) temin edilmiştir. Birinci modelde büyüme bağımlı, enflasyon ise bağımsız 

değişken; ikinci modelde büyüme bağımlı, sabit sermaye yatırımları bağımsız ve son olarak üçüncü 

modelde sabit sermaye yatırımları bağımlı, enflasyon bağımsız değişken olarak tanımlanmıştır. 

4.1 . Modelin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Modellerde yer alan değişkenlerin ortalama, en büyük, en küçük ve standart sapma değerleri 

Tablo 1’ de belirtilmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma sahip olup olmadıkları yapılan Jarque-Bera 

testi ile analiz edilmiş ve Tablo 1’ de sonuçlarına yer verilmiştir. Değişkenlerin ortalama değerlerinin 

tahmini, beklenen sonuca uygun görülmektedir. Ayrıca medyan değerleri de ortalama değerlerine yakın 

olmakla birlikte modele uygun bulunmaktadır. Jarque-Bera testinin olasılık değerine göre değişkenler 

normal dağılıma sahiptir. Bu sonuçlara göre kullanılan değişkenlerin analiz için uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler 

 Büyüme (GDP) Enflasyon (CPI) 
Sabit Sermaye Yatırımı 

(GCFI) 

Ortalama 6.1408 5.2351 5.5750 

Standart Sapma 0.0959 0.3374 0.1291 

Maksimum Değer 6.3117 5.8565 5.7858 

Minimum Değer 5.9682 4.6587 5.3373 

Medyan  6.1269 5.2260 5.5703 

Jarque-Bera 
3.5275 

(0.1713) 

2.8769 

(0.2372) 

3.4576 

(0.1774) 

4.2 . Metodoloji  

4.2.1. Birim Kök Testi 

Granger ve Newbold(1974) ’un durağan olmayan zaman serileriyle çalışılması halinde sahte 

regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini göstermesiyle, zaman serilerinin kullanıldığı çalışmalarda 

bu serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Bu çalışmada serilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey Fuller 

(ADF) (1981) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) (1992) testleri ile analiz edilmiştir. Bu 

http://www.evds2.tcmb.gov.tr/
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testler ile serilerin düzeyde ve birinci farkta durağanlıkları test edilmektedir. ADF ve KPSS ile test edilen 

serilerin durağanlık sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2. ADF ve KPSS Birim Kök Testleri Sonuçları 

Değişkenler 
ADF (DÜZEY) ADF (1.FARK) 

Sabit Trend Sabit Trend 

LNGDP -0.4081 -1.9044 -6.8809*** -6.8183*** 

LNCPI -0.6944 -1.7516 -4.1534*** -0.0807 

LNGCFI 0.9138 -3.4831 -3.2344** -4.1071** 

Değişkenler 
KPSS (DÜZEY) KPSS (1.FARK) 

Sabit Trend Sabit Trend 

LNGDP 0.9262*** 0.1251* 0.0817 0.0828 

LNCPI 0.9414*** 0.1319* 0.2651 0.1680 

LNGCFI 0.8746*** 0.0907 0.0609 0.0597 

NOT: Birim kök analizi McKinnon(1996) t-istatistik değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre “***, **, *” sırasıyla 

%1, %5 ve %10’u ifade etmektedir. Değişkenlerin seviyede ve farkta durağanlığı sırasıyla I(0) ve I(1) olarak gösterilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, büyüme (GDP) I(1), sabit sermaye yatırımları (GCFI) I(1) ve enflasyon 

(CPI) I(1) olarak elde edilmiştir. Bütün değişkenler birinci dereceden durağandır. Bu sonuçlar, Oto-

Regresif Dağıtılmış Gecikmeli Model (ARDL)  kullanılmasında bir sakınca teşkil etmemektedir.  

4.2.2.ARDL Sınır Testi Yaklaşımı 

Peseran ve diğ. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı aynı düzeyde eş-

bütünleşik (durağan) olmayan seriler için kullanılabilmektedir. Uzun dönem bilgilerini kaybetmeden, 

Hata Düzeltme Katsayısını kullanarak hem uzun hem de kısa dönem arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. 

Ayrıca diğer eş-bütünleşme yöntemlerinin aksine küçük örneklemlerde bile güvenilir sonuçlar 

vermektedir.   

Türkiye ekonomisi için yapılan bu çalışmada, Mundell-Tobin Etkisinin geçerliliği sınanmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, enflasyonun büyümeyi ne yönde etkilediği incelenmektedir. Bu modele ek olarak, 

sabit sermaye yatırımlarının büyümeyi ve enflasyonun sabit sermaye yatırımlarını ne yönde etkilediği 

sorusuna da cevap aranmaktadır. Kısa ve uzun dönem ilişkilerin incelenebilmesi için kullanılacak olan 

ARDL denklemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

𝛥𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽1𝛥𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃𝑡−1
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛽2𝑖𝛥𝐿𝑁𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + 𝛿𝐿𝑁𝐶𝑃𝐼𝑡−1 + 휀𝑡            (4) 

𝛥𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇 + ∑ 𝛽1𝛥𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃𝑡−1
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛽2𝑖𝛥𝐿𝑁𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + 𝛿𝐿𝑁𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡−1 + 휀𝑡  (5) 

𝛥𝐿𝑁𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽1𝛥𝐿𝑁𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡−1
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛽2𝑖𝛥𝐿𝑁𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + 𝛿𝐿𝑁𝐶𝑃𝐼𝑡−1 + 휀𝑡             (6) 
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Yukarıda verilen denklemler tahmin edilerek sınır testi F-istatistiği ile yapılmaktadır. Kullanılan 

değişkenler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisini veren sıfır ve alternatif hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

𝐻0: δ1 = 0 

𝐻1: δ1 ≠ 0 

Bu hipotez, tanımlanan modeller için hesaplanan F-istatistik değerlerinin üst sınır F-istatistik 

değerinden büyük olması durumunda sıfır hipotezi reddedilir. Bu durumda, değişkenler arasında eş-

bütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilebilmektedir. Hesaplanan F-istatistik değerleri, alt sınır F-

istatistik değerinden küçükse sıfır hipotezi reddedilemez. Yani, değişkenler arasında eş-bütünleşme 

ilişkisi yoktur.  Son olarak, hesaplanan F-istatistik değerleri alt ve üst sınır kritik değerlerinin arasında 

bir değer alıyorsa eş-bütünleşme ilişkisi hakkında kararsız kalınmaktadır.  

Kullanılan değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkinin varlığını kabul eden sıfır hipotezinin 

reddedilmesi halinde model 1, model 2 ve model 3 için uzun dönem ilişkisi sırasıyla 7, 8 ve 9 numaralı 

denklemlerle tanımlanmaktadır: 

𝐺𝐷𝑃 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1 + 휀𝑡                                                       (7) 

𝐺𝐷𝑃 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1 + 휀𝑡                                                     (8) 

𝐺𝐶𝐹𝐼 = 𝛾0 + ∑ 𝛾1𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1 + 휀𝑡                                                       (9) 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiler, hata düzeltme modeli (ECM) kullanılarak 

incelenmektedir.  10, 11 ve 12 numaralı denklemler sırasıyla model 1, model 2 ve model 3 için kurulan 

hata düzeltme modellerini göstermektedir. 

∆𝐺𝐷𝑃 = 𝛼0 + ∑ 𝜙𝑖𝑡𝛥𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼1𝛥𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛼2𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + е𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑞
𝑖=1                       (10) 

∆𝐺𝐷𝑃 = 𝛽0 + ∑ 𝜙𝑖𝑡𝛥𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽1𝛥𝐺𝐶𝐹𝐼𝑡−𝑖 + 𝛽2𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + е𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑞
𝑖=1                     (11) 

∆𝐺𝐶𝐹𝐼 = 𝛾0 + ∑ 𝜙𝑖𝑡𝛥𝐺𝐶𝐹𝐼𝑖,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾1𝛥𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾2𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + е𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑞
𝑖=1                      (12) 

Yukarıdaki denklemlerde yer alan  𝐸𝐶𝑀𝑡−1 değişkeni hata düzeltme terimini temsil etmektedir. 

Bu ifade, uzun dönem ilişkisinin elde edildiği modeldeki kalıntıların bir gecikmeli değerini ifade 

etmektedir. ECM ifadesinin katsayısı kısa dönemde meydana gelen şokun ne kadarının aynı periyotta 

giderilebileceğini göstermektedir. (Paseran ve diğ., 2001) 

5. AMPİRİK BULGULAR  

Modelleri ARDL yöntemiyle analiz edebilmek için öncelikle Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve 

Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) dikkate alınarak optimal gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Ayrıca 

modellerde otokorelasyon probleminin varlığını incelemek için Breush-Godfrey Otokorelasyon testi 
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uygulanmıştır. Tüm modeller için elde edilen uygun gecikme uzunlukları ve LM (X2) sonuçları aşağıdaki 

tablolarda sırasıyla verilmektedir: 

Tablo 3. Optimal Gecikme Uzunluğunun Tespiti (Model 1) 

Gecikme Uzunluğu AIC SIC LM (X2) 

1 -6.5037* -6.3889* 0.89 

2 -6.4899 -6.3369 0.61 

3 -6.4510 -6.2598 0.61 

4 -6.4728 -6.2433 0.76 

5 -6.4618 -6.1941 0.43 

6 -6.4236 -6.1177 0.15 

7 -6.3836 -6.0395 0.18 

8 -6.3746 -5.9922 0.17 

Bağımlı değişkenin büyüme, bağımsız değişkenin enflasyon olduğu model 1 için optimal gecikme 

uzunluğu Tablo 3’te gösterilmiştir. Bu modelde, tüm bilgi kriterleri dikkate alındığında optimal gecikme 

uzunluğunun 1 olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Optimal Gecikme Uzunluğunun Tespiti (Model 2) 

Gecikme Uzunluğu AIC SIC LM (X2) 

1 -6.7783 -6.6636 0.14 

2 -6.7473 -6.5943 0.26 

3 -6.8466 -6.6554 0.29 

4 -6.8215 -6.5921 0.34 

5 -6.8193 -6.5516 0.41 

6 -6.8565 -6.5505 0.47 

7 -6.9031* -6.5589 0.40 

8 -6.8688 -6.4864 0.46 

Bağımlı değişkenin büyüme, bağımsız değişkenin sabit sermaye yatırımları olduğu model 2 için 

uygun gecikme uzunluğu Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu modelde, AIC ve LM(X2) değerlerine göre 

optimal gecikme uzunluğu 7 olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 5. Optimal Gecikme Uzunluğunun Tespiti (Model 3) 

Gecikme Uzunluğu AIC SIC LM (X2) 

1 -5.0782 -4.9635 0.35 

2 -5.2365 -5.0835 0.04 

3 -5.4153 -5.2241 0.10 

4 -5.3801 -5.1507 0.15 

5 -5.4344* -5.1667 0.23 

6 -5.4019 -5.0960 0.26 

7 -5.3637 -5.0195 0.30 

8 -5.3430 -4.9606 0.36 

Bağımlı değişkenin sabit sermaye yatırımları, bağımsız değişkenin enflasyon olduğu model 3 için 

optimal gecikme uzunluğu Tablo 5’te gösterilmiştir. Bu modelde, AIC ve LM(X2) değerlerine göre 

optimal gecikme uzunluğu belirlenmiş olup, uygun gecikmenin 5 olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 6. Sınır Testi (Model 1) 

 ARDL Order F-istatistik (Bound Test) 

Lngdp=f(lncpi) (1,3) 6.6209* 

Anlamlılık Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır 

%1 8.74 9.63 

%5 6.56 7.30 

%10 5.59 6.26 

Not: Kritik değerler ‘Bound Test’ sonucu Eviews 10 paket programı tarafından belirlenmiştir. 

Hesaplanan F-istatistik değeri 6.6209 olup, kritik değerler ile birlikte Tablo 6’da verilmiştir. Bu 

değer, %10 anlamlılık düzeyinde üst sınır değerinden büyük olduğu için anlamlı kabul edilmektedir. 

Elde edilen sonuca göre, Türkiye ekonomisinde büyüme ile enflasyon arasında uzun dönemli bir eş-

bütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilebilmektedir. 

Tablo 7. Sınır Testi (Model 2) 

 ARDL Order F-istatistik (Bound Test) 

Lngdp=f(lngcfi) (3,2) 6.2847** 

Anlamlılık Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır 

%1 6.1 6.73 

%5 4.68 5.15 

%10 4.05 4.49 

Not: Kritik değerler ‘Bound Test’ sonucu Eviews 10 paket programı tarafından belirlenmiştir. 
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, 6.2847 olarak hesaplanan F-istatistik değeri %5 anlamlılık 

seviyesinde üst sınır değerinden büyük olduğu için anlamlı kabul edilmektedir. Türkiye ekonomisinde 

büyüme ile sabit sermaye yatırımları arasında uzun dönemli bir eş-bütünleşme ilişkisi 

gözlemlenmektedir.  

Tablo 8. Sınır Testi (Model 3) 

 ARDL Order F-istatistik (Bound Test) 

Lngcfi=f(lngcpi) (3,0) 5.2420* 

Anlamlılık Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır 

%1 6.84 7.84 

%5 4.94 5.73 

%10 4.04 4.78 

Not: Kritik değerler ‘Bound Test’ sonucu Eviews 10 paket programı tarafından belirlenmiştir. 

 

Model 3 için 5.2420 olarak hesaplanan F-istatistik değeri ve kritik değerler Tablo 8’de verilmiştir. 

Bu değerin, %10 anlamlılık düzeyinde üst sınır değerinden büyük olması Türkiye ekonomisinde sabit 

sermaye yatırımları ile enflasyon arasında uzun dönemli bir eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğunu 

göstermektedir. 

Her bir model için, değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildiğinden eş-

bütünleşme ilişkisinin ortaya konduğu bu modeller için öncelikle değişkenlerin uzun dönem tahminleri 

gerçekleştirilecektir. Model 1, model 2 ve model 3 için yapılan ARDL uzun dönem sonuçları, sırasıyla 

Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’ de gösterilmektedir. 

Tablo 9. Uzun Dönem ARDL Sonuçları (Model 1) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata T-Değeri 

LNCPI -1.6900 0.7273 -2.3234** 

C 2.6106 0.7190 3.6305*** 

Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Ayrıca modelin tanısal testleri ve 

istatistik değerleri şu şekildedir: *R2=0.9916. Breush-Godfrey test sonucu 0.8937 (0.90), otokorelasyon problemi yoktur. 

Breush-Pegan-Godfrey test sonucu 0.1467 (0.1481),  değişen varyans (heteroskedasticity) problemi yoktur.  

Elde edilen uzun dönem tahmin sonucuna göre; enflasyondaki %1’lik artış, ekonomik büyümeyi 

%1.69 oranında azaltmaktadır. 

Tablo 10. Uzun Dönem ARDL Sonuçları (Model 2) 

Değişkenler Katsayı T-Değeri 

LNGCFI 0.4264 10.4772*** 

C 2.0241 3.4477*** 

@TREND 0.0025 8.7913*** 
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Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Ayrıca modelin tanısal testleri ve 

istatistik değerleri şu şekildedir: *R2=0.9959. Breush-Godfrey test sonucu 0.4087 (0.5456), otokorelasyon problemi yoktur. 

Breush-Pegan-Godfrey test sonucu 0.5814 (0.6165),  değişen varyans (heteroskedasticity) problemi yoktur.  

 

Model 2 için elde edilen uzun dönem tahmin sonucuna göre; sabit sermaye yatırımlarındaki 

%1’lik artış, ekonomik büyümeyi %0.42 oranında arttırmaktadır. 

Tablo 11. Uzun Dönem ARDL Sonuçları (Model 3) 

Değişkenler Katsayı T-Değeri 

LNCPI 0.3445 8.1366*** 

C 0.5811 3.2383*** 

Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Ayrıca modelin tanısal testleri ve 

istatistik değerleri şu şekildedir: *R2=0.9843. Breush-Godfrey test sonucu 0.2352 (0.2928), otokorelasyon problemi yoktur. 

Breush-Pegan-Godfrey test sonucu 0.1417 (0.1454),  değişen varyans (heteroskedasticity) problemi yoktur.  

 

Son olarak model 3 için elde edilen uzun dönem tahmin sonucuna göre; enflasyondaki %1’lik 

artış, sabit sermaye yatırımlarını %0.34 oranında arttırmaktadır. 

Uzun dönem tahmin sonuçlarının yanı sıra kısa dönem tahmin sonuçları, dengeden sapma 

durumunda aynı dönemde sapmanın ne kadarının düzeltilebildiğinin gösterilmesi açısından önem arz 

etmektedir.  Kısa dönem ilişkisinin analizini yapabilmek için hata düzeltme modelinin olduğu ARDL 

modellerinin tahmin sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

Tablo 12. Hata Düzeltme Modeli Sonucu  (Model 1) 

Değişkenler Katsayı Standart Sapma T-istatistiği 

ECM(-1) -0.1891 0.0514 -3.6667*** 

Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Ele alınan örneklemde Tablo 12’deki sonuca göre; Türkiye ekonomisinde enflasyondan 

kaynaklanan şokların yaklaşık olarak %19’u aynı dönem içerisinde giderilmektedir.  

Tablo 13. Hata Düzeltme Modeli Sonucu  (Model 2) 

Değişkenler Katsayı Standart Sapma T-istatistiği 

ECM(-1) -0.5473 0.1234 -4.4335*** 

Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Tablo 13’deki bulgulara göre; Türkiye ekonomisinde sabit sermaye yatırımlarından kaynaklanan 

şokların yaklaşık olarak %55’i aynı dönem içerisinde giderilmektedir.  
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Tablo 14. Hata Düzeltme Modeli Sonucu  (Model 3) 

Değişkenler Katsayı Standart Sapma T-istatistiği 

ECM(-1) -0.1538 0.0470 -3.2701*** 

Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Model 3’ün kısa dönem sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinde enflasyondan kaynaklanan 

şokların yaklaşık olarak %15’i aynı dönem içerinde giderilmektedir. Tablo.12, Tablo.13 ve Tablo 

14’den elde edilen bulgulara göre, incelenen modeller için hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır. 

Son olarak, modellerde kullanılan parametrelerin kararlılığını incelemek için CUSUM ve 

CUSUMQ testleri yapılmıştır. CUSUM testi ardışık hataları, CUSUMQ testi ardışık hata karelerini 

kullanarak %5 anlamlılık düzeyi için katsayıların istikrarını göstermektedir. Kurulan modellere ait 

CUSUM ve CUSUMQ grafikleri sırasıyla şu şekildedir: 

Grafik 2. CUSUM ve CUSUMQ Testi Sonuçları (Model 1) 
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Büyüme ve enflasyon verileriyle tahmin edilen modele ait CUSUM ve CUSUMQ testlerinin 

grafikleri Grafik 2’de verilmiştir. Söz konusu grafiklere bakıldığında CUSUM ve CUSUMQ 

istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırların dışına çıkmıştır. Yani bu model zaman içinde 

kararlılık göstermemektedir. 
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Grafik 3. CUSUM ve CUSUMQ Testi Sonuçları (Model 2) 
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Büyüme ve sabit sermaye yatırımları verileriyle tahmin edilen modele ait CUSUM ve CUSUMQ 

testlerinin grafikleri Grafik 3’de verilmiştir. Bu grafiklere göre CUSUM ve CUSUMQ istatistikleri %5 

anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içinde kalmış olup, modelin zaman içerisinde kararlı bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir. 

Grafik 4. CUSUM ve CUSUMQ Testi Sonuçları (Model 3) 
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Sabit sermaye yatırımları ve enflasyon değişkenleriyle tahmin edilen modele ait CUSUM ve 

CUSUMQ testlerinin grafiklerine Şekil.3’de yer verilmiştir. Elde edilen grafiklere göre CUSUM ve 

CUSUMQ istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içinde kalmıştır. Bir başka deyişle, 

modelin zaman içerisinde kararlı bir yapıda olduğunu göstermektedir. 

6. SONUÇ 

 Bu çalışmanın temel amacı, 2004-2018 döneminde Türkiye’de enflasyon-büyüme, sabit 

sermaye yatırımları-büyüme ve enflasyon-sabit sermaye yatırımları arasındaki kısa ve uzun dönem 

ilişkiyi incelemektir, Çalışmada, Mundell-Tobin etkisini inceleyen diğer çalışmalara ek olarak 

enflasyon-sabit sermaye yatırımlarını ve sabit sermaye yatırımları-büyüme ilişkisini inceleyen 

modellere yer verilmiştir. Çalışmanın uzun dönem bulguları enflasyondaki %1’lik bir artışın, ekonomik 
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büyümeyi %1,69 oranında azalttığını, sabit sermaye yatırımlarındaki %1’lik artışın, ekonomik 

büyümeyi %0.42 oranında arttırdığını ve son olarak enflasyondaki %1’lik artışın sabit sermaye 

yatırımlarını %0.34 oranında arttırdığını göstermiştir. Ayrıca hata düzeltme modeli kullanılarak kısa 

dönem ilişkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Kısa dönem bulgularına göre; enflasyondan kaynaklanan 

şokların %19’unun ve %15’inin, sabit sermaye yatırımlarından kaynaklanan şokların %55’inin aynı 

dönem içerisinde giderilebildiği görülmüştür. Bu bulgulara göre;  enflasyon ile ekonomik büyüme 

arasında negatif bir ilişkiden bahsetmek mümkündür. Bir başka deyişle, Mundell-Tobin etkisi Türkiye 

ekonomisi için geçerli değildir. Enflasyon ile sabit sermaye yatırımları ve sabit sermaye yatırımları ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Türkiye ekonomisinde Mundell-Tobin etkisinin geçerli olabilmesi için öncelikle yüksek 

enflasyonun düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle politika yapıcıların uzun dönemde sürdürülebilir 

ekonomik büyüme için fiyat istikrarından ödün vermemesi gerekmektedir. Sabit sermaye yatırımlarının 

büyümeyi destekleyici nitelikte olduğu dikkate alındığında yurtiçi tasarrufların önemi söz konusudur. 

Yurtiçi tasarruf yetersizliği durumunda yurtdışı kaynaklarının verimli yatırım alanlarına kaydırılması 

önem arz etmektedir. 
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DİNAMİK TESİS DÜZENLEME PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI 

 

Adem ERİK 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ 

ÖZET 

Günümüzde rekabet yoğun piyasanın olması ve maliyetlerin düşürülmesi zorunluğu firmaları 

maliyet düşürücü çalışmalar yapmaya itmektedir. Firmaların üretim tesislerinde önemli konulardan 

birisini tesis düzenlemesi oluşturmaktadır. Tesis düzenlemesi, tesis içerisindeki malzeme hareketlerini 

minimize edecek ve sürekli akışı sağlayacak şekilde tesislerin düzenlenmesi problemidir. Tesis 

düzenlemesiyle birlikte malzeme hareketleri göz önüne alınarak minimum maliyetli tesis yerleri 

belirlenebilir. Dinamik tesis düzenleme problemlerinde ise amaç periyodik olarak zaman içerisinde 

oluşan değişimlere göre tesis düzenini yeniden belirlemektir. Dinamik tesis düzenlemesi problemi, 

planlama ufku boyunca malzeme taşıma maliyetleri ile departmanların yer değiştirmesi maliyetlerini 

eşzamanlı olarak göz önüne almaktadır. Bu çalışmada, dinamik tesis düzenlemesi problemi ve bu 

problemle ilgili yapılan çalışmalar ele alınmış, çözüm yaklaşımları irdelenmiştir. Buna ek olarak 

gelecek çalışmalar için yapılabilecekler üzerine öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Tesis Düzenleme Problemi, Tesis Planlaması, Literatür Araştırması. 

JEL Kodları: R53, C61, M11. 

DYNAMİC FACİLİTY LAYOUT PROBLEM AND SOLUTİON APPROACHES 

ABSTRACT 

Nowadays, having a competitive market and the necessity of decreasing costs trigger firms to 

make cost-reducing studies. One of the important issues in the production facilities is the developing 

and improving facility layouts. Facility layout problem is a problem of arranging facilities in a way to 

minimize material movements within the facility and ensure continuous flow. With the arrangement of 

the facility, minimum cost facility layouts can be determined by considering material flows. In the case 

of dynamic facility layout problems, the aim is to re-arranging the facility layout according to the 

changings occurred periodically. The dynamic facility layout problem simultaneously takes into account 
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the costs of material handling and the re-arrangements of departments throughout the planning horizon. 

In this study, the dynamic facility layout problem and related studies about this problem are investigated 

and the solution approaches are discussed. Moreover, the future suggestions for the studies are 

presented. 

Keywords: Dynamic Facility Layout Problem, Facility Planning, Literature Review. 

JEL Codes: R53, C61, M11. 

1. GİRİŞ 

Günümüz işletmeleri müşteri memnuniyetini ve isteklerini hızlı ve piyasa şartlarındaki fiyatlarla 

karşılamak zorundadır. Değişen ve artan rekabet ortamı işletmeleri düşük maliyet ve yüksek esnekliğe 

zorlamıştır. Bir ürünün düşük maliyette üretebilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu önemli faktörlerden biri 

de düzenli akışı sağlayacak tesis planlamasının yapılmasıdır. Toplam işletme maliyetlerinin yaklaşık 

%20-50 arasındaki bölümünü taşıma maliyetleri oluşturmaktadır ve bunun %10-30 civarında 

iyileştirilebilir (Tompkins, White, Bozer, ve Tanchoco 2010).  

Tesisler yapı bakımından içerisinde hem organizasyonu hem de doğrudan üretimi 

barındırmaktadır. Bundan dolayı yapılan her işleme ve üretilen her ürüne tesislerin fiziki ve 

organizasyon gücü etki etmektedir. İyi bir tesis planlamasına sahip olan işletmeler tesisi daha etkin ve 

basit kullanmaktadır. Bu etkili kullanım, verimi artırırken kaynak kullanımının da doğru olmasını 

sağlamaktadır. Böylece bakımların sayısı da azalmaktadır. Tesis planlaması ayrıca yatırımın önemini 

ortaya koymaktadır. Sermaye tesis planlaması göz önüne alınarak kullanıldığı için yanlış planlama 

yanlış yatırımlar doğuracaktır (Duman, 2007). Bu durum, tesis planlamasının sistematik olarak ele 

alınmasını ve farklı kararların verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 1. Tesis Planlamasının Hiyerarşisi  

Tesis Planlaması

Tesis Yer Seçimi Tesis Tasarımı

Sistem Tasarımı
Tesis

Düzenlemesi

Malzeme Taşıma 

Sistemi Tasarımı

 

Kaynak: Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A. ve Tanchoco, J. M. A. (2010) “Facilities planning”, Fourth Edition, 

John Wiley & Sons.. 

Tesis planlamasında verilen kararlar Şekil 1’de görülmektedir. Buna göre tesis planlamasında iki 

temel karardan söz edilebilir; bunlar, tesis yer seçimi ve tesis tasarımı kararlarıdır. Tesis tasarım 

kararlarında ise sistem tasarımı, tesis düzenlemesi ve malzeme taşıma sistemlerinin tasarımı kararları 

verilmektedir. Tesis planlama süreci tesisin çevresinin nasıl olması gerektiğinden başlayarak sırasıyla 

aşağıdaki aşamaları izler (Şahin,2008): 

• Tesisin içyapısı aşaması, 

• Tesis tasarım aşaması. 

Bu aşamalar, kendi içlerinde farklı dallara ayrılarak tesisin detaylarını oluşturmakta ve tesisi fiziki 

ve organizasyonel açıdan hazır hale getirmektedir. Tesis çevresi düşünülürken sürekliliği sağlayacak 

olan paydaşlar (devlet, işgücü, tedarikçiler), tesisin işlevlerini yerine getirmesini sağlayan kısıtlar 

(teknolojik, ekonomik, yasal vb.) ve tesisin durumunu etkileyen diğer değişkenleri içermektedir 

(Tompkins vd., 2010). 

2. TESİS DÜZENLEMESİ 

İşletmeler katma değeri olmayan işlemleri minimum seviyede tutarak maliyetleri düşürmek, 

işgücünü verimli kullanmak, makine ve teçhizat yatırımını düşük seviyede tutmak isterler. İşletme 

içerisinde katma değeri olmayan en yaygın işlemlerden biri malzeme taşımalardır. Malzeme taşımaları, 

işletmeler için oluşturduğu maliyetler dışında tesis alanının verimli kullanılmasını engellemekte ve tesis 

içerisinde karmaşıklık yaratmaktadır. Bu nedenle tesis içerisindeki malzeme taşımaların en az seviyede 

olması istenmektedir. Malzeme taşıma maliyetlerini düşürmek ve işletmedeki diğer tüm kaynakları 

verimli kullanmak için tesis düzenlemesi oldukça önemli bir kavramdır. Tesis düzenleme, diğer 
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kullanımları ile iş yeri düzenleme veya fabrika düzenleme kavramı tesislerin fiziksel olarak en iyi 

şekilde yerleşiminin sağlanması olarak tanımlanabilmektedir (Şahin, 2004).  

Bir diğer tanıma göre tesis düzenleme işgücü, makine, malzeme ve işletmedeki diğer kaynakların 

etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak fiziksel düzenin sağlanmasıdır (Picard ve Queyranne, 1981). 

Tesis düzenleme, bir tesisin iş istasyonlarında bulunan makineler ve iş istasyonlarının işlevlerine 

göre gruplandırılması, bina tasarımlarının departman ve tezgâh detayında düzenlenmesi ve kurulacağı 

alanların belirlenmesi gibi konuların biri veya tamamıyla ilgilenir (Temel, 1989).  

Tesis düzenlemeleri mümkün olduğunca hareketi minimum seviyeye indirmeye çalışır. 

Böylelikle genel ve taşıma maliyetlerini azaltmış olurlar. Ayrıca personel ihtiyacı azalır ve firma daha 

etkin bir duruma gelir. Bütün bu faydalardan dolayı tesis düzenlenmesi işletmeler için stratejik bir 

öneme sahiptir (Baki, 2014). 

Tesis düzenlemesini gerektiren sebepler ele alındığında (Şahin 2004); 

• Ürün ile ilgili talep artış ve azalmaları,  

• Ürün yelpazesinin genişletilmesi veya daraltılması,  

• Ürün tasarımının değiştirilmesi,  

• Malzeme taşımadaki problemler,  

• Pazar değişiklikleri,  

• Depolama ve bakım-onarım maliyetlerin artması,  

• İş kazalarının artması,  

• Personel değişiminin fazla olması gibi birçok neden sayılabilir. 

Tesis düzenleme problemi ise bir tesis içerisindeki departmanların, üretimi (hizmeti) en iyi 

destekleyecek şekilde konumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır (Durmaz ve Şahin, 2017). Tesis 

düzenleme problemleri belirli bir amaç doğrultusunda (imalat sektöründe minimum taşıma gibi) 

makinelerin, departmanların, iş istasyonlarının bir düzen içeresinde fiziksel olarak yerleşimi ile ilgilenir 

(Şahin, 2004). 

Tesis düzenleme problemlerinin çözümleri algoritmik ve prosedürel olmak üzere iki büyük gruba 

ayrılmaktadır  (Yang ve Kuo, 2003). Genelde tasarım kısıtlarını ve amacı basitleştirerek çözümü elde 

edilebilen amaç fonksiyonun yerini tutan fonksiyona ulaşmak için kullanılan yaklaşım algoritmiktir. 

Prosedürel yaklaşımlar ise süreçlerdeki nitel ve nicel amaçları birleştirebilen yöntemlerdir (Duman, 

2007).  

3. DİNAMİK TESİS DÜZENLEME PROBLEMİ  

Dinamik tesis düzenleme problemi, talep değişkenlikleri ile beraber tesis içinde malzeme 

akışlarının da değişmesini göz önüne alarak periyotlar boyunca oluşan malzeme taşıma ve 

departmanların yer değiştirme maliyetlerini minimize etmeye çalışan departman yerlerinin saptanması 

ile ilgilenir. Tablo 1’de problemin yapısı görülmektedir. Buna göre, malzeme akışlarında periyotlar 

boyunca oluşacak değişimlere göre dört periyotlu bir örnek problem için farklı tesis düzenleri 
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oluşturulmaktadır. Bu problemde, yer değiştirme maliyetleri ile malzeme taşıma maliyetlerinin aynı 

anda en küçüklenmesine karar verilir. 

Tablo 1. Dinamik Tesis Düzenleme Probleminin Yapısı 

1. Periyot  2. Periyot 

1 2 3 7  1 2 5 8 

4 5 6 8  4 3 6 7 

         

3. Periyot  4. Periyot 

1 2 7 8  8 7 1 3 

5 3 4 6  5 6 2 4 

Literatürde dinamik tesis düzenleme problemi ile ilgili birçok çalışmada çeşitli tanımlamalar 

yapılmaktadır (McKendall ve Shang, 2006; Şahin, 2008; Mazinani, Abedzadeh ve Mohebali, 2013; 

Ulutas ve İslier, 2015; Vitayasak, Pongcharoen ve Hicks, 2017; Kulturel Konak, 2017; Turanoğlu ve 

Akkaya, 2018). Genel olarak bu tanımlara bakıldığında dinamik tesis yerleşimi problemi, artan rekabet 

ortamında birimler arası malzeme hareketlerinin ürün taleplerinin fazla değişkenlik göstermesi 

nedeniyle dönemden döneme değiştiği çok dönemli planlama sağlayan tesis tasarlamaktır. Dinamik tesis 

tasarımında amaç, makineler arasındaki taşıma mesafesini minimuma indirmek ve bunun yanında 

makinelerin yer değiştirme maliyetlerini de en düşük seviyede tutarak tesisin yeniden daha etkin olarak 

düzenlenmektir. 

4. DİNAMİK TESİS DÜZENLEME PROBLEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR  

Dinamik tesis düzenleme problemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda prosedürel, algoritmik, 

deterministik ve sezgisel yöntemler kullanıldığı görülmektedir. Tablo 2’de dinamik tesis düzenleme 

problemi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar özetlenmiştir. 

Önceki çalışmalarda dinamik tesis düzenlemesiyle ilgili yapılan çalışmalar irdelendiğinde 

problemin statik versiyonuna göre görece olarak daha yeni çalışmaların oluştuğu gözlemlenmektedir. 

Yapılan çalışmalardan birisi McKendall ve Shang (2006) tarafından önerilmiş ve dinamik tesis yerleşim 

problemi için hibrit karınca sistemlerini kullanmıştır. Algoritma, lüteratürden alınan iki veri seti 

üzerinde oldukça etkili sonuçlar elde etmiştir. Şahin (2008), tavlama benzetimini dinamik tesis 

düzenleme problemine uygulamış ve literatürdeki en iyi yedi sonuçtan daha iyi sonuçlar elde etmiştir. 

Kulturel-Konak ve Konak (2014), çalışmasında departman büyüklükleri ve boyutlarını karar 

değişkeni olarak kullanmış ve kama tam sayılı bir modelle ile formüle ettikleri modeli tavlama benzetimi 

ile çözmüşlerdir. Azevedo, Crispim ve Sousa  (2017), eşit olmayan alanlara sahip tesislerin 

düzenlenmesi için ikinci dereceden programlama kullanarak malzeme taşımayı, uygun olmayan 

departman şekillerini ve yeniden düzenleme maliyetlerini minimum, departmanlar arası yakınlığı 

maksimum hale getirmeyi amaçlamışlardır. Asl ve Wong, (2017) eşit olmayan alanlara sahip tesislerin 
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tasarımı için parçacık sürüsü optimizasyonu algoritması kullanmışlardır. Modelin yerel optimumlara 

takılmaması için dönemler arası değişkenlerin değişimi bazlı bir takas yöntemi önerilmiştir. 

Mazinani vd. (2013) dinamik tesis yerleşimini esnek bölmelerle ele almış ve küçük modelleri 

karışık tamsayılı programlama ile çözmüştür. Daha büyük problemler için de genetik algoritma 

kullanmıştır. Kulturel Konak (2017), bölge bazlı blok düzenini farklı malzeme taşıma sistemlerine 

uyarlayabilen bölmeler içeren eşit olmayan departman boyutlarına sahip tesislerin tasarımını tabu arama 

ve matematiksel modelleme ile çözmüştür. Hunagund, Pillai ve Kempaiah (2018), tesis yerleşimi 

problemini eşit olmayan tesis alanları ile esnek bölme yapısıyla birlikte ele almışlardır. Çözüm için 

tavlama benzetimi kullanmış ve optimum çözüm elde etmişlerdir. 

Wang, Zou, Liu, Zhao ve Li (2015), tesis düzenleme problemi için çift sıralı yerleşim planı 

önermiş ve çözüm alternatiflerini tavlama benzetimi ile belirlemiştir. Kesin tesis yerlerinin belirlenmesi 

için ise karma tam sayılı programlama kullanmıştır. Moslemipour (2018), çalışmasında stokastik 

dinamik tesis yerleşimi için ikinci dereceden atama tabanlı bir matematiksel model önermiştir. Çözüm 

için klonal seçim ve tavlama benzetimi algoritmalarını birlikte kullanan yazar çözüm kalitesi ve 

zamansal olarak üstün çözümler elde etmiştir.  

Ulutas ve Islier (2015), çalışmalarında gerçek veriler kullanarak taşıma ve yeniden düzenleme 

maliyetlerini klonal seleksiyon ile en küçüklemeye çalışmışlardır. Kheirkhah ve Bidgoli, (2016) 

yaptıkları çalışmada rekabetçi ortamlardan etkilenme faktörünü de göz önüne alarak oyun teorisi 

geliştirmişlerdir. Üç farklı sezgiselin denendiği oyun teorisinde en iyi model tavlama benzetimi olarak 

bulunmuştur.  

Vitayasak vd., (2017) taşıma maliyetlerini azaltacak düzenlemeler yapmış ancak bu 

düzenlemelerin yeni maliyetlere sebep olduğunu gözlemleyerek üç farklı geri izleme algoritması 

geliştirmişlerdir. Geliştirilen üç ayrı yöntemden en etkini modifiye edilmiş geri izleme algoritması 

olmuştur. Turanoğlu ve Akkaya (2018), dinamik tesis düzenlemesi için bakteriyel yem arama yaklaşımı 

tavlama benzetimini birlikte kullanmıştır. 

Dinamik tesis problemine taşıma sistemi tasarımı ekleyen Kheirkhah, Navidi ve Bidgoli (2015), 

problem çözümü için iki seviyeli bir model geliştirmiştir. Ayrıca satın alma, boş kullanımlar gibi 

durumlar da modele eklenmiş ve modelin çözümü için parçacık sürüsü algoritması optimizasyonu 

kullanılmıştır. 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada,  dinamik tesis düzenleme problemi ve bu problem üzerine yapılan çalışmalar ele 

alınmıştır. Bu kapsamda önceki çalışmalarda konu ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 

İncelenen çalışmalara göre, dinamik tesis yerleşiminin literatürde önemli bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. Dinamik tesis düzenlenmesi problemi periyotlar boyunca tesis düzeninde değişiklikler 

yapılabilmesine olanak sunduğundan uygulamada da karşılık bulabilecek bir problemdir. Mevcut 
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çalışmalara dair değerlendirmeler ve gelecek çalışmalara dönük olarak dinamik tesis düzenleme 

problemi ile ilgili olarak göz önüne alınabilecek öneriler şunlardır:  

 Çalışmalarda eşit alana sahip olan modeller olduğu kadar eşit alana sahip olmayan departmanları 

barındıran modeller de kullanılmıştır. Eşit olmayan departmanların modellenmesi daha zor olmakla 

birlikte daha gerçekçi bir yaklaşım oluşturacaktır. 

 Gerçek işletmelerde departman boyutları zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu nedenle esnek 

bölme yapısına sahip yaklaşımlar kullanılmıştır.  

 Malzeme taşıma araçları taşıma maliyetleri üzerinde oldukça etkilidir. Malzeme taşıma 

araçlarının ataması da problem için önemli bir yaklaşımdır.  

 Farklı özelliklere sahip modellerin entegrasyonu (esnek bölme yapıları ve malzeme taşıma aracı 

ataması gibi) gelecek çalışmalar için incelenebilecek konulardır. 

 Çözüm yaklaşımlarına bakıldığında incelenen problemlerin çözüm karmaşıklığının yüksek 

olmasından dolayı sezgisel yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Tesis düzenlemesine özgü ve 

metasezgisel yaklaşımların yoğun kullanımıyla birlikte bu yaklaşımların entegrasyonu ve farklı 

yaklaşımların kullanımı gelecek çalışmalar için incelenebilir konulardır. 

Tablo 2. Dinamik Tesis Düzenleme Problemi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Sınıflandırılması 

Yazar, yıl 

Amaç Fonksiyonu Çözüm Yaklaşımları 

Taşıma  

Maliyeti 

Toplam 

Yakınlık 

(Departmanlar 

Arası) 

Deterministik 

Yaklaşımlar 
Sezgisel Yaklaşımlar 

McKendall ve Shang (2006) X     Karınca kolonosi 

Şahin (2008) X     Tavlama benzetimi 

Mazinani (2013) X   
Karışık tamsayılı 

programlama modeli 
Genetik alg. 

Kulturel-Konak ve Konak 

(2014) 
X   

Karışık tamsayılı 

programlama modeli 
Tavlama benzetimi 

 Ulutas ve islier (2015) X     
Klonal 

Seleksiyon 

Wang vd. (2015) X   
Karışık tamsayılı 

programlama modeli 
Tavlama benzetimi 

Kheirkhah vd. (2015)  X   İki seviyeli model Parçacık sürüsü alg. 
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Kheirkhah ve Bidgoli (2016)  X     
Oyun teorisi, 

Genetik alg. 

Asl ve Wong, (2017) X     Parçacık sürüsü alg. 

Azevedo vd. (2017) X X 

Kesikli optimizasyon/ 

Karesel atama 

 problemi 

  

Vitayasak vd. (2017) X     Geri izleme alg. 

Kulturel Konak (2017) X   
Karışık tamsayılı 

programlama modeli 
Tabu arama alg. 

Turanoğlu ve Akkaya (2018) X     
Bakteriyel yem 

 arama 

Moslemipour (2018) X   

Kesikli optimizasyon/ 

Karesel atama 

 problemi 

Klonal Seleksiyon, 

Tavlama benzetimi 

Hunagund vd. (2018) X     Tavlama benzetimi 
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YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLEME: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÖRNEK 

UYGULAMA 

Doç.Dr. Aslı BEYHAN ACAR 

Doç.Dr. Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN 

 

ÖZET 

Yoğun rekabet ortamının ve hızlı teknolojik gelişmelerin hakim olduğu günümüz koşullarında 

organizasyonların örgütsel amaçlarına ulaşmaları açısından insan kaynağının etkin yönetimi büyük 

önem taşımaktadır. Örgütsel ve bireysel hedeflere ulaşma noktasında öncelikle işletmelerde çalışanların 

mevcut iş başarısı ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerinin doğru tespit edilmesi hususu ön plana 

çıkmaktadır. Bu sebeple de organizasyonlarda önemli bir unsur olan insan kaynağının performans ve 

başarısını, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırarak o işin gereklerine göre ölçmek ve 

değerlendirebilmek için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir performans değerlendirme sistemine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmada sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede objektif, açık, anlaşılabilir ve 

uygulanabilir bir performans yönetim sistemi oluşturabilmek amacıyla geliştirilmiş ve işletme 

disiplinindeki kuramsal çerçeveye uygun şekilde kategorize edilmiş yetkinlik setleri üzerinde durulacak, 

oluşturulan performans yönetim sistemi detaylı olarak incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Performans Değerleme, Yetkinlik Bazlı Perfomans Değerleme  

JEL Kodları: D23, M1, M12. 
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COMPETENCY BASED PERFORMANCE APPRAISAL: A CASE STUDY IN THE HEALTH 

SECTOR 

ABSTRACT 

Today where intense competition environment and rapid technological developments prevail, 

effective management of human resources is of great importance in terms of achieving organizational 

goals. In terms of achieving organizational and individual goals, it is important to determine the current 

business success and future development potential of the employees in the enterprises. For this reason, 

there is a need for a reliable and validated performance evaluation system in order to measure and 

evaluate the performance and success of human resources, which is an important element in 

organizations, according to the requirements of the work. In this study, in order to create an objective, 

open, understandable and applicable performance management system in an enterprise operating in the 

health sector, the competence sets categorized in accordance with the theoretical framework in the 

enterprise discipline will be emphasized and the performance management system created will be 

examined in detail. 

Key Word: Performance Evaluation, Competency Based Performance Evaluation 

JEL Codes: D23, M1, M12. 

1. GİRİŞ 

Yetkinlik; mükemmel performansın elde edilmesinde ayırdedici bilgi, beceri ve tutumları 

kapsayan gözlemlenebilir davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Biçer ve Düztepe, 2003: 14). Buna göre 

üstün performansa yol açan belirgin bir özellik olarak da tanımlanabilen yetkinlikler bugün artık 

işletmelerin rekabet üstünlüğü yakalayabilmesinde önemli değerler arasında yer almaktadır. İşletmeler 

rakiplerine göre fark yaratabilmek adına önemli yetkinliklere sahip çalışanları işletmeye çekip 

devamlılığını sağlayabilmelidirler. Bunun için de hem seçim sürecinde, hem de personelin işe 

devamlılığı sürecinde var olan yetkinlikleri doğru tespit edip, geliştirmeye yönelik bir takım sistemler 

üzerinden hareket etmelidirler. Yetkinlik bazlı performans değerleme süreci de bu araçlardan birisi 

olarak dikkate alınmalıdır. Buna göre, çalışmada öncelikle genel olarak performans yönetim sisteminden 

bahsedilmiş, sonrasında ise sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için tasarlanmış yetkinlik 

bazlı performans değerleme modeli anlatılmıştır.   
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2. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (PYS) 

Performans yönetim sistemi; performansı değerlendirmeyi statik bir değerlendirme faaliyeti 

olarak değil, dinamik bir süreç olarak ele alıp, çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve 

geliştirmeyi amaçlar (Uyargil, 2008:3). PYS’nin temel adımlarına bakıldığında; öncelikle bireysel 

performansı yönetmek için gerekli değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi gerektiği söylenebilir. 

Performansın gözden geçirilmesini takiben kişiye performansına ilişkin geribildirim sağlanır ve 

sağlanan bu geribildirim doğrultusunda performansın geliştirilmesi için kişi uygun şekilde koçluk ve 

mentorluk süreçleri vasıtasıyla yönlendirilir. Performans değerlendirme sonuçları kişilere ilişkin ücret 

artışı, eğitim ve gelişim süreçlerine katkı, terfi ve atamalar, insan kaynakları planlama vb. kararların 

alınmasında temel teşkil eder.  

Performans değerlendirme; kişilerin fiili başarılarını ve ileriye dönük olarak gelişme potansiyelini 

belirlemek adına gerçekleştirilen değerlendirme çalışmalarıdır (Uyargil vd., 2008: 245). Bu 

değerlendirme sürecinin hem yöneticiler, hem çalışanlar, hem de işletmeler için çeşitli yararları söz 

konusudur. Yönetici açısından değerlendirildiğinde; onun yönetsel becerileri daha etkin bir biçimde 

kullanmasına, departmanın performansını geliştirmesine, kişilerarası iletişim ve ilişkileri 

güçlendirmesine, astlarının güçlü/gelişime açık yönlerinin teşhisini ve yetki devrini daha kolay 

yapabilmesine, ekibindeki varolan ve potansiyel sorunları teşhis edebilmesine ve ekibinin eğitim ve 

gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Çalışanlar açısından bakıldığında; işletmedeki 

rolünü ve önemini daha iyi anlaması, işletme/departman hedeflerinden haberdar olup, bunlar 

doğrultusunda kendi hedeflerinin belirlenmesi gibi konularda faydası olduğu söylenebilmektedir. 

Kurum açısından değerlendirildiğinde ise; karlılığı, etkinliği ve kaliteyi geliştirdiği, eğitim ve gelişim 

ihtiyaçlarının doğru verilerle belirlenmesine yardımcı olduğu, kısa ve uzun dönemli İK planlaması için 

gerekli bilgileri sağladığı, insan kaynakları faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilmesinde 

önemli bir araç olduğu dikkat çekmektedir (Uyargil vd., 2008). 

İşletmelerde performans değerlendirmesi; çalışanın direk bağlı olduğu yöneticisi, diğer 

yönetici/yöneticiler, eşitler/iş arkadaşları, astlar, müşteriler ya da kişinin kendini değerlendirmesi 

sonucu tek yönlü ya da çok yönlü olarak birden fazla değerleyicinin yer aldığı sistemler tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir. Değerlendirme sürecinde kullanılan faktörler; iş davranışlarını ölçen 

faktörler ya da sonuçları ölçen faktörler şeklinde belirlenebilmektedir. Hedef artı yetkinlik bazlı 

değerlendirme sistemleri gibi bazı sistemler her iki faktöre yönelik ölçümleri gerçekleştirmek üzere 

tasarlanabilmektedir.  
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3. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı; merkezi İstanbul’da olup, 7 şubesi bulunan bir sağlık kurumunun tüp bebek 

merkezi ünitesinde yapılmış olan pilot çalışma ile sağlık kurumlarına özgü yetkinlik temelli performans 

yönetim sistemi modeli geliştirmektir.  

 

Performans Yönetim Sistemi’nin sağlık kurumlarında yaygın olmamasından hareket ederek, bu 

alandaki boşluğu doldurmak üzere, tüm sağlık birimlerinde uygulanabilir nitelikte standart bir model 

geliştirmenin ilgili sektördeki iş süreçlerinin daha nitelikli olması açısından önemli olacağı 

düşünülmüştür. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Çalışma; merkezi İstanbul’da olup, farklı illerde 7 şubesi bulunan bir sağlık kurumunun ana 

merkezinde (İstanbul) yer alan tüp bebek merkezi ünitesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. 

Toplam 18 farklı birim ve toplam 60 çalışan değerlendirme kapsamında yer almıştır. 

Tablo 1. Yetkinlik Modeli 

YÖNETSEL TEMEL FONKSİYONEL 

MOTİVE ETME İLETİŞİM BECERİSİ 
TAKIM ÇALIŞMASINA 

UYGUNLUK 

ÇALIŞANI GELİŞTİRME SORUMLULUK BİLİNCİ İŞ/ALAN BİLGİSİ 

EKİP YÖNETİMİ SİSTEMLİ ÇALIŞMA VERİ GİRİŞİ 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ KİŞİSEL MOTİVASYON RAPORLAMA 

PROBLEM ÇÖZME VE 

KARAR VERME 
ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇ TAKİBİ 

ANALİZ VE MUHAKEME KALİTE ODAKLILIK 
VERİ VE BİLGİ 

GÜVENLİĞİ 

  İNOVATİF DÜŞÜNME 

  
DEĞİŞİME UYUM 

SAĞLAMA 

  
HASTA İLİŞKİLERİ VE 

HASTA ODAKLILIK 

  
HASTA KİMLİK 

DOĞRULAMA 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1038 
 

Tablo 1’de belirtilen temel yetkinlikler ilgili sağlık ünitesinin tüm çalışanlarına uygulanmıştır. 

Belirtilen yönetsel yetkinlikler ise ilgili sağlık ünitesinde yönetici pozisyonunda çalışan kişilere 

uygulanmıştır. Yönetim düzeyleri alt, orta ve üst düzey olarak belirlenmiştir. Belirtilen fonksiyonel 

yetkinlikler F1 ile başlayarak kodlanmıştır. Çalışanlar belirli kümelere atanmış ve her küme için, bölüm 

yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda yapılan işin gerektirdiği farklılaşabilen yetkinlikler olarak Tablo 

2’de gösterildiği gibi seçilmiştir. 

Tablo 2. İş Gruplarına Göre Farklılaştırılmış Yetkinlikler 

GÖREV YETKİNLİK (FONK.)  

HASTA KABUL  

F1, F2, F3, F5, F6,F10 
HASTA HİZMETLERİ  

HASTA HİZMETLERİ SORUMLUSU    

HASTA DANIŞMANI 

HEMŞİRE F1,F2,F5,F6,F8,F10 

LAB.SORUMLUSU, LAB.TEKNİKERİ 

F1,F2,F3,F4,F5,F9 
EMBRİYOLOJİ, BİYOLOG, TIBBİ SEKRETER 

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ 

DOKTORLAR 

F1,F2,F6,F7,F10,F5 

ÜROLOJİ 

ANESTEZİST 

PSİKOLOG 

ÜYTE LAB. SORUMLUSU 

ARŞİV F1,F3,F6,F9, F4,  

GARSON, MUTFAK GÖR.,  F1,F8,F10 

DEPO SORUMLUSU F1,F2,F3,F5, 

PORTER F1,F3,F5,F9,F10 

ŞOFÖR F1,F10 

 

İşletme için tasarlanan yetkinlik modelinde; yönetici olmayan çalışanlar için Tablo 3’de 

gösterildiği gibi temel yetkinliklerin ağırlığı %30, görev gruplarına göre dağıtılmış olan fonksiyonel 

yetkinliklerin ağırlığı ise %70 olarak belirlenmiştir. Yine Tablo 3’de gösterildiği gibi; alt kademe 

yöneticiler için yetkinlik ağırlıklandırması; temel yetkinlikler için %40, yönetsel yetkinlikler için %30, 
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fonksiyonel yetkinlikler içinse %30 olarak belirlenmiştir. Orta kadame yöneticiler için; temel yetkinlik 

ağırlık yüzdesi %25, yönetsel yetkinlik için %50, fonksiyonel yetkinlik içinse %25 olarak tespit 

edilmiştir. Üst kademe yönetim seviyesindeki müdür ve direktörler içinse temel yetkinlik ağırlığı %20, 

yönetsel yetkinlik ağırlığı %60, fonksiyonel yetkinlik ağırlığı ise %20 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3. Kademelere Göre Yetkinlik Ağırlıklandırması 

TEMEL YET.  % 30   

FONKSİYONEL  % 70   

ALT DÜZEY 

(Sorumlu ve Şef) TEMEL YETKİNLİK % %40 

 YÖNETSEL YET % %30 

 FONKSİYONEL %%30 

ORTA DÜZEY 

(Müdür, Direktör) TEMEL YETKİNLİK % %25 

 YÖNETSEL YETKİNLİK % %50 

 FONKSİYONEL YETKİNLİK %%25 

ÜST DÜZEY 

(KOORDİNATÖR, GMY, 

GM) TEMEL YETKİNLİK % %20 

 YÖNETSEL YETKNLİK % %60 

 FONKSİYONEL YETKİNLİK %%20 

Tablo 4’de gösterildiği gibi genel performans puanı hesaplanırken çift yönlü bir değerlendirme 

sisteminin tasarlandığı yapıdaki astın üstünü değerlendirirken toplam sonuca etki yüzdesi %20 olarak, 

üstün astı değerlendirirken astın toplam puanına etki yüzdesi %80 olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Üst ve Astın Toplam Performans Puanına Katkısı 

ASTIN ÜSTÜ DEĞERLENDİRMESİNİN TOPLAM SONUCA ETKİSİ 20% 

ÜSTÜN ASTI DEĞERLENDİRMESİNİN TOPLAM SONUCA ETKİSİ 80% 

 

Çalışmada belirlenen yetkinlik setlerine ilişkin her bir yetkinlik için beşli bir değerlendirme 

skalası oluşturulmuştur, buna göre geliştirilen yetkinlik bazlı perofmans değerleme sistemindeki her bir 

yetkinlik ayrı ayrı tanımlanmış, bunun yanı sıra belirlenen yetkinlik dereceleri de objektif 

değerlendirmeleri güçlendirebilmek adına ayrı ayrı tanımlanmıştır. Tablo 5’te çatışma yönetimi 

yetkinliğine ilişkin örnek bir yetkinlik tanımı ve derece tanımlaması tablosu yer almaktadır. 

Tablo 5. Örnek Yetkinlik Dereceleri 

Çatışma Yönetimi 

Tanım 
Çatışmaları tespit etmek, uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak için 

hareket planı yapmak ve uygulamak. 

1 - Yetersiz Çatışmaların daha da derinleşmesine neden olur. 

2 - 

Geliştirilmesi Gerekli 
Çatışmaları fark etme ve çözüm üretmede yetersiz kalır. 

3 - Beklenen 

Düzeyde 

Çatışmaları tespit eder, uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak için 

hareket planı yapar ve uygular. 

4 - Beklenenin 

Üstünde 

Kişiler arası çatışmaları çözümler, çatışmaların tekrarlanmaması için 

kişiler arası uyumu ve anlayışı geliştirir. 

5 - Mükemmel 
Olumsuz sonuçlar doğurabilecek çatışmaları öngörür, oluşmasını 

engeller. 
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3.3. Modele İlişkin Değerlendirme Dönemi ve Kapsamı 

İşletme için geliştirilen performans yönetim sistemi yılda bir kere değerlendirme yapılmak üzere 

tasarlanmıştır. Değerlendirme döneminde yılın son üç ayında çalışmaya başlayanların değerlendirme 

kapsamı dışında tutulması planlanmıştır. Değerlendirme yılı içerisinde yöneticisi değişen çalışanların 

mevcut değerlendirmeyi yapacak yöneticisiyle en az 3 ay çalışmış olma koşulu aranması önerilmektedir. 

Askerlik, doğum izni, ücretsiz izin gibi sebeplerle yılda 6 ay ve üzeri süreyle görevde bulunmayan 

çalışanların kapsam dışı tutulması uygun görülmektedir. Performans yönetim sistemine daimi kadroda 

çalışanlar ve dış kaynaklardan temin yoluyla belirsiz süreli sözleşme esasına dayanarak çalışanların 

dahil edilmesi önerilmektedir. 

3.4. Değerlendirme Sonrası Tasarlanan Süreç 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışma ile objektif, açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir PYS sistemi oluşturmak, 

360 derece performans değerlendirme için temel hazırlıkları gerçekleştirmek, hedeflere göre yönetim  

modeline geçişi hızlandırmak açısından böyle bir model üzerinden hareket etmenin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Tasarlanan modelde üst astı değerlendirdiği gibi astın da üstünü değerlendirmesine 

olanak tanıyan bir sistem söz konusudur. İşletme için belirlenmiş yetkinlik setleri oluşturulurken 

yetkinlikler işletme disiplinindeki kuramsal çerçeveye uygun şekilde kategorize edilmiştir. Yetkinlik 

tanımları ve her bir yetkinliğe ilişkin derecelendirme açıklamaları ayrı ayrı ve anlaşılır şekilde 

hazırlanmıştır. Bunun değerlendirmeye ilişkin objektifliği arttıracağı düşünülmektedir. Geliştirilmiş bu 

modeli sürekli uygulanabilir bir sistem haline dönüştürebilmek üzere işletme için geliştirilmiş bir 

PYS yıl sonu değerlendirmeleri 
tamamlandıktan sonra  sistem 1 

hafta süreyle yetkinlik 
değerlendirmelerini görmesi ve 
varsa gözden geçirme taleplerini 

iletmesi için çalışanlara açılmalıdır

Çalışan ile değerlendirmeyi yapan 
yönetici bir araya gelmeli, 
çalışanın gözden geçirme 

talebinde bulunduğu 
değerlendirmeler ile ilgili 

görüşmeli ve karara bağlamalıdır

Karar doğrultusunda 
değerlendirmelerle ilgili değişiklik 
yapılacaksa yönetici ilgili yazılım 

üzerinden ilgili yetkinlik 
değerlendirmesini revize etmeli ve 

süreci sonlandırmalıdır

Çalışanla yöneticinin 
sonuçlandırdığı 

değerlendirmelerle ilgili 
performans puanları hesaplanmalı 

ve ilgili sistem üzerinden tüm 
çalışanlara açılmalıdır

Yöneticilerin tüm çalışanlarıyla, 
özellikle «gelişime açık 

performans» olarak 
değerlendirilen çalışanlarıyla geri 
bildirim görüşmesi yapmaları ve 

görüşme notlarını İnsan 
Kaynakları’na iletmesi beklenir
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yazılım üzerinden hem hızlı hem anlaşılabilir değerlendirmeye imkan tanıyan altyapı oluşturulması söz 

konusu sağlık işletmesine önerilmektedir. Ayrıca çalışmanın, benzer yapıdaki işletmelerin de 

geliştirilmiş bu yetkinlik bazlı modeli dikkate alarak kendilerine uygun bir yapı oluşturabilmeleri 

açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. İleriki çevrimlerde bu modelin kullanılması ile elde edilecek 

veriler, insan kaynakları fonksiyonları açısından da kullanılabilir girdiler oluşturma niteliği taşıyacaktır. 

Buna göre; yetkinlik bazlı performans değerleme sonuçları; işletmedeki ödül ve ceza sistemi, eğitim ve 

gelişim ihtiyacının belirlenmesi, terfi ve atama kararlarının verilmesi, insan kaynağının planlanması gibi 

süreçler açısından önemli veriler sağlayabilecektir. 
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İşveren markası, işverenler arasındaki rekabetin istihdam kalıplarında yaygın değişim yarattığı 

bir dünyada, yetenekli çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için önemli bir araç haline gelmiştir. 

Yapılan çalışma ile literatürde işveren markası ile ilgili yapılmış çalışmalarda kullanılmış olan 

ölçeklerden faydalanarak çalışanların işveren marka algılarını ölçmede kullanılabilecek geniş kapsamlı 

bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmalarında, kapsam geçerliliği 

geliştirilmek istenen ölçek ile ölçülmek istenilen özellik arasındaki bağlantının tutarlı olması 

gerekmektedir. Kapsam geçerlilik çalışmasıyla her bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiği tespit 

edilerek çalışılan konu ile ilgisi olmayan ifadeler yerine konuyu temsil gücü yüksek ifadelere yer 

verilebilmektedir. Uzman görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesinde kapsam geçerliliğini ölçmede 

en yaygın yöntemlerden biri olan ve Lawshe (1975) tarafından önerilen kapsam geçerlik oranı (KGO) 

kullanılmıştır. Toplam 45 araştırmacıya mail yoluyla uzman görüşü formları iletilmiş ve 17 

araştırmacıdan geri dönüş sağlanmıştır. Uzman görüşleri sonucu istatistiksel olarak anlamlı 40 

sorudan oluşan ölçek elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Ölçek Geliştirme, Lawshe, Kapsam Geçerlilik, Uzman Görüşü 

JEL Kodları: M12, J21, J24 

PDEVELOPMENT OF A SCALE FOR DETERMINATION OF EMPLOYER BRAND 

PERCEPTION 

ABSTRACT 

The employer brand has become an important tool for attracting and retaining talented 

employees. The aim of this study is to develop a comprehensive scale that can be used to measure 

employer brand perceptions of employees based on the scales already used in the studies on employer 

brand in the literature. In scale development studies, the relationship between the desired attribute to 

be measured and the scale for which the content validity is to be developed should be consistent. With 

the content validity study, it is possible to determine the degree to which each item serves the purpose 

and to include expressions with high representation. The content validity ratio, as recommended by 

Lawshe (1975), was used in taking and evaluating expert opinions. Expert opinions were obtained from 

17 researchers via e-mail. Expert opinions were analyzed and the scale was formed with 40 statistically 

significant items.  

Keywords: Employer Brand, Sacale Development, Lawshe, Content Validity, Expert Opinion. 

JEL Codes: M12, J21, J24 

1. GİRİŞ 
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 Modern dönemde işveren, klasik ve neoklasik anlayışlardan farklı olarak sadece işçi çalıştıran 

kişi değil; yönetim süreçlerine işçileri de katan, nitelikli insan kaynağına değer veren, modern yönetim 

anlayışını benimseyen ve marka kimliğine sahip bir kişi olarak değişim geçirmiştir (Baş, 2011: 30). Hız 

ve inovasyon için baskı, yaygın özelleştirme, birleşme ve devralmalar, teknolojinin gelişimi, 

organizasyonun yeniden yapılandırılması ve yeteneklerin kazanılması için savaş gibi faktörler 

işverenleri etkilemektedir (Biswas ve Suar, 2013: 93). “Yetenek savaşı” ifadesi, birçok işverenin yeterli 

kaliteye sahip çalışan bulma konusunda yaşadığı zorluğu ifade etmede kullanılmaktadır. Bu konu, 

sadece yönetici pozisyonları için “en iyi yeteneklerin” seçilmesiyle ilgili olmayıp, şirket genelinde çok 

çeşitli rolleri yerine getirebilecek nitelikte çalışanların bulunmasını içermektedir. Bu sebeple, şirketin 

eleman almak istediği işgücü piyasası ile ilgili araştırmalar yapması önem arz etmektedir (Barrow ve 

Mosley, 2005: 125). 

 Bir kültürü değiştirmek çok zordur. Fakat işletmeler yeni bir kültüre adım atamazlarsa, güçlü 

bir markaya giden yolu savunamazlar. Bu sebeple kültür tutarlı ve kesintisiz olarak şekillendirilmesi ve 

yönetilmesi gereken bir kavramdır (Mosley, 2007: 129). Marka kültürünün temelini oluşturan kurum 

kültürünün marka kültürünün oluşturulmasına etkisi vardır. Bu etki içsel olarak çalışanların marka 

kültürü yapısına katılım derecesini artırmaya yardımcı olur. Dışsal olarak ise marka kültürünün 

popülaritesini arttırmaya yardımcı olur. Buna ek olarak, kurum kültürünün temel düşüncesinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile marka kültürü yapısına sadakati geliştirmeye yardımcı olur 

(Yang, 2010: 223). İnsan kaynakları departmanları aday çekmek ve çalışanlarını tutmak için işveren 

markaları geliştirir bunun için de maaş ve ek menfaatlerin çok daha ilerisine bakarak şirketi 

farklılaştıracak şirket kültürü, misyon ve etik değerler gibi değerler sunabilmesi ve bu değerler 

bütününün bir işveren markası olarak iletişiminin yapılabilmesi gerekir. İnsan kaynakları, 

organizasyonun stratejisi ile uyumlu olarak markalaşmayı şekillendirmekle yükümlüdür (Sandler, 

2005). 

İş piyasasının mevcut gereksinimlerini karşılamak için teknik ve derinlemesine uzmanlığa ihtiyaç 

duyan organizasyonların özellikle hayati pozisyonlarında nitelikli iş gücü kaynağına büyük bir talep 

vardır (Gaddam, 2008: 45). İyi yetişmiş insan kaynağının zor bulunması nedeniyle oluşan rekabette öne 

çıkabilmek ve mevcut çalışanların elde tutulmasında sağlam bir kurum kültürü temeline oturtulmuş 

işveren markası çok önemli bir araçtır. Bunun için de hem mevcut hem de potansiyel çalışanların istek 

ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu tespitin yapılmasında doğru araçların kullanılması 

olmazsa olmazdır. Çalışmanın amacı her iki grubun da işveren marka algılarının tespit edilmesinde 

kullanılabilecek bir ölçeğin geliştirilmesidir. Elde edilen ölçeğin hem akademik çalışmalarda 

araştırmacılara hem de uygulamada insan kaynakları profesyonellerine yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

2. İŞVEREN MARKASI 
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Firmalar artan bir şekilde işe alınacakları yetenekli kişileri cezbetmek ve mevcut çalışanların 

firmanın kültürüne ve stratejisine bağlanmasını sağlamak için işveren markalamasını kullanmaktadır. 

(Lievens vd., 2007: 48). İşveren markası, pazarlama ilkelerinin, özellikle “marka bilinci”nin, mevcut ve 

potansiyel çalışanlara yönelik olarak insan kaynakları faaliyetlerine uygulandığı bir faaliyettir. Ürün 

markalaşması, bir ürünün müşterilere nasıl gösterildiğini ve kurumsal marka bilincinin bir 

organizasyonun çeşitli dış izleyicilere nasıl temsil edildiğini göz önüne alırken, işveren markası mevcut 

ve potansiyel çalışanları marka hedefi olarak görür (Edwards, 2010: 6). Bir işveren markası, geleneksel 

bir marka gibi hem kişilik hem de konumlandırma özelliğine sahiptir. İşveren markası, bu nedenle, 

potansiyel işgücü piyasasının zihninde, diğerlerinin üzerinde şirketin "çalışmak için harika bir yer" 

olduğu bir imaj oluşturma ile ilgilidir (Ewing vd., 2002: 11-12; Berthon, Ewing ve Hah, 2005:154). 

Ambler ve Barrow’a (1996: 187) göre işveren markası, “istihdam ile sağlanan ve istihdam eden 

işletme ile tanımlanan işlevsel, ekonomik ve psikolojik yararlar paketidir”. Söz konusu olan ekonomik 

ve işlevsel yararlar ücret, yan ödemeler, sosyal imkanlar ve fiziksel çalışma şartlarını; psikolojik yararlar 

imaj geliştirme, öz kimliği koruma, kendini ifade edebilme imkanı, dolaylı olarak da, işletmenin değeri, 

kaliteye verdiği önem ve işin sağladığı saygınlığı ifade etmektedir. Sullivan (2004) tarafından ise 

“Belirli bir firma açısından çalışanların, potansiyel çalışanların ve ilgili paydaşların farkındalık ve 

algılarını yönetmek için hedefli, uzun vadeli bir stratejisi” olarak tanımlanan işveren markası, 

paydaşların değer ve beklentilerini ifade eden genel kurumsal sürdürülebilir vizyon, misyon ve stratejik 

hedeflerle bağlantılıdır (Sengupta, Bamel ve Singh, 2015: 307; Aggerholm, Andersen ve Thomsen, 

2011: 114).  

Conference Board, şirketin potansiyel çalışan kitlesine hitap edebilmesi için şirket tarafından 

benimseyebilecek kaynak temelli bir görüş ortaya koymuştur (Bellou vd., 2015: 1203). Özellikleri 

açısından kolaylıkla ulaşılamayacak bir çalışan kadrosu oluşturmak için güçlü bir potansiyel aday 

havuzuna, bunun için ise güçlü bir işveren markasına ihtiyaç vardır. Bu anlamda rekabet üstünlüğü 

sağlayacak kaynağa ulaşma vasıtalarından biri işveren markasıdır ve bu vasıtanın gücü kaynağın rekabet 

üstünlüğü sağlamadaki işlevini doğrudan etkilemektedir. Şirketler bu faktörlerin tamamını bir arada 

bulunduran kaynağa sahip olamadıkları sürece belirgin bir stratejik üstünlük sağlayamazlar (Combs ve 

Ketchen,1999). Beklenti teorisi, kişilerin arzu ettikleri örgütün nasıl olduğuna dayanarak farklı firmaları 

araması ve bunu karşılayabilecek örgütü algıladıkları zaman görüşlerini birleştirmesi olarak 

düşünüldüğünde işveren markası açısından önemli bir teorik temeldir. Beklenti teorisine göre çevreyi 

daha olumlu algılayan kişiler, örgüte daha fazla çekilmektedir (Ehrhart ve Ziegert, 2005). Beklenti 

teorisi, iş seçiminde sunulan ödüller ve bu ödüllerin çekiciliği tarafından belirlenen işin çekiciliğini 

etkileyen psikolojik süreç türleri üzerinde bazı bulgular sağlamaktadır (Lawler vd., 1975: 134). 

Potansiyel çalışanlara firmanın özellikleri ile ilgili bilgi sağlaması ve adayların başvurup başvurmama 

konusunda daha rahat karar vermelerine yardımcı olması itibariyle işveren markası kavramı için sinyal 
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teorisi önemli bir başka teoridir. Potansiyel çalışanlar işveren markasında çizilen resmin ya da diğer 

ifadesiyle verilen sinyalin doğru olduğu kabul ederek harekete geçip seçimlerini yaparlar. Olumlu 

sinyaller firmanın daha fazla aday çekmesine ve daha geniş bir aday havuzuna sahip olmasına vesile 

olur (Narcıkara, Gürol ve Üzmez, 2016: 48-49). 

 Çoğu kuruluş birer değerler kümesine sahiptir; hatta bazı kuruluşlar birden fazla değer kümesine 

bile sahip olabilirler. Kurumsal değerler marka değerleriyle ya da birbirleriyle rekabet eden birkaç tane 

değer tanımlayıcı kümesiyle yan yana bile bulunabilir. (Barrow ve Mosley, 2005: 142). Değer önermesi 

kavramı, bir satıcının müşterilerine vereceği sözler olarak tanımlanmış ve pazarlamadan yönetim 

alanına geçmiştir (Sengupta, Bamel ve Singh, 2015: 308). Çalışan değer önermesi işletmenin bir işveren 

olarak çalışanlarına vaat ettiği duygusal ve fonksiyonel yararları içeren bir ifadedir. Çalışan değer 

önermesi ile çalışanlara neler vaat edildiği ve onlardan neler beklendiği açıkça ifade edilir. Çalışan değer 

önermesinin oluşturulması işveren markası yönetimi sürecinin en kritik aşamasıdır (Baş, 2011: 55-56). 

Simon Barrow’un işveren markasını tanımlamak için kullandığı birlikte çalışan dört unsur kuruluşların 

çalışan değer önermesinin temelini oluşturmaktadır (Biswas, 2012); 

1. İstihdam Paketi, maddi tazminat, iş / yaşam dengesi, çalışanların örgütteki rolü ve mesleki 

gelişim gibi muhtemel çalışan için çoğu zaman "anlaşmayı kapat" olan şeyleri içerir. 

2. Kültür ve Çevre, fiziksel çalışma ortamı, organizasyonun büyüklüğü ve kuruluşun çalışmaya 

yaklaşımı gibi öğeleri içerir. 

3. Marka İmajı ve İtibar bütünlüğü, organizasyonun çalışanlarına doğruları söylemesi ile 

ilgilidir. Eğer çalışanlar işverenin dürüstlüğünde bir eksiklik hissederse örgütün ekonomik getirilerine 

katkıda bulunmaz ve örgütte uzun süre kalmaz. 

4. Yönetim Performansı, işveren markalaşma sürecinde hayati bir rol oynamaktadır. Üst düzey 

yöneticiler işe alımda kararlı olmalı ve bu işe karışmalıdırlar. 

Doğru kitleleri etkilemek için rakiplerden farklılaşmak gerekir.  Bu noktadan hareketle 

konumlandırma hedef kitlenin zihninde marka kimliği ile uyumlu “farklılaştırıcı bir değerin” yaratılması 

olarak görülebilir. (Baş, 2011: 56). Çalışan değer önermesi oluşturulurken vaatlerin içinde şirketin 

kültürel özellikleri, pazardaki konumu, çalışma ortamı, topluma sağladığı fayda gibi duygusal 

faktörlerin yanı sıra, kişisel ve profesyonel gelişim, yan haklar, maaş gibi fonksiyonel faydalar yer 

almalıdır. Öncelikli olarak sektörel ve işgücü piyasasındaki rakiplerin vadedemeyecekleri özellikler 

listelenmelidir. Tüm bu çalışma, şirket/ürün markasıyla uyumlu olmalıdır. Şirket duruşundan kopuk, 

değerleriyle örtüşmeyen bir çalışan değer önermesi oluşturulmamalıdır (Ayaz, 2017: 47). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 
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İlk çalışmalarda araştırmacılar, işveren markası kavramının temelini oluşturan üç boyutlu 

sınıflandırma kullanmışlardır. Fonksiyonel boyut; kariyer gelişiminin potansiyel fırsatları ve 

işverenlerin sağladığı diğer faaliyetlerden oluşmaktadır. Ekonomik boyut; maaş ve diğer ödemelerden 

oluşmaktadır. Son olarak ta aidiyet duygusuna atıfta bulunan psikolojik boyut, oryantasyon  ve istihdam 

ilişkilerinde çalışanların algıladıkları amaçtır (Zhu vd., 2014: 934). 

Bazı çalışmalarda ise ilk çalışmalardakine benzer şekilde işveren markası kavramı, fonksiyonel 

ve duygusal özelliklere dayanarak açıklanmaya çalışılmıştır (Hoye vd., 2013; Kuşçu ve Yolbulan, 2010; 

Lievens, 2007). Lievens ve Highhouse (2003) fonksiyonel-sembolik çerçeveyi, örgütlerin bir işveren 

imajının ana bileşenlerini tanımlamak için bütünleyici teorik bir çerçeve olarak tanıtmıştır. Bu çerçeveye 

göre, imgeler hem fonksiyonel hem de sembolik boyutlardan oluşmaktadır. Fonksiyonel ve duygusal 

özellikler pazarlama alanından kaynaklanan terimlerdir fonksiyonel özellikler; maaş, yurt dışına seyahat 

imkânı, terfi imkânı gibi soyut olmayan maddi olanakları temsil etmektedir. Duygusal özellikler ise 

kişinin karakteri ile ilgili (saygınlık gibi) soyut kavramlarla ifade edilmektedir. İşveren markası 

yönetiminde duygusal faydalar da fonksiyonel faydalar kadar önemlidir. Kişiler bir işe yalnızca yeme, 

içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için değil bunlarla birlikte örgütün amacı, değerleri, 

kaliteye verdiği önem ve o işe sahip olmanın sağlayacağı saygınlık gibi psikolojik faydaları da dikkate 

alarak tercihlerini yapmaktadır (Baş, 2011: 31). 

Berthon, Ewing ve Hah (2005), işveren markası ile ilgili bir ölçek geliştirme çalışması 

gerçekleştirmiştir. Araştırma, Avustralya’da bir üniversitede son sınıf, yüksek lisans ve lisans 

öğrencileri ile toplamda altı odak grubu oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara potansiyel 

işverenlerini düşünerek en çok çalışmak istedikleri kuruluşlar ve nedenleri (ideal işveren) ile en az 

çalışmak istedikleri kurumlar ve nedenleri göz önüne aldıklarında, nelerin önemli olduğunu tespit etmek 

üzere sorular sorulmuştur.  Odak grup çalışmaları sonucu 32 ifadelik ölçek elde edilmiş, bu ölçek ile 

veri toplanmış ve yapılan çalışma sonucunda 25 ifadelik istatistiki olarak anlamlı “işveren çekiciliği 

(EmpAt) ölçeği geliştirilmiştir. Aynı çalışma sonucunda işveren markasının ilgi, sosyal, ekonomik, 

gelişim, uygulama değerinden oluşan beş boyutu olduğu ileri sürülmüştür. Bu boyutlar Ambler and 

Barrow (1996) tarafından ortaya konan üç boyutlu sınıflandırma ile benzerlik göstermektedir. İlgi ve 

sosyal değer faktörleri psikolojik özellikleri, gelişim ve uygulama değeri faktörleri fonksiyonel 

özellikleri ifade etmektedir. Her iki sınıflandırmada da ekonomik boyut tespit edilmiştir. Berthon, Ewing 

ve Hah (2005)’ın geliştirdiği ölçek birçok çalışmada hem 32 ifadelik hali (Arachchige ve Robertson 

(2011), Güngördü, Ekmekçioğlu ve Şimşek (2014)) hem de 25 ifadelik hali (Alnıaçık vd.(2014), Sharif 

ve Sharif (2017)) ile kullanılmıştır. 

Lievens (2007), Belçika ordusunun bir işveren olarak çekiciliğini tespit etmek üzere askeri 

öğrenci olmak üzere başvuranlar ve çalışan askerler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmiş 

ve katılımcılardan orduya katılmak için çeşitli nedenler belirtmeleri istemiştir.  Çalışma sonucunda 9 
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tanesi fonksiyonel 6 duygusal özellikleri içeren 15 ifadelik işveren marka algısını ölçmek üzere bir ölçek 

geliştirilmiştir.  

Öksüz (2012) de işveren marka algısını ölçmek üzere bir ölçek geliştirme çalışması 

gerçekleştirmiştir. Çalışmada ölçek faktörlerini belirleme anketi, odak grup görüşmeleri ve 

derinlemesine görüşmeler olmak üzere üç yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma ortamı, 

maaş ve diğer maddi faydalar, kariyer fırsatları/gelişimi, iş ve yaşam dengesi ve işletme özellikleri 

olmak üzere katılımcıların en çok önem verdiği ilk beş faktör belirlenmiş ve bunları ölçmek üzere 43 

ifadelik bir ölçek elde edilmiştir. 

Melin (2005), Bakanauskienė vd. (2011), Schlager vd. (2011), Bellou (2015), Sengupta, Bamel 

ve Singh (2015), Rampl ve Opitz (2016), Tanwar ve Prasad (2016), Sharif ve Sharif (2017)’in 

çalışmalarında ise araştırmacılar literatüre dayalı olarak kendi geliştirdikleri ifadeleri içeren işveren 

markası ölçeklerini kullanmışlardır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda yapılmış çalışmalarda üzerinde uzlaşama sağlanmış bir 

ölçeğin olmadığı görülmüştür. Ayrıca çalışmalarda birbirinden farklı sayıda ve farklı isimlendirilmiş 

işveren markası alt boyutu tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise örneklemin en çok önem verdiği 

boyutlar tespit edilerek çalışma sadece o boyutlar üzerinden yürütülmüştür.  

4. YÖNTEM 

Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği geliştirilmek istenen ölçek ile ölçülmek 

istenilen özellik arasındaki bağıntının tutarlı olması gerekmektedir. Kapsam geçerlilik çalışmasıyla her 

bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiği tespit edilebilir. Bu sayede geliştirilen bir ölçekte, çalışılan 

konu harici ilgisiz ifadeler yerine konuyu temsil gücü yüksek ifadelere yer verilebilecektir (Ayre ve 

Scally, 2014; Yeşilyurt ve Çapraz, 2018). Kapsam geçerliliği, araştırmacının konuyu 

değerlendirilmesinde tüm önemli hususları ve kilit kavramları dâhil etmesine ve ayrıca uzman grubuna 

göre konunun tüm bileşenlerinin kabul edilebilirliğini sağlamak için güvenilir kanıtlar sağlamasına 

yardımcı olur. (Vakili ve Jahangiri, 2018: 109).  

Çalışanların işveren markası algısını ölçmek için kullanılacak ölçeğin geliştirilmesi için 16 farklı 

çalışmada (Berthon, Ewing ve Hah (2005), Melin (2005), Tüzüner ve Yüksel (2009), Arachchige ve 

Robertson (2011), Bakanauskienė vd. (2011), Schlager vd. (2011), Oğuz (2012), Alnıaçık vd.(2014), 

Güngördü, Ekmekçioğlu ve Şimşek (2014), Bellou (2015), Sengupta, Bamel ve Singh (2015), Bayrak 

(2016), Dönmez (2016), Rampl ve Opitz (2016), Tanwar ve Prasad (2016), Sharif ve Sharif (2017))  

kullanılmış ölçeklerden 283 soruluk bir havuz oluşturulmuştur. Soru havuzuna Microsoft Excel 2016 

yardımı ile tarama yapılarak 98 sorudan oluşan uzman görüşü ölçeği haline getirilmiştir. Farklı 

çalışmalardan elde edilmesi nedeniyle farklı ifade yöntemlerine sahip ölçek soruları aynı ifade şekline 
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dönüştürülmüştür. Uzman görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesinde Lawshe tekniği kullanılmıştır. 

Lawshe (1975) tarafından önerilen bir madde istatistiği olan kapsam geçerlik oranı (KGO) kapsam 

geçerliliğini ölçmek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir (Almanasreh, Moles ve Chen, 2018: 

3). Bu yaklaşım 6 adımdan oluşmaktadır (Tekin vd., 2018: 142; Yurdugül, 2005: 2). 

1. Alan uzmanları grubunun oluşturulması  

2. Aday ölçek formunun hazırlanması  

3. Uzman görüşlerinin elde edilmesi  

4. Maddelere ilişkin kapsam geçerlik indekslerinin hesaplanması  

5. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin elde edilmesi  

6. Kapsam geçerlik indeksine göre aday ölçek formunun oluşturulması. 

Şekil 1. Ölçek Geliştirme Süreci 

 

Kaynak: Yurdugül, 2005: 6 

5. BULGULAR 

 Lawshe tekniğinde, en az 5 en fazla ise 40 uzman görüşüne ihtiyaç vardır (Yurdugül, 2005: 2). 

Literatür taraması sonucunda işveren markası konusunda çalışmaları olan araştırmacılar tespit edilmiş 

ayrıca insan kaynakları ve pazarlama alanında çalışan akademisyenler de uzman grubuna dâhil 

edilmiştir. Toplam 45 araştırmacıya mail yoluyla uzman görüşü formları iletilmiş ve 17 araştırmacıdan 

geri dönüş sağlanmıştır. Elde edilen uzman görüşü ölçeğinin uzmanlar tarafından cevaplanması sonrası 

kapsam geçerlilik analizine geçilmiştir. 

Lawshe tekniğinde incelenen konuda uzman kişiler, maddeleri ‘gerekli’, ‘faydalı ancak gerekli 

değil’ veya ‘gerekli değil’ olma üzere üç kategoriden birine dâhil eder. Yeterli sayıda uzman tarafından 

“gerekli” olarak kabul edilen maddeler ile birlikte kritik seviyenin üstünde kalan maddelerin ölçeğe 

dâhil edilmesiyle nihai ölçek formu elde edilir.  Lawshe (1975), “kurulan psikofiziksel ilkelere” dayalı 

olarak % 50 seviyesinde bir anlaşmanın kapsam geçerliliği güvencesi verdiğini öne sürmüştür 

(Almanasreh, Moles ve Chen, 2018: 3; Ayre ve Scally, 2014). Bu varsayımlar göz önüne alınarak, NG 
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maddeye “Gerekli” diyen uzman sayısı ve N ise maddeye ilişkin görüş belirten toplam uzman sayısı 

olmak üzere, KGO için aşağıdaki formül geliştirilmiştir (Lawshe, 1975: 567) 

KGO =  
𝑁𝐺 − 𝑁/2

𝑁/2
 

Bu eşitliğe göre maddenin gerekli olduğunu belirten uzman sayısı; 

 Toplam uzman sayısına eşitse KGO = 1, 

 Toplam uzman sayısının yarısına eşitse KGO = 0, 

 Toplam uzman sayısının yarısından azsa KGO < 0, 

 Toplam uzman sayısının yarısından fazlaysa KGO > 0 olacaktır (Lawshe, 1975). 

KGO değerleri negatif ya da 0 ise bu maddeler ilk etapta elenen maddelerdir. KGO değerleri 

pozitif olan maddeler için istatistiksel ölçütler ile anlamlılıklar" test edilirler (Yurdugül, 2005: 2). 

Lawshe (1975)’ye göre pozitif bir değere sahip her bir madde için α=0,05 anlamlılık düzeyinde kapsam 

geçerlilik ölçütüne (KGÖ=CVRcritical=critical CVR) bakılması gerekir. KGÖ ölçekteki her bir 

maddeye uygun denilme oranının şans eseri olma durumunun ortadan kalkması ve bir maddenin 

gerçekten uygun olup olmadığına karar verilebilmesi için ihtiyaç duyulan KGO değeridir. KGÖ 

değerleri bir maddenin gerekli veya gereksiz olduğuna karar verilebilmesi için en az kaç uzmanın onay 

vermesi gerektiğini belirlemede kullanılmaktadır (Yeşilyurt ve Çapraz, 2018: 256). Lawshe (1975)’e 

göre ölçek geliştirme için fikir beyan eden 17 uzman için KGÖ değeri α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

0,529’dur. (Yurdugül, 2005:2). Ayrıca aynı KGÖ değeri Ayre ve Scally (2014)’nin çalışmasında da elde 

edilmiş ve ifadelerin ölçekte yer alabilmesi için 17 kişilik uzman grubundan 13 uzmanın her bir soruya 

gerekli cevabı vermesi gerektiği hesaplanmıştır. 

Araştırma dahilinde uzman görüşleri üzerinde Microsoft Excel ile gerekli hesaplamalar yapılmış 

ve sorulara ait KGO değerleri Tablo..da verilmiştir. Hesaplama sonucunda 26 soru negatif değere sahip 

olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 72 soru için KGO değerleri KGÖ (0,529) ile karşılaştırılmış 

bunun sonucunda 32 soru daha ölçekten çıkarılmıştır. Bu durumda ölçek 40 sorudan oluşmuştur. 

Maddeler nihai ölçeğe dâhil edilmek üzere kabul edildikten sonra tüm ölçek için kapsam 

geçerlilik indeksi (KGİ) hesaplanır. KGİ, geriye kalan maddelerin KGO değerlerinin ortalamasını temsil 

eder (Almanasreh, Moles ve Chen, 2018: 3; Ayre ve Scally, 2014; Lawshe, 1975).  Elde edilen KGİ 

değerinin KGÖ değerinden büyük olması (KGİ>KGÖ) ölçekte kalan maddelerinin kapsam geçerliğinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir (Lawshe 1975; Yeşilyurt ve Çapraz, 2018). Çalışmada elde 

edilen değerlerden KGİ (0,638) > KGÖ (0,529) olduğundan hazırlanan ölçekte kalan 40 maddeye ait 

kapsam geçerliliği istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. 
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Görüşü alınan uzmanların ölçekte yer alan ifadeler ile ilgili tavsiyeleri dikkate alınarak ifadeler 

yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen ölçeğe ait ifadelerin literatüre dayanan boyutlandırılması ve kaç 

ifade ile ölçüldüğü tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Ölçek Boyutları ve Soru Sayıları 

Ölçekte Yer Alan İfadelerin Ölçtüğü Boyutlar Soru Sayısı 

Çalışanlara örgütün yaklaşımı ve uygulamalarının genel sonuçları 4 

Çalışma ortamı ve sosyal olanaklar 3 

İş arkadaşlarıyla ilişkiler ve özellikleri 3 

İşin özellikleri 2 

Olumlu imaja sahip olma 8 

Öğrenme, gelişim ve kariyer olanakları 8 

Performans değerlendirme, takdir, tanıma ve ödüllendirme 

sistematikleri 
2 

Strateji ve kültür 2 

Şirket yöneticilerinin yaklaşımları ve uygulamaları 5 

Ücret ve yan haklar 3 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uzman görüşlerine dayalı çalışmalarda kapsam geçerlik çözümlemesi, geçerliği yüksek ölçekler 

geliştirmede, uzman görüşlerini nicel bulgulara dönüştürmede ve işlem-zaman kolaylığı açısından 

yararlıdır (Yurdugül, 2005: 5). Kapsam geçerlilik çalışmaları ile herhangi bir ölçeğin ölçmeye yöneldiği 

yapıya ilişkin yapı geçerliğini artırma, önsel madde analizleri ve madde faktör sayılarını kontrol 

edebilme gibi avantajlar sağlayan, kapsama yeterliliğine sahip ölçekler oluşturulabilir (Yeşilyurt ve 

Çapraz, 2018). İşveren markası algısının ölçümü de geçerli ve güvenilir bir araç gerektirir. Kabul 

edilebilir bir geçerlilik ve güvenilirlik gösteren İşveren Marka Algısı Ölçeği bu anlamda akademik 

çalışmalar için yararlı, geçerli ve güvenilir bir araç olarak kabul edilebilir. Bunun yanında geliştirilen 

ölçeğin insan kaynakları profesyonelleri tarafından kullanılması ile hem mevcut hem de potansiyel 

çalışanların beklentileri öğrenilerek onlara doğru sinyalleri içeren çalışan değer önermesi sunulabilmesi 

sayesinde kuruluşlar için uygulamaya yönelik yarar sağlayacağı da düşünülmektedir. Kuruluşlar hem 

yeni çalışanları çekmek hem de mevcut personeli elde tutmak istediklerinde, istihdam reklamları ve 

istihdam markaları önem kazanacaktır. Bu ancak kuruluşların “işveren çekiciliğine” katkıda bulunan 

faktörleri anladıktan sonra etkili bir şekilde yapılabilir. Bununla birlikte, işveren marka algısında 

kültürler arası farklılıklar olması muhtemeldir (Berthon, Ewing ve Hah, 2005:154). Bu bağlamda ölçek 

geliştirme çalışmasına katılan uzman grubunun ülkemizde çalışmalar yapan araştırmacılardan oluşması 

nedeniyle elde edilen ölçeğin ulusal çapta daha anlamlı olduğu söylenebilir. 
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Yabancılaşma, bireyin fiziki ve ruhi varlığı arasındaki mesafenin açılması olarak 

tanımlanmaktadır. İbn Haldun Mukaddime’de yerleşik hayatın olumsuz tesirinin yabancılaşmaya neden 

olduğunu söylemiştir. Kavrama bilimsel ve felsefi içerik kazandıran Hegel, bu kavramı mutlak anlamda 

betimlenmemiş, kavranmamış insan yaşamının doğaya yabancılaşması olarak tarif etmiştir. Müşteri ve 

pazara yabancılaşmasıyla ilgili çalışmaları ise Allison (1978) başlatmıştır. Ölçek geliştirerek 

müşterinin yabancılaşmasının etnik yapı ve gelir düzeyi ile ilişkisini incelemiştir. Bu çalışmada da 

Allison’un geliştirdiği “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada “Yabancılaşmış 

müşterinin özellikleri nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Tanımlayıcı bir araştırmadır. Veri toplama 

yöntemi olarak gözatım yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Veriler, faktör analizi ve 

varyans analiziyle analiz edilmiştir. Toplam 367 bireyle yapılan anket çalışması sonucunda 

yabancılaşmış müşteri özelliklerinin güçsüzlük, kuralsızlık ve anlamsızlık olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca erkeklerin kadınlara göre anlamsızlık özelliğinden dolayı pazarda yabancılaştıkları 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşmış Müşteri, Yabancılaşma, Müşteri, Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği, 

Allison’un Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği. 

JEL Kodları: M31, M30, M39. 

FEATURES OF ALIENATED CUSTOMER 

ABSTRACT 

Alienation is defined as the opening of the distance between the physical and spiritual existence 

of the human being. In Mukaddime Ibn Haldun said that the negative influence of settled life had lead 

to alienation. Hegel, who provided the concept with scientific and philosophical content, had described 

this concept as the alienation of the undefined, uncomprehended human life to nature. Allison (1978) 

initiated studies on alienation of customers and the market. He developed a scale and examined the 

relationship between customer alienation of ethnicity and income level. In this study, “Alienated 

Customer Scale” developed by Allison was used. In the research, it is answered “What the alienated 

customer characteristics are?”. This research is descriptive research. Survey method is preferred as the 

data collection method. Data were analyzed by factor analysis and variance analysis. As a result of the 

survey conducted with a total of 367 individuals, it was found that the alienated customer characteristics 

were weakness, irregularity and meaninglessness. In addition, it was found that men became alienated 

in the market due to their meaninglessness.  

Keywords: Alienated Customer, Alienation, Customer, Alienated Customer Scale, Allison’s Alienated 

Customer Scale  

JEL Codes: M31, M30, M39 
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1.GİRİŞ 

Modernleşme, sanayileşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim ve dönüşüm, 

insanın toplum içinde yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Yabancılaşma felsefesinin temelinde 

insanların hayata “yabancı” olarak geldikleri söylemi yatmaktadır. Aslında yaşadığı hayat, aldığı eğitim, 

öğrendikleri, tecrübeleri, gözlemleri, iletişim gibi birçok olgu, insanın topluma yabancılaşmasını 

engellemektedir. Ancak günümüz dünyasında bencilleşen ve yalnızlaşan insan, her şeye 

yabancılaşmaktadır.  

Yabancılaşma, iki şekilde ortaya çıkmaktadır (Karacan, 2007: 1). Birincisi, yabancı olarak doğan 

bireyin, yaşadığı yeri, problemleri, gelgitleri, kanunları vb. yeterince algılayamamasından kaynaklanır. 

İkincisi ise bireyin başlangıçtan itibaren yaşadığı ortamın değiştiğini fark edememesi veya zaman içinde 

diğer bireylerle paylaştığı dünyaya uyum sağlayamamasıdır. Her iki durumda da insan yeterince 

özleşemediği ortamı, küçük bir akvaryumun içindeymiş gibi görmeye başlamaktadır. Bu çalışma, 

dünyaya yabancılaşan insanlarla ilgilidir. Ele alınan grup, müşterilerdir. Literatürde yabancılaşma ile 

ilgili farklı bilim dallarında farklı gruplarla ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte 

yabancılaşmış müşteri ile ilgili yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle çalışmada 

yabancılaşmış müşteri özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. YABANCILAŞMA  

Yabancılaşma kavramı, Yunanca “alloiosis” ve eş anlamlısı “ekstasis” kelimelerinin Latince 

çevirisi olan “allenus” kökünden türetilmiştir (Güğerçin ve Aksay, 2017: 1). Kelime “yabancı”, 

“başkası” anlamına gelmektedir (Özbudun, 2007: 16). Eski Yunan felsefesinde, Plotinus ve Augustine, 

yabancılaşma kavramını teolojik açıdan değerlendirmişler ve bu duyguyu metafizik ile birlikte 

değerlendirmişlerdir (Tolan, 1981: 143). İbn Haldun (2011), “Mukaddime” adlı eserinde kavramı, 

insanın yerleşik hayata geçiş sürecindeki önceki hayatı ile yeni hayatı arasındaki değişimden 

kaynaklanan psikolojik durum olarak ifade etmiştir. Kahler (1957) ise insanlık tarihinin insanın 

yabancılaşma tarihi olarak okunması gerektiğini savunmuştur (Seeman, 1959: 783).  

Fromm (1982), patolojik bir olgu olarak açıkladığı “yabancılaşma” kelimesini “nevroz” 

kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanmıştır. Fromm (1982)’a göre nevroz olan birey, belli bir tutkuya 

(mevki, para gibi) esir olmakta, kendi kişiliğinden uzaklaşmakta ve sadece bu konuya odaklanmaktadır. 

Ancak bu durum bireyin iç ve dış dünyasındaki bütünlük duygusunu ortadan kaldırarak nevrotik bir 

psikoloji içine hapsolmasına neden olmaktadır (Fromm, 1982: 348). Kavrama benzer şekilde yaklaşan 

Karl Marx (1976), modern üretim süreçlerinin insanları bütünlük duygusundan uzaklaştırdığını 

söylemiştir. Kapitalist yaşamdan kaynaklanan yabancılaşmayı, modern uygarlığa bağlayan Marx, dört 

aşamadan bahsetmektedir (Shin, 2000: 9). İlk aşamada birey, kendi emeğinin nesneleştirmesi sonucunda 

emeğine yabancılaşmaktadır. İkinci aşama, bireyin üretim sürecinin bir dişlisi haline indirgenerek 
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üretim sürecine yabancılaşmasıdır. Üçüncü aşama ise emeğine yabancı aynı zamanda yaratıcılığı 

engellenen bireyin kendisine yabancılaşmasıdır. Son aşamada; birey, tüm insanlığa karşı yabancılaşarak 

işbirliğinden ve tamamlayıcılıktan uzaklaşmakta bunun sonucunda da doğayı ve tüm insanlığı tüketim 

nesnesi haline dönüştürmektedir (Yaşlı; 2008: 4142;  Bilton vd., 2008: 476). Marx, insanın emeği 

tarafından ürettiği şeyin aynı zamanda kendisini köleleştiren yabancı bir özün geri dönme süreci olarak 

görmektedir (Tolan, 1981: 179). Bu bağlamda yabancılaşma, insanın içinde yaşadığı doğaya, kendine, 

kendi özsel doğasına, insanlığına ve öteki insanlara yabancılaştıran eylemin adıdır (Marx, 2003: 21).  

Marcuse (1997), “Tek Boyutlu İnsan” adlı eserinde, insanların bilinç ve yaratıcı güçleri dâhilinde 

ortak insanî özlerini kaybettiklerini, kendileri üzerinde hâkimiyet kuran, insani özden uzaklaştıran 

güçlerin tutsağı haline geldiklerini ve insanların tekil, yabancılaşmış, yer yer psikopatolojik bir figüre 

dönüştüğünü yazmıştır. Bonjean ve Grimes, (1970), bireyin kendini bütün olarak hissedememesi ile yine 

kendi bilincine yönelik bölünmelere yol açan eylem ve deneyimlerin yabancılaşmaya sebep olduğunu 

iddia etmektedirler. Kulak (2011), özne, doğa ve diğer özneler arasındaki ayrışmış ilişkilerden ve 

fiziksel nesnelerin dışsallaşmasından oluşan toplumsal gerçekliğe yabancılaşma demektedir.  

Yabancılaşma kavramını bilimsel anlamda ilk olarak ele alan Hegel’dır. Hegel (1995)’e göre 

insan üyesi olduğu doğanın dışında kendi bilinciyle farklı bir dünya daha oluşturmaktadır. Bu dünya, 

insanın tinsel dünyasıdır. Oluşturduğu bu dünya içerisinde kendini özümsemeye çalışan insanı, 

kendinden saklayan yine kendisidir; birey olarak kendi yabancılaşmasından mağrurdur ve ilginç bir 

şekilde bundan haz duymaktadır (Hegel, 1995: 148). Dolayısıyla birey, yaşamını ve doğayı özümseyip 

kavrayamaması durumunda, içinde bulunduğu doğaya yabancılaşmaktadır (Şimşek vd., 2006: 572; 

Develioğlu ve Tekin, 2012: 2).   

Tüm bunlar gözönüne alındığında yabancılaşmayı insanın kendini dış dünyayla 

bütünleştirememesi ve iç dünyasından kaynaklı bilincinin bölünmesine yol açan eylem ve deneyimler 

olarak tarif etmek mümkündür.  

3. YABANCILAŞMIŞ MÜŞTERİ 

1957 yılında yazdığı “Yabancılaşmanın Ölçümü” adlı makalesinde Nettler (1957), piyasadaki 

yabancılaşmayı konu edinmiş ve bunu ölçmeye çalışmıştır. Maalesef bu ölçümle ilgili net bir sonuç elde 

edememiştir (Nettler, 1957: 875). 1970’lere kadar ihmal edilen bu konu, Pruden ve Longman (1972) 

tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. Yazarlar, piyasadaki devlet müdahalesi ile inanç ve etnik 

köken arasındaki ilişkiyi inceleyerek yabancılaşmanın etkilerini araştırmışlar. Devlet müdahalesinin 

olumsuz piyasa koşulları oluşturduğunu bundan dolayı pazardaki tüketicilerin bundan kaynaklı 

yabancılaşma yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Afrika ve Meksika kökenli tüketicilerin 

yabancılaşma ile ilgili daha güçlü hisleri olduğu da ortaya çıkmıştır (Pruden ve Longman (1972: 874; 

Allison, 1978: 565).  
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Fromm (1965), yabancılaşmanın belirleyici özelliğinin maddiyatla ilgili olduğunu savunmuştur. 

Paranın her zaman insan benliğinde var olması nedeniyle yabancılaşmanın herkes tarafından 

yaşanacağını ifade etmiştir (Johnson, 1973: 32). Pazarı, “mal ve hizmetin sözde dünyası” olarak 

nitelendirerek bireylerin sistemden ve sistemi oluşturan alt sistemlerden ortaya çıkan iki farklı tüketici 

dışlanması (tüketim doktrinini kabul etmeme ve pazardaki teklifleri yerine getirememe) yaşadıklarını 

söylemiştir (Fromm, 2006: 35). Yine Fromm (2006), Marx’ın üretimde çalışan insanların yaşadığı 

yabancılaşmanın benzerinin tüketim sürecinde de yaşandığını söylemiştir. Tüketicilerin, gerçek 

ihtiyaçları ile ilgisi olmayan nesneleri, sadece sahip olmak istedikleri ürün, statü, prestij ve marka ismi 

için satın aldıklarını savunmuştur (Fromm, 2006: 49). Hatta satın alma faaliyetinde ihtiyaçların 

karşılanmasından ziyade haz temel amaç haline gelmiştir (Odabaşı, 2006: 110). Bu kapsamda “sahte 

ihtiyaçlar” oluşturularak ürünlerin faydası yerine statüsünün öne çıktığı görülmektedir (Gültekin, 2007: 

92). Aynı zamanda ihtiyaçların çarpıtıldığı bir toplum da ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak tükettiği 

nesnelerle kendini tanımlayan tüketiciler, tüketim nesnelerine yabancılaşmaktadırlar (Pruden vd., 1974: 

614). Buna çevredeki teknolojik gelişmişlik ve karmaşıklık düzeyinin artması eklendiğinde tüketicilerin 

yabancılaşma deneyimlerinin daha sık ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir (Allison, 1978: 565). 

Tüketim toplumu çerçevesindeki bu tür müşterilere “yabancılaşmış müşteri” demek mümkündür. Bu 

müşteriler, kendilerine, kimliklerine, satın aldıkları ya da kullandıkları ürünlere ve işletmelere 

yabancılaşmaktadırlar. Tipik özellikleri pazarın özelliklerini norm ve değerlerden ayıran duygulara 

sahip olmalarıdır (Johnson, 1996: 36). Bu müşteriler, pazar, ürün, işletmeler ve bu işletmelerin yürüttüğü 

uygulama veya faaliyetlerin tümüne karşı yabancılaşma yaşayabilirler. Yabancılaşma yaşadıkları 

herşeyin kabulü veya kimliğine sahip olma eğiliminde değillerdir ayrıca yer aldıkları pazarda onlardan 

beklenen rolleri benimsemezler (Pruden ve Leonardi, 1976: 708; Shuptrine vd., 1977: 235). Bununla 

birlikte bu müşteriler, kendilerini güçsüz ve kuralsız da hissederler (Ortiz vd., 2018: 144).  

Allison (1978), pazar alanındaki yabancılaşmayı ölçmek amacıyla Dean (1961) ve Middleton 

(1963) tarafından geliştirilen “Sosyal Yabancılaşma Ölçeği”ni kullanmıştır. Ölçekte beş boyut 

(güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, sosyal izolasyon ve kendini tanıma) bulunmaktadır. Her boyut on 

ifade içermektedir (Seeman, 1959: 780). Bu ölçeği kullanan farklı araştırmacılar farklı boyutlar 

saptamışlardır. Ölçeği işçiler üstünde deneyen Marx, işçinin kendi emeğine yabancılaşması, işçinin 

üretim sürecinde yer almamasından kaynaklanan yabancılaşma, doğaya yabancılaşma ve kendine 

yabancılaşma; Seeman (1959), güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve kendine 

yabancılaşma; Mau (1992); Brown vd. (2003) ile Sanberk (2003) güçsüzlük, kuralsızlık, soyutlanmışlık 

ve anlamsızlık; Lambert (1980), güçsüzlük anlamsızlık, normsuzluk, kültürel yabancılaşma; Burbach 

(1972), güçsüzlük, anlamsızlık, kendine yabancılaşma boyutlarını bulmuşlardır. Görüleceği gibi 

araştırmalarda ortak boyutlar olduğu gibi farklı boyutlar da bulunmaktadır.  
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Allison (1975), Sosyal Yabancılaşma Ölçeği’nde yer alan ifadelerin bir kombinasyonu 

oluşturarak “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği” adını verdiği bir ölçek oluşturmuştur. Geçerlilik ve 

güvenirliliği test ettiği ölçekte otuz yedi ifade yer almaktadır. Araştırma sonucunda güçsüzlük, 

kuralsızlık, sosyal izalosyon ve kendine yabancılaşma boyutlarını tespit etmiştir (Allison, 1975: 571). 

Dean (1961) ve Middleton (1963)’un Sosyal Yabancılaşma Ölçeği’ndeki iki boyut (anlamsızlık ve 

kendini tanıma)  Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği’nde yer almamıştır. Ancak Allison kendi ölçeğine yeni 

bir boyut olarak kendine yabancılaşmayı eklemiştir. Bu boyutların içerikleri aşağıdaki gibidir (Allison, 

1979, 567; Lambert, 1980: 6; Dobscha ve Ozanne, 2000: 241; Kıyan, 2011: 91-95): 

- Güçsüzlük: Müşterinin satın aldığı ürünlerde söz sahibi olamamasıdır. Müşteri, satın alma 

esnasında tüketim üzerinde herhangi bir etkisi ve kontrolünün olmadığı düşüncesindedir. Bununla 

birlikte işletmelerin davranışlarını etkileyemediği için kendini hep güçsüz pozisyonda görür. Buna ek 

olarak, işletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşı ilgisiz oldukları algısına da sahiptir.  

- Kuralsızlık: İşletmelerin pazarda bulunma sebebi, kendi çıkarlarını korumaktır. Bundan dolayı 

müşteri, işletmelere güvenmemektedir. Buna tepki olarak pazardaki kuralları gözardı ederek hedefe 

ulaşmada kuralları umursamaz ve kendi yolunu çizmeye çalışır. Tüketim faaliyetleri en zorunlu 

ihtiyaçları düzeyinde bırakmayı tercih eder.  

- Sosyal İzalosyon: Müşterinin toplum tarafından özellikle yüksek değer verilen şeylere düşük 

değer vermesinden dolayı tecrit edilmişlik durumuyla karşılaşmasıdır. Müşteri, pazardan, işletmelerden 

hatta satın alma eyleminden bile vazgeçebilir. Tüketimini ise kendi imkânları çerçevesinde 

gerçekleştirmeye çabalar. Mesela, kendi üretmesi, yetiştirmesi, ikinci el tercih etmesi ya da 

yakınlarından tedarik etmesi gibi.   

- Kendine Yabancılaşma: Müşterinin pazardan uzak kaldığı, para, güvenlik vb. dışsal etkileri 

gözettiği aynı zamanda müşteri olarak kendini ispatlayamadığı süreçtir. Bu boyutta müşteri, çarpıtılmış 

ya da sahte ihtiyaçlardan dolayı tüketime katılmak istememekte ancak toplum tarafında yapılan dayatma 

nedeniyle kimlik ve benliğine yabancılaşmaktadır.   

4. ARAŞTIRMA 

Günümüzde insanların birbirinden uzaklaşması, tek başına yaşamayı tercih etmesi, internet ve 

sosyal medya gibi araçlardan dolayı toplumda yalnızlığı tercih etmesi, bencilleşmesi, metaya önem 

vermesi gibi birçok sebep, ürüne ve pazara yabancılaşmayı arttırmaktadır. Kendini toplumdan 

soyutlayarak kendi üretimini yapmaya çalışanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu araştırmada 

yabancılaşmış müşteri kimdir? sorusuna cevap aranmıştır.   

4.1. Araştırmanın Amacı 
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Araştırmanın ilk amacı, yabancılaşmış müşterilerin ortak özellikleri nelerdir? sorusuna cevap 

aramaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için müşteri yabancılaşma boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Müşteri yabancılaşma boyutları, Allison (1975) tarafından geliştirilen Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği ile 

ölçülmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu araştırmada bu ölçeğin uygulanabilirliği de test edilerek 

müşterilerin yabancılaşma ile ilgili özelliklerinin çoklu yapısı olup olmadığı da saptanmıştır. Bu amaçla 

ilgili geliştirilen hipotez aşağıdadır: 

H1: Müşteriler, yabancılaşmayla ilgili farklı boyutlara sahiplerdir. 

Bu hipotezi test etmek için yapılan analiz sonucunda herhangi bir boyut belirlenemezse 

yabancılaşmış müşterilerin çoklu yapısından bahsetme imkânı yoktur. Aksi taktirde çoklu yapının 

olduğu kabul edilecektir. Eğer çoklu yapı kabul edilirse müşterilerin demografik özellikleriyle 

yabancılaşmış müşteri boyutları arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Böylece 

yabancılaşmış müşterilerin profilinin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu da araştırmanın ikinci amacıdır. 

Bu amaçla ilgili hipotez aşağıdadır:  

H2: Müşterilerin demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve meslek) 

itibarıyla yabancılaşmış müşteri boyutları arasında farklılık vardır. 

4.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Tanımlayıcı nitelik taşıyan bu araştırma ile ilgili veriler, 1 Mart ila 1 Temmuz 2019 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Araştırmanın maliyeti ve ulaşılabilirlik gözönüne alınarak araştırma, Kayseri’deki 

merkez iki ilçede (Melikgazi ve Kocasinan) yaşayanlarla yapılmıştır. Araştırma konusunun 

yabancılaşma olması dikkate alınarak merkezde yaşayanlarla kırsal bölgelerde yaşayanların bu 

konudaki algılamalarının farklı olduğu düşüncesiyle böyle bir sınırlama yapılmıştır. Bu durumda örnek 

kütle, bahsedilen iki ilçede yaşayanlardır. Aynı zamanda bu araştırmanın kısıtıdır. Örnek sayısı 

belirlenirken adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri dikkate alınmıştır (tuik.gov.tr). % 95 güven 

sınırında % 5 hata payında ve müşterilerin % 50'sinin yabancılaşma yaşadığı varsayımı altında örnek 

hacmi 504 birim olarak belirlenmiştir (Kurtuluş; 1998: 236).  

Kullanılan örnekleme yöntemi, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden katmanlarına göre 

örneklemedir. İlk önce basit tesadüfî yöntemle iki ilçedeki tüm mahalle adları yazılarak beş mahalle 

kura yöntemiyle seçilmiştir. Bu mahallelerin nüfusları göz önüne alınarak oranlanmış katmanlı 

örnekleme yapılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Örnekleme Planı 

Belediye İsmi Nüfus 

Bilgileri (kişi) 

% Anket Sayısı 

(adet) 

KOCASİNAN  391.661 41 207 

MELİKGAZİ   555.671 59 297 
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Toplam 947.332  504 

Kocasinan     

Yenidoğan Mahallesi 9.711 14 29 

Uğurevler Mahallesi 8.013 12 25 

Fevzi Çakmak Mahallesi 20.056 30 62 

Erciyesevler Mahallesi 15.036 23 48 

Turgut Reis Mahallesi 13.997 21 43 

Toplam 66.813  207 

Melikgazi    

Alpaslan Mahallesi 23.589 34 101 

Esenyurt Mahallesi 22.130 32 95 

Aydınlıkevler Mahallesi 12.173 17 51 

30 Ağustos Mahallesi 8.282 11 33 

Anbar Mahallesi  3.879 6 17 

Toplam 70.053  297 

 

Veri toplama yöntemi olarak gözatım yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket 

formu oluşturulurken Allison (1978) tarafından geliştirilen "Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği" 

kullanılmıştır. Sanberk (2003), Bayhan (1995) ve Duru (1995)’nun tezlerinde kullandıkları formlar da 

dikkate alınmıştır. Anket formu, önce iki İngilizce okutmanı tarafından tercüme edilmiştir. İki pazarlama 

doktoralı akademisyen tarafından incelenmiş ve düzeltmelerden sonra form hazırlanmıştır. En son 

aşamada anket formu farklı iki İngilizce okutmanı tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Sorun olmadığı 

anlaşıldıktan sonra form, yirmi kişi üzerinde denenmiştir. Bir soruda sorun düzeltildikten sonra 

uygulama aşamasına geçilmiştir.   

Anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği ile ilgili 37 

ifadeyi müşterilerin 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum ve 5-

Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerinden oluşan beşli ölçeğe göre cevaplandırmaları istenmiştir. İkinci 

bölümde cevaplayıcıların demografik özellikleri  (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve 

meslek) sorulmuştur. Anket uygulaması, iki anketör tarafından gerçekleştirilmiştir. Belirlenen 

örnekleme planına uygun olarak yüzyüze anket yapılmıştır.  

Veriler, faktör analizi ve varyans analiziyle değerlendirilmiştir. Analizde SPSS 22.0 

kullanılmıştır. Toplam 367 anket yapılmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı, % 72’dir. Bu anketlere cevap 

verenlerin demografik özellikleri Tablo 2'dedir.  

Tablo 2’ye göre ankete cevap verenlerin % 65’i erkek, % 70’i evli, % 39’u üniversite mezunu, % 

34’ü 21 ila 25 yaş arasında ve % 33’ü kamu sektöründe çalışmaktadırlar. 

Tablo 2. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK 

ÖZELLİK  

FREKANS YÜZDE DEMOGRAFİK 

ÖZELLİK  

FREKANS YÜZDE 

Cinsiyet   Yaş    

Erkek 238 65 20 yaş ve  altı 97 26 
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Kadın 129 35 21 ila 25 yaş arası 126 34 

TOPLAM 367 100.0 26 ila 35 yaş arası 80 22 

Medeni Durum   36 yaş ve üstü 64 18 

Evli 257 70 TOPLAM 367 100.0 

Bekâr 110 30 Meslek   

TOPLAM 367 100.0 Kamu sektörü 98 33 

Eğitim Durumu   Özel sektör 92 31 

İlköğretim 120 33 Serbest Meslek 88 30 

Lise 
98 28 

Çalışmayan (ev hanımı, 

öğrenci vb.) 
20 6 

Üniversite 149 39 TOPLAM 298 100.0 

TOPLAM 367 100.0    

 

4.3. Araştırmanın Bulguları 

Müşterilerin yabancılaşmayla ilgili farklı boyutları olup olmadığını belirlemek amacıyla faktör 

analizi yapılmıştır. Ancak bu analize geçmeden önce verilerin kendi içinde iç tutarlılığının olup 

olmadığını saptamak için güvenilirlik analizine bakılmıştır. Alfa Katsayısı, 0.921 olarak bulunmuştur. 

Güvenilirliği bozan ifade olmadığı için faktör analizine geçilmiştir.  

“Varimax yöntemi” ile yapılan faktör analizinin geçerliliğini ispatlamak için ana kütlenin 

bütünlüğünü test eden Bartlett testi (küresellik testi) ile Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonuçlarına 

bakmak gerekir (Tablo 3). Bartlett test değeri, 0.00 anlamlılık düzeyinde 10.748 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu değer, ana kütle içindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olduğunu ve faktör analizinin 

geçerliliğini ifade eder. KMO testinin sonucu, % 72’dir. Bu oranın % 60’ın üstünde olması arzulanır. 

Bu iki sonuç, yapılan analizin geçerliliğini göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonuçları, Tablo 3’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 3. Yabancılaşmış Müşteri Boyutları ile İlgili Faktör Analizi Sonuçları 

 Boyut   İfadeler 1 2 3 

Faktör 1: Etik olmayan uygulamalar……… .699     

Güçsüzlük Mağazalar, insanların ürünlerini.  .681     

Toplam Varyans: %34,25 İnsanlar mağazada hangi ……… .656     

  Reklam ve tanıtım maliyetleri,…. .557     

  Benzersiz ürünlerle ilgili……… .542     

  Bir ürünün zararlı özellikleri …. .531     

  Çok fazla reklam olmasına ….. .525     

  Bir satış insanları mağazaya ….. .524     

  Çoğu marka farklı ……………… .515     

  Bir ürün genellikle garanti … .514     

  Bugün iş uygulamalarıyla ……… .498     

  İşletmenin öncelikli hedefi …… .484     
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 Bir satın alma işlemi yaptıktan …  .481     

 İşletmenin halka yalan ……….   .398     

  Ürünler, gerekmeden çok önce   .392     

  Çok çeşitli rakip ürün ……..  .390     

Faktör 2:  Çoğu şirket tüketicinin………….   
.674 

  

Kuralsızlık Alışveriş genellikle hoş …….   .672   

Toplam Varyans: % 25,341 Ürün kalitesi iddialarının ……….   .619   

  Bir alışverişi mağazaya……    .616   

  Modadaki mevcut eğilimler…….     .612   

  Birçok mağaza kötü ………    .597   

  Mağazada istediğim şeyi …….    .591   

  Bazı markaların neden …….    .498   

 İmkânlarımın ötesinde alışveriş..    .456   

Faktör 3:  Pek çok şirketin ………………     .778 

Anlamsızlık Bir ürünün yapmak istediğini …..     .676 

Toplam Varyans: % 12,408 Ürün özelliklerinin yanlış ……     .668 

 Sık sık yeni alımlardan ……..   .595 

  Arkadaşlarıma sahip olduklarımı     .578 

  Çok fazla gereksiz …………..     .482 

  Alışveriş doğal kaynakları………      .446 

  Hangi mağazanın en iyi ………     .411 

  Çoğu reklamın gerçek anlamı…     
.398 

Bartlett Test Değeri:10.748; Anlamlılık Düzeyi: 0.00  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test Değeri: 0.72 

 

Tablo 3’de görüleceği gibi yabancılaşmış müşteri boyutları üç tanedir. Bu faktörler, 

yabancılaşmış müşterilerin özelliklerini ifade etmektedir. Bu özellikler güçsüzlük, kuralsızlık ve 

anlamsızlık olarak adlandırılmıştır. Bu durumda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Yabancılaşmış müşterinin 

çoklu yapısından bahsedilebilir.  

İlk faktör on altı ifadeden oluşmaktadır. Bu boyutu oluşturan ifadelere bakıldığında müşterinin 

pazardaki kontrolünün az olduğu, işletmelerin ise çok güçlü oldukları buna karşı müşterinin kendi 

güçsüz durumuyla işletmeleri etkileyemeyeceğini bildiğini göstermektedir. İşletmeler, müşterilerin 

çıkarlarıyla ilgilenmedikleri gibi müşterinin ihtiyaç ve istekleri dikkate almamaktadırlar. Bu faktör, 

toplam varyansın % 34,251’ini açıklamaktadır. Bu faktör, Allison’un da belirttiği gibi “güçsüzlük” 

olarak ifade edilmiştir.  

İkinci faktör, dokuz ifadeden meydana gelmektedir. Bu faktöre “kuralsızlık” adı verilmiştir. 

Allison’un Yabancı Müşteri Ölçeği’nde yer alan ilk ifadelerle aynıdır. Bu boyutun özellikleri şunlardır: 

İşletmelerin pazarda olma amacı, kendi çıkarlarından kaynaklanmaktadır. Müşteri, herhangi bir norma 

dayanmadan faaliyet yürüten işletmelere karşı güven duymaz. Bundan dolayı müşteri sadece temel 
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ihtiyaçları ölçüsünde tüketim faaliyetinde bulunma eğilimindedir. Bu faktör, toplam varyansın % 

25,341’i açıklamaktadır.  

Üçüncü ve son faktörde de dokuz ifade bulunmaktadır. Bu faktör, “anlamsızlık” olarak 

isimlendirilmiştir. Bu faktör Allison’un ölçeğinde bulunmamaktadır. Ancak Sosyal Yabancılaşma 

Ölçeği’ni kullanan Seeman (1959), Burbach (1972), Mau (1992); Brown vd. (2003), Sanberk (2003),  

benzer ifadeleri anlamsızlık olarak adlandırmışlardır. Bu boyutun özellikleri şöyledir. Müşteri, yeterli 

ve ilgili bilgiye ulaşamadığı için alternatif ürün ve markalar arasından makul bir seçim yapamaz. 

Pazardaki karmaşıklığı çözemeyen müşteri, bununla baş edemez. Pazardaki ürün ve marka çeşitliliği 

müşteriyi olumsuz etkiler. Tutundurma karması faaliyetleri, müşterinin fayda çerçevesinde ürün satın 

almasını engeller. Güçsüzlük, bireyin hareketlerinin sonuçlarını kontrol edememe ve böylece de pazarı 

istekleri çerçevesinde şekillendirememesi durumu iken anlamsızlık, bireyin davranışlarının sonuçlarını 

bilememesi, öngörememesi olarak ifade edilebilir (Kıyan, 2011: 93; Seeman, 1959: 786). Bu faktör, 

toplam varyansın % 12,408’ini açıklamaktadır.  

Allison’un Yabancı Müşteri Ölçeği’ndeki yabancılaşmış müşterinin dört boyutu (güçsüzlük, 

kuralsızlık, sosyal izalosyon ve kendine yabancılaşma) bu çalışmada üç boyut (güçsüzlük, kuralsızlık 

ve anlamsızlık) olarak bulunmuştur. Bu sonuç dikkate alındığında ankete cevap verenlerin kendilerini 

çevreden izole etmedikleri ve kendilerine yabancılaşmadıkları saptanmıştır. Ancak özellikle tutundurma 

karması elemanlarının etkisi nedeniyle anlamsızlık yaşandığı sonucu da dikkate değerdir.  Bu durumda 

Allison’un Yabancı Müşteri Ölçeği’nin kısmen uygulanabileceği düşünülmektedir. Zaman içinde 

tüketicilerin de değiştiği bu nedenle yabancılaşmış müşteri ölçeklerinin güncellenmesi gerektiği de 

ortaya çıkmıştır.  

Müşterilerin farklı demografik özellikleri itibarıyla yabancılaşmış müşteri boyutları arasında 

farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla MANOVA analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken 

yabancılaşmış müşterinin boyutlarını ifade eden üç faktör, bağımsız değişkenler ise demografik 

değişkenlerdir (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve meslek).  

% 5 anlamlılık düzeyinde medeni durum, eğitim durumu, yaş ve meslek için Hotelling’s T² 

testinin F değeri anlamlı bulunmamıştır (Anlamlılık düzeyi 0.05’den büyük). Sadece cinsiyet için 

anlamlı sonuç elde edilmiştir. Başka bir ifadeyle, kadınlar ile erkekler arasında yabancılaşmış müşteri 

boyutları arasında farklılık bulunmuştur. Bu durumda H2 hipotezi bu değişken için kabul edilmiştir. 

Yani; cinsiyet itibarıyla yabancılaşmış müşteri boyutları arasında farklılık vardır denilebilir. Bu 

değişken ile ilgili sonuçlar Tablo 4’dedir.  

Tablo 4. Cinsiyet ile İlgili MANOVA Analizi Sonuçları 

Değişkenler Ortalamalar F Değeri 
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Yabancılaşma Boyutları Kadın Erkek F Anlamlılık 

Değeri 

Güçsüzlük  3.456 2.345 3.567 .765 

Kuralsızlık 4.214 3.732 .789 .234 

Anlamsızlık 1.323 4.120 19.421 .000 

Hotelling’s T² Testinin F Değeri =13,631 Anlamlılık Düzeyi=0.000 

 

Tablo 4’e göre, 0.00 anlamlılık düzeyinde Hotelling’s T² Testinin F Değeri 13,631 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu durumda yapılan MANOVA analizi geçerlidir. Üstünde yorum ve tahmin 

yapılabilir.  

Farklılık olan faktörü bulmak için F anlamlılık değerine bakılmalıdır. Burada 0.00 anlamlılık 

düzeyinde “anlamsızlık” olarak adlandırılan yabancılaşmış müşteri özelliği itibarıyla fark bulunmuştur. 

Diğer iki özelliğin anlamlılık düzeyleri 0.05’ten büyüktür. “Anlamsızlık” ile ilgili farklılığın kaynağını 

bulmak amacıyla ortalamalara bakılmalıdır. Tablo 4’de yer alan ortalamalara göre erkeklerin 

yabancılaşmayla ilgili ortalamalara “katılıyorum” (4.120); kadınların yabancılaşmayla ilgili 

ortalamalara “kesinlikle katılmıyorum” (1.323) seçeneğini tercih ettikleri görülmektedir. Demek ki, 

yabancılaşmış müşterilerin anlamsızlık özelliği ile ilgili ifadelere erkekler, kadınlardan daha fazla 

katılmaktadırlar.  

Erkek müşteriler, kadın müşterilere göre anlamsızlık nedeniyle pazara, ürünlere, işletmelere 

yabancılaşmış hissetmektedirler. Erkekler, pazardaki yeterli bilgi ve ilgili bilgiye ulaşamadıkları için 

alternatif ürünler arasında seçim yapamayacaklarını düşünmektedirler.  Pazardaki karmaşıklıkla baş 

edememektedir. Pazardaki ürün ve marka fazlalığı nedeniyle bilgi eksikliği yaşamakta buna işletmelerin 

tutundurma karması elemanları da eklendiğinde doğru seçim yapamadıklarını düşünmektedirler.  

Tüketimle ilgili sonuçlara karşı kestirim yapamamaktadır.  

5. SONUÇ 

Yabancılaşma felsefesinin temelinde, “toplumsal değerlerin anlamsallığı” yerine “biçimsel ve 

maddi değerlerin” öne çıkması vardır. Her şeyin alınır satılır olduğu günümüz dünyası, bu felsefenin 

daha kabul görmesine neden olmaktadır. İnsanlar bir şeylere sahip olmak için üretkenliği, yeteneği, 

birikimi ve emeği gerekli görmemekte sadece isteyerek ve rol modellere öykünerek amaçlarına 

ulaşmaya çalışmaktadırlar (Yaşlı, 2008:40; Şimşek vd., 2003, 237-238). Bununla birlikte modern 

toplumun ortaya çıkardığı sermaye, merkezi bürokrasi, kitle kültürü endüstrisi gibi araçlar karşısında 

insanlar kendilerini giderek daha fazla güçsüz ve çaresiz hissetmektedirler. Hatta entelektüel 

beklentilerini doyuramayacaklarını ve kültürel amaçlarına ulaşamayacaklarını yakından görenler, 

kendilerini geliştirmek için gerekli olanların da ortadan kalktığına inanmaktadırlar. Bunun sonucu 
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olarak yaşam anlamsızlaştığı için insanlar “hiçleştiğini” hissetmektedirler. Buna toplum ve diğer 

insanlarla sağlıklı bir iletişim kurma olanaklarını yitirenler, bu konumlarıyla kalmayıp, sonunda kendi 

kendilerine de yabancılaşmaktadırlar. Diğer taraftan insanların, toplumsal karakterle uyuşmak için 

toplumun hoş görmediği istek ve fikirlerini bastırması, zaman içinde insanın kendisine ve dış dünyaya 

karşı yabancılaşmasına neden olmaktadır.  

Bu çalışmada müşterinin yabancılaşması ele alınmıştır. Ürün,  pazar, marka, işletmeye 

yabancılaşan müşterinin özellikleri nelerdir? ve bu müşterilerin profili nasıldır? sorularına cevap 

aranmıştır. Araştırma sonucunda yabancılaşan müşterilerin özelliklerinin güçsüzlük, kuralsızlık ve 

anlamsızlık olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte erkeklerin pazardaki ürünlere karşı anlamsızlık 

nedeniyle yabancılaştıkları bulunmuştur. Bu sonuçlar oldukça önemlidir. Çünkü son otuz yıldır Müşteri 

İlişkileri Yönetimi, Birebir Pazarlama gibi müşterinin ön planda olduğu strateji ve yöntemleri kullanan 

işletmelerin müşterileri pazarda yabancılaşmaktadır. Bunun nedeni araştırılmalıdır.  

Bu çalışma müşterilerin yabancılaşmasına değindiği için önemlidir. Çünkü zaman içinde 

işletmelerin büyük çoğunluğu, müşterilerinin kendilerine ve ürünlerine yabancılaştıklarını fark 

edeceklerdir. Şimdiden bununla baş edebilme yöntemleri geliştirmeleri önerilmektedir. Teorik açıdan 

ise bu çalışma önemlidir. Müşterilerin zaman içinde neden ürünlerden uzaklaştığı ile ilgili bilgiler 

vermektedir. İşletmelere karşı güçsüz olduğunu düşünen, işletmelerin kendi çıkarlarına hareket ettiğine 

inanan, tutundurma karması elemanlarından etkilendiğini, kandırıldığını algılayan müşteri yabancılaşma 

durumunda satın alma işlemine devam eder mi? İlk fırsatta başka ürünlere kayar mı? Kendisini pazarda 

koruyan işletme ürünlerini mi tercih eder? gibi sorulara cevap aramak farklı çalışmaların konusunu 

oluşturabilir.  

Günümüzün metalaşan dünyasında kendi kabuğuna çekilen ve sosyal medya uygulamaları 

yoluyla ürün ihtiyaçlarını karşılamayı tercih eden insanların satın aldıkları ürünlere de yabancılaşması, 

yabancılaşma sorununun daha da artacağını göstermektedir. Ancak yapılan çalışma sonuçları 

yabancılaşmış müşterilerle ilgili bilgi vermektedir. Bununla birlikte sonuçlar, seçilen örnek kütle ile 

sınırlıdır. Bu nedenle sonuçlar genelleştirilemez. Bu çalışma, sonraki çalışmalar için ön bir çalışma 

olarak nitelendirilebilir.  
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ÖZET 

Ülkemizde kargo sektörünün giderek hızlı bir büyüme gösterdiği gözlemlenmektedir. Kargo 

sektörü 35-40 yıllık genç bir sektör olmasına rağmen, 25 bin araç ve 10 bin sabit merkez ve günlük yedi 

milyon gönderi ile ciddi bir talebe karşılık vermektedir. Yaklaşık 80-90 bin kişilik bir istihdama sahip 

olan sektör, ülke ekonomisine de önemli bin katma değer sağlamaktadır. Sektördeki özelleştirme 

uygulamalarının artması halinde 2020 yılında kapasitenin ikiye katlanacağı öngörülmektedir. 

Gelecekte Avrupa ile Asya, Ortadoğu ve Kafkasya arasında lojistik merkez olacağı varsayılan 

Türkiye’de kargo sektörünün öneminin daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı kurumsal müşterilerin kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, 

algısı ve müşteri memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesidir. Farklı sektörlerde çalışanlar arasından 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 252 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan bir 

anket çalışmasından elde edilen veriler istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Bunun için 53 sorudan 

oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda ilk 6 soru firma bilgileri, 22 soru beklenen hizmet 

kalitesi, 22 soru algılanan hizmet kalitesi ve son 3 soru ise müşterinin genel memnuniyet durumunu 

ifade eden sorulardan oluşmuştur. Anket çalışmasının iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı 0,945 

olarak bulunmuş olup güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmada veriler öncelikle 

betimsel istatistikler ve frekans serileri şeklinde tasvir edilmiştir. Ayrıca hizmet kalitesini önemli 

derecede etkileyen göstergelerin neler olduğu t testleri ve varyans analizi ile test edilerek belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kargo Taşımacılığı, Hizmet Kalitesi, İstatistik Analiz  

JEL Kodları: L91, C10, D21 

 

 

INVESTIGATION OF CUSTOMER SATISFACTION IN CORPORATE CARGO 

TRANSPORTATION 

ABSTRACT 

In our country, it is observed that increasingly rapid growth of the shipping industry. Although 

the cargo sector is a young sector of 35-40 years, it responds to a serious demand with 25 thousand 

vehicles and 10 thousand fixed centers and seven million shipments per day. Having an employment of 

approximately 80-90 thousand people, the sector also provides important thousand added value to the 

national economy. In case of increased privatization in the sector in 2020 it is expected to more than 
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double capacity. Future with Europe and Asia, the Middle East and the importance of logistics centers 

will be among the Caucasus default shipping sector in Turkey is estimated to increase further. 

The aim of this study is to measure service quality expectations, perceptions and customer 

satisfaction levels of corporate customers for cargo services. The data obtained from a questionnaire 

conducted using face-to-face interviews with 252 people by using simple sampling method among the 

employees in different sectors were analyzed with statistical methods. For this purpose, a questionnaire 

consisting of 53 questions was prepared. In the questionnaire form, the first 6 questions consisted of 

firm information, 22 questions were expected service quality, 22 questions were perceived service 

quality and the last 3 questions were questions indicating the general satisfaction of the customer. The 

Cronbach alpha coefficient for the internal consistency of the questionnaire was found to be 0.945 and 

its reliability was found to be quite high. In the study, the data were first described as descriptive 

statistics and frequency series. In addition, t test and variance analysis were used to determine the 

indicators that significantly affect service quality. 

Keywords: Corporate Cargo Transportation, Service Quality, Statistical Analysis.  

JEL Codes: L91, C10, D21.  

 

 

 

 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Genel anlamda beklentilere uygunluk olarak tanımlanan kalite, imalat ve hizmet firmalarının 

tamamı için önemli bir unsurdur. Özellikle üretim ve tüketimlerindeki eş zamanlılık, dayanıksızlık 

(depolanamama), değişkenlik (heterojenlik) ve soyut olma gibi ayırt edici özellikleri (Kotler, 1997) 

sebebiyle hizmetler alanında kalitenin ölçülmesi zor, ancak bir o kadar da önemli bir konu olarak 

görülebilir. Sahip olduğu özelliklerin yanı sıra hizmeti veren ve alanın davranışı ve kişilik özellikleri 
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hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde mamullere göre daha göreceli sonuçlar 

elde edilmesine yol açmaktadır (Bülbül ve Demirer, 2008). 

Ülkemizde kargo sektörünün durumu incelendiğinde ise hızlı bir büyüme gözlemlenmektedir. 

Kargo sektörü 35-40 yıllık genç bir sektör olmasına rağmen, günlük yedi milyon gönderi ile ciddi bir 

talebe karşılık vermektedir. Sektördeki özelleştirme uygulamalarının artması halinde 2020 yılında 

kapasitenin ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Gelecekte Avrupa ile Asya, Ortadoğu ve Kafkasya 

arasında lojistik merkez olacağı varsayılan Türkiye’de kargo sektörünün önemi artacaktır (Kut, 2017). 

Dünyada ve ülkemizde teknoloji gelişimi ile büyüyen e-ticaretin kargo sektörüne etkisi büyüktür. E-

ticaretin de etkisiyle ekonomik yapının gelişmesi ve büyümesi insanların toplumsal hayatını etkilemiş 

ve değiştirmiştir. Bu etkileşim ve değişim neticesinde oluşan ihtiyaçlar, kargo hizmet sektörünü 

canlandırmıştır (Simona ve Maggi, 2003). Teknoloji kullanımı gençlerde yetişkin bireylere göre daha 

yüksektir. Dolayısıyla genç nüfus yoğunluğu yüksek olan ülkemizde kargo sektörü üzerine yapılacak 

çalışmalar önem arz etmektedir (Alp ve ark., 2019). 

Kargo firmaları diğer taşımacılık yapan firmalardan farklı olarak, çeşitli alanlarda üretim 

gerçekleştiren kuruluşların ya da insanların ihtiyaçlarını gerekli yerlere ulaştırma konusunda yardımcı 

olurlar. Kargo firmalarının hizmet kalitesinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması müşteri 

memnuniyetini elde etme konusunda yararlı olacaktır. Rekabetin yüksek olduğu bu sektörde müşteri 

memnuniyeti sağlamak firmaların geleceğini belirlemektedir. Paydaşların firma hakkındaki 

değerlendirmeleri olarak da ifade edilen firma itibarı, yoğun rekabet altındaki kargo sektöründe 

araştırılması gereken kavramlardandır (Hume, 2008). 

Kargo sektörü, ulusal ve uluslararası oyuncularla şiddetli rekabetin yaşandığı bir sektör haline 

gelmiştir. Kargo firmalarının reel ekonomideki artan yeri ile birlikte sağladıkları hizmetlerin kalitesi 

taraflar açısından eskiye göre daha önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda kargo firmalarının hizmet 

kalitesinin belirlenmesi ve geliştirilmesi taraflara müşteri tatmini sağlama açısından fayda sağlayacaktır. 

Müşteri tatmininin de tekrar satınalma davranışını artırdığı bilinmektedir (Hume, 2008; Saha ve Teingi, 

2009). Bu sebeple Türkiye bağlamında kargo firmalarının hizmet kalitesi ile müşteri tatmini ve tekrar 

satınalma davranışı ilişkisinin incelenmesi, kargo firmalarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi açısından 

önemlidir. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde hizmet kalitesi bankacılık, perakendecilik, sağlık, eğitim ve turizm gibi pek çok 

hizmet sektöründe araştırılmış olmasına rağmen kargo hizmet sağlayıcılarının kalitesine yönelik 

sınırlısayıda çalışma mevcuttur. Alp ve ark. (2019), üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının 

firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkisini belirlemiştir.  
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Akbulut (2016), Türkiye’de karayoluyla yapılan kargo taşımacılığının yapısı ve sektörel 

değerlendirmesini, Sungur (2016), kargo taşımacılığında hizmet kalitesi ve kurumsal müşteri 

memnuniyetinin ölçülmesi, Büyükkeklik ve ark. (2014), kargo firmalarının hizmet kalitesi ile hizmet 

kalitesinin müşteri tatmini ve tekrar satın alma davranışını, Carmeli ve Tishler (2005), algılanan örgütsel 

itibarın organizasyonel performans üzerindeki etkisini, Chun (2005), kurumsal itibarın anlam ve ölçümü 

Day (1977), tüketici memnuniyeti, Deniz ve Gödekmerdan (2011), müşterilerin kargo firmalarının 

sunduğu hizmete yönelik tutum ve düşüncelerini, Ewing ve ark. (1999), profesyonel mühendislik 

hizmetlerinde kurumsal itibar ve algılanan risk, Fombrun ve Shanley (1990), itibar oluşturma ve 

kurumsal stratejinin ne olduğu hakkında, Grigoroudis ve Siskas (2003), ulaştırma ve iletişim 

sektörlerinden müşteri memnuniyetini, Gul (2014), itibar, müşteri memnuniyeti, güven ve sadakat 

arasındaki ilişkiyi, Gürce ve Tosun (2017), kargo hizmetlerine ilişkin müşteri şikâyetlerini içerik analizi 

ile incelemişlerdir. Ayrıca Kut (2017), kargo sektörünün durum analizi ve sektörün geleceğini, Simona 

ve Maggi (2003), lojistik strateji ve taşımacılık hizmeti seçeneklerini, Söderlund (1998), farklı 

memnuniyet düzeylerinin ağızdan ağıza, tedarikçiye geri bildirim ve sadakat üzerindeki etkisini, Swaen 

ve Chumpitaz (2008), kurumsal sosyal sorumluluğun tüketici güvenine etkisini, Thai ve Grewal  (2005), 

lojistik operasyonlarında dağıtım merkezinin yerini seçilmesi ile ilgili kavramsal bir çerçeve ile ilgili 

çalışmalara literatürden ulaşılabilir.  

Literatürde farklı lojistik faaliyetlerin hizmet kalitesinin araştırıldığı farklı kültürlerden çok sayıda 

çalışma olmasına rağmen, kargo hizmetlerine yönelik sınırlı sayıda çalışma (Yapraklı, 2006;  Wang, 

2007; Deniz ve Gödekmerdan, 2011; Taşkın ve Durmaz, 2012) bulunmaktadır. Wang (2007) Çin’de 

hava kargoculuğundaki hizmet kalitesinin belirlenmesinde kalite fonksiyon göçerimi tekniğinden 

faydalanmıştır. Deniz ve Gödekmerdan (2011) Erzurum ilindeki kargo hizmetlerinden faydalanan 

müşterilerin, hizmetlere yönelik tutum ve düşüncelerini kendi oluşturdukları sorularla araştırmışlardır. 

Taşkın ve Durmaz (2012) ise Kütahya ilindeki tek bir kargo hizmet sağlayıcısı üzerinde yoğunlaşmışlar, 

SERVQUAL ölçeğini kullanarak hizmet kalitesi boyutlarını belirlemişlerdir. Ayrıca hizmet kalitesinin 

müşteri değeri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

Literatür incelendiğinde kargo firmaları tarafından sağlanan hizmetlerin, müşteriler tarafından 

değerlendirilmesine yönelik araştırmaların az olması, bu araştırmanın önemini vurgulamaktadır. Bu 

sebeple, bu çalışma, kurumsal kargo taşımacılığında müşteri memnuniyeti açısından irdelenmesi, kargo 

firmalarının hizmet kalitesini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bakımından önemlidir. Ayrıca müşteri 

memnuniyetinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi tekrar satın alma davranışının artacağı bilinmektedir. Bu 

çalışmanın amacı kurumsal müşterilerin kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, algısı ve 

müşteri memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesidir. 

3.YÖNTEM 
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3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma ile kurumsal müşterilerin kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, algısı 

ve müşteri memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.   

3.2.Ana kütle ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Uşak illeri sınırları içindeki firmalarda çalışan 

kişiler oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü 252 kişi olarak belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü için %6 

hata oranı ve %95 güven düzeyi için 267 birimlik bir örneklemin yeterli olduğu belirtilmiştir (Daniel, 

2012). Araştırmamızda seçilen örneklem hacminin bu rakama yakın olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışmanın anket uygulama süresi 10-15 dakika arasında değişmektedir. Anket çalışması Ocak -Mart 

2019 tarihlerinde gönüllülük esasına dayalı olarak kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze görüşme 

tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

3.3.Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 

Kargo taşımacılığında hizmet kalitesi ölçmek amacıyla Parasuraman ve ark. (1991) tarafından 

geliştirilen SERVQUAL Ölçeği ve kurumsal müşteri memnuniyetini ölçmek için ise Michigan 

Üniversitesi, American Society for Quality ve uluslararası danışmanlık firması CFI tarafından 

geliştirilen Amerikan Müşteri Memnuniyet Endeksi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın ölçeği Sungur 

(2016), “Kargo Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Ve Kurumsal Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: 

Konya İli’nde Bir Araştırma” adlı çalışmadan uyarlanmıştır. 

Farklı sektörlerde çalışanlar arasından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 252 kişi ile yüz 

yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler istatistik 

yöntemlerle analiz edilmiştir. Bunun için 53 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket 

formunda ilk 6 soru firma bilgileri, 22 soru beklenen hizmet kalitesi, 22 soru algılanan hizmet kalitesi 

ve son 3 soru ise müşterinin genel memnuniyet durumunu ifade eden sorulardan oluşmuştur. 

3.4.Katılımcıların Özellikleri 

Bu kısımda anket çalışmasına katılan firmaların çeşitli özellikleri açısından nasıl bir durum arz 

ettiği ortaya konmuştur. Tablo 1’de özet sonuçlar sunulmuştur. 

Tablo 1. Ankete Katılan Firmalar ve Anketi Cavaplayanların Genel Özellikleri 

Bölüm Frekans Yüzde Firma yaşı Frekans Yüzde 

İnsan Kaynakları 65 25,8 1-10 112 44,6 

Yönetici 33 13,1 11-20 74 29,5 

Pazarlama 31 12,3 21-30 25 10,0 

Muhasebe 8 3,2 31-40 17 6,8 

Bilinmeyen 115 45,6 41-50 10 4,0 

Toplam 252 100 51-60 9 3,6 

 Sektör Frekans Yüzde 61 ve üstü 4 1,6 
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Ambalaj 56 22,2 Toplam 251 100,0 

Tekstil 40 15,9 Kargo firmaları ile 

çalışma süresi 

Frekans Yüzde 

Gıda 34 13,5 

Mobilya 19 7,5 1 yıldan az 44 17,6 

Otomotiv 15 6 1-3 yıl 68 27,2 

İnşaat 9 3,6 4-9 yıl 90 36,0 

Plastik 7 2,8 10 yıl ve üstü 48 19,2 

Metal ve döküm 7 2,8 Toplam 250 100,0 

Diğer 65 25,8 Çalışan sayısı Frekans Yüzde 

Toplam 252 100 50-249 162 64,8 

 Kargo firması Frekans Yüzde 250 ve üstü 88 35,2 

Yurtiçi 64 25,5 Toplam 

 

250 

 

100,0 

 Sürat 33 13,1 

Aras 27 10,8 
Son kargo firması ile 

çalışılan süre 

Frekans Yüzde 

MNG 26 10,4 1 yıldan az 48 19,3 

PTT 21 8,4 1-3 yıl 93 37,3 

Ups 13 5,2 4-9 yıl 80 32,1 

Diğer 68 26,9 10 yıl ve üstü 28 11,2 

Toplam 252 100 Toplam 249 100,0 

 

Ankete katılan firmaların %50’si ambalaj, telstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerdir. Katılımcı firmaların yaklaşık %70’i en fazla 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu 

bildirirken, %60’ı Yurtiçi, Sürat, Aras ve MNG kargo ile çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ankete 

katılanların %65’i 50-249 çalışana sahip orta büyüklükteki işletmelerden oluşmaktadır. Anketi 

cevaplayan kişilerin %52’sini insan kaynakları, pazarlamacı ve yöneticiler oluşturmaktadır. 

3.5.Araştırmanın Yeterlilik, Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Anket çalışmasının iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı 0,945 olarak bulunmuş olup 

güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Örneklem büyüklüğü için %6 hata oranı ve %95 

güven düzeyi için 267 birimlik bir örneklemin yeterli olduğu belirtilmiştir (Daniel, 2012). Araştırmada 

seçilen örneklem hacmi 252 kişi olup bu rakama oldukça yakındır. Çalışmada veriler öncelikle betimsel 

istatistikler ve frekans serileri şeklinde tasvir edilmiştir. Ayrıca hizmet kalitesini önemli derecede 

etkileyen göstergelerin neler olduğu t testleri ve varyans analizi ile test edilerek belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

4.BULGULAR 

Müşterinin kargo firmalarının hizmetlerine verdikleri beklenti ve algı puanları arasındaki farklar 

betimleyici istatistiklerle belirlenmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2. Kargo Hizmetlerinden Beklenti ve Algı Puanlarının Farkı İçin Betimleyici İstatistikler 

Hizmet Türleri Beklenti puanı – Algı puanı 
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Hizmet 

no 

Aritmetik  

Ortalama 

Std. 

Sapma 

Çarpıklık  

katsayısı 

Çarpıklık  

St. hata 

Basıklık 

katsayısı 

Basıklık 

st. hata 

1.  Kargo firması modern araç gereç ve 

teknolojiye sahip olmalıdır 
0,417 1,356 ,129 ,153 ,143 ,306 

2.  Kargo firmasının ofis ortamı görsel 

olarak çekici olmalıdır. 
0,556 1,342 ,194 ,153 ,368 ,306 

3.  Kargo firmasının çalışanları düzgün 

görünüşlü olmalıdır. 
0,579 1,283 ,096 ,153 ,285 ,306 

4.  Kargo firmasının fiziksel görünümü 

sunduğu hizmete uygun olmalıdır. 
0,504 1,396 -,411 ,153 ,943 ,306 

5.  Kargo firması bir hizmeti söz verdiği 

zamanda daima yerine getirmelidir. 
0,492 1,381 -,075 ,153 ,888 ,306 

6.  Kargo firması müşterilerin bir sorunu 

olduğunda çözüm için samimiyetle 

davranmalıdır. 

0,675 1,299 -,004 ,153 ,676 ,306 

7.  Kargo firması hizmeti ilk seferde 

doğru bir şekilde yerine 

getirmelidir. 

0,734 1,399 -,177 ,153 ,893 ,306 

8.  Kargo firması her türlü hizmeti söz 

verdiği zamanda sunmalıdır. 
0,718 1,216 ,193 ,153 ,972 ,306 

9.  Kargo firması kayıtlarını hatasız 

tutmalıdır. 
0,734 1,332 ,018 ,153 1,738 ,306 

10.  Kargo firması çalışanları sunacağı 

hizmetlerin zamanını tam olarak 

müşterilerine söylemelidir. 

0,579 1,416 -,031 ,153 ,353 ,306 

11.  Kargo firması çalışanları müşterilere 

hızlı hizmet sunmalıdır 
0,548 1,346 -,063 ,153 ,774 ,306 

12.  Kargo firması çalışanları müşterilere 

her zaman yardımcı olmaya istekli 

olmalıdır. 

0,643 1,397 -,377 ,153 1,290 ,306 

13.  Kargo firması çalışanları müşterilerin 

isteklerini aksatacak ölçüde yoğun 

olmamalıdır. 

0,643 1,237 ,184 ,153 ,966 ,306 

14.  Kargo firması çalışanlarının 

davranışları müşteriye kendini 

güvende hissettirmelidir. 

0,667 1,348 -,034 ,153 ,249 ,306 

15.  Kargo firması müşteriye kendini 

güvende hissettirmelidir. 
0,687 1,403 ,214 ,153 ,237 ,306 

16.  Kargo firması çalışanları nazik ve 

kibar olmalıdır. 
0,667 1,425 -,220 ,153 ,612 ,306 

17.  Kargo firması çalışanları yeterli bilgi 

düzeyine sahip olmalıdır. 
0,627 1,370 -,044 ,153 ,894 ,306 

18.  Kargo firması müşterileri ile bireysel 

olarak (tek tek) ilgi göstermelidir. 
0,647 1,277 -,285 ,153 1,184 ,306 

19.  Kargo firması müşterileri için uygun 

çalışma saatlerine sahip olmalıdır 
0,643 1,296 -,307 ,153 ,964 ,306 

20.  Kargo firması müşteriler ile içtenlikle 

ilgilenen çalışanlara sahip olmalıdır 
0,663 1,475 -,416 ,153 ,707 ,306 

21.  Kargo firması müşterilerin ihtiyaçları 

ile içten ilgilenmelidir. 
0,583 1,311 ,068 ,153 ,179 ,306 

22.  Kargo firması çalışanları müşterilerin 

bireysel ihtiyaçlarını anlamalıdır 
0,468 1,155 ,469 ,153 ,535 ,306 

 

Tablo 2’de hizmet beklentisi ve hizmet algısı arasındaki farklara ilişkin betimleyici istatistikler 

verilmiştir. Bu tablodan algılanan hizmet kalitesinin tüm göstergeler için beklenenden düşük olduğu 
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(tüm ortalamalar pozitif) görülmektedir. Özellikle Kargo firması hizmeti ilk seferde doğru bir şekilde 

yerine getirmesi, her türlü hizmeti söz verdiği zamanda sunması, kayıtlarını hatasız tutmalıdır 

konularında algının beklentinin çok gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.  

Bu tür likert ölçeğine dayalı anket çalışmalarda verilerin normalliği için betimsel istatistiklerden 

yararlanılabilmektedir. Buna göre çarpıklık ve basıklık ölçülerinin ±1 aralığında olması ya da bu 

ölçülerin standart hatalarına oranının ±2 aralığında olması verilerin normalliği için bir gösterge olarak 

kabul edilebilmektedir (Demir ve ark. 2016). Yukarıdaki tabloda bu ölçülerin hemen tüm değişkenler 

için belirlenen sınırlar içinde kaldığı görülmektedir. Buna göre verilerin normal dağıldığı kabul 

edilmiştir. Böylece verilere parametrik testlerin uygulanabilir olduğu düşünülmüştür. 

4.1.Müşterinin Kargo Şirketlerinin Sağladığı Hizmetler Hakkındaki Beklenti ve Algısı 

Puanlarının Farkının Araştırılması 

Müşterinin kargo firmasının verdiği hizmetlerin beklenti ve algı puanları arasındaki farkı test 

etmek için eşlenik örneklem t testi uygulanmıştır. Ayrıca her hizmet türü için beklentinin karşılanma 

oranları da hesaplanarak sonuçlar Tablo 3’de özetlenmiştir.  

Tablo 3. Müşterinin Kargo Şirketlerinin Hizmetlerinden Beklenti ve Algı Puanlarının Farkı 

İçin t Testi ve Beklentinin Karşılanma Yüzdesi 

Hizmet türü 

no 

Beklenti 

puanı 

ortalaması 

Algı puanı 

ortalaması 

Fark Std. Sapma t Beklentinin karşılanma Yüzdesi 

(%)   

(Algı/Beklenti)*100 

1 4,1548 3,7381 0,417 1,356 4,879* 89,97 

2 4,2698 3,7143 0,556 1,342 6,57* 86,99 

3 4,3214 3,7421 0,579 1,283 7,166* 86,59 

4 4,3175 3,8135 0,504 1,396 5,732* 88,33 

5 4,336 3,812 0,492 1,381 6,188* 87,92 

6 4,4683 3,7937 0,675 1,299 8,246* 84,90 

7 4,4582 3,7052 0,734 1,399 8,713* 83,11 

8 4,5618 3,8247 0,718 1,216 9,888* 83,84 

9 4,5462 3,8394 0,734 1,332 9,553* 84,45 

10 4,4246 3,8452 0,579 1,416 6,494* 86,901 

11 4,4365 3,8889 0,548 1,346 6,461* 87,66 

12 4,4263 3,761 0,643 1,397 7,789* 84,97 

13 4,4462 3,8207 0,643 1,237 8,204* 85,93 

14 4,4563 3,7897 0,667 1,348 7,852* 85,04 

15 4,436 3,772 0,687 1,403 7,611* 85,03 

16 4,4246 3,7579 0,667 1,425 7,424* 84,93 

17 4,3825 3,7729 0,627 1,370 7,184* 86,09 

18 4,4683 3,8214 0,647 1,277 8,038* 85,52 

19 4,4444 3,8016 0,643 1,296 7,872* 85,54 

20 4,4881 3,8254 0,663 1,475 7,131* 85,23 

21 4,3929 3,8095 0,583 1,311 7,065* 86,72 

22 4,3373 3,869 0,468 1,155 6,437* 89,20 

Genel 4,409 3,796 0,612   86,13 

(*) %1 önem düzeyinde beklenti ve algı puanı farkı anlamlıdır. 
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Şekil 1. Müşterinin Kargo Hizmetlerinden Beklenti ve Algı Puanlarının Dağılımı 

 

 
 

Tablo 3’e göre göre tüm hizmet göstergeleri için beklenti ve algı düzeyleri arasındaki farkın 

anlamlı olduğu görülmüştür. Tüm göstergeler için algılanan hizmet düzeyinin beklentiyi karşılamadığı 

anlaşılmaktadır. Özellikle kargo firmalarının “hizmeti ilk seferde doğru bir şekilde yerine getirmeleri”, 

“her türlü hizmeti söz verdiği zamanda sunmaları”, ve “kayıtlarını hatasız tutmaları” konusunda algının 

beklentiden çok uzak olduğu görülmüştür. Beklentinin en yüksek düzeyde karşılandığı alanların “kargo 

firmasının modern araç gereç ve teknolojiye sahip olması”, “kargo firmasının fiziksel görünümünün 

sunduğu hizmete uygun olması” ve “çalışanların müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını anlama durumu” 

olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak kargo hizmetlerinden beklentilerin %86 oranında karşılandığı 

tablodan görülmektedir. 

4.2.Firma Büyüklüğüne Göre Beklenti ve Algı Puanlarının Farkın Araştırılması 

Kargo işletmelerinin beklenti ve algı puanlarının hizmet verdiği firmaların büyüklüğüne göre 

değişip değişmediği eşlenik örneklem t testi ile araştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 4. Firmaların Büyüklüğüne Göre Beklenti ve Algı Puanlarının Farkının Araştırılması 

 

Madde 

no 
Varyansların eşitliği 

Varyansların eşitliği 

için Levene's Testi  
Ortalamaların eşitliği için t testi 

F Anlamlılık. t Serbest. 

derecesi 

Anlamlılık 

 (çift taraflı) 

Ortalamaların 

 farkı 

Farkın 

 stand. hatası 

1 Varyanslar eşit 1,585 ,209 1,502 248 ,134 ,26754 ,17808 

2 Varyanslar eşit 2,644 ,105 3,400 248 ,001 ,58880 ,17316 

3 Varyanslar eşit değil  5,502 ,020 2,917 208 ,004 ,46184 ,15831 

4 Varyanslar eşit 1,575 ,211 2,983 248 ,003 ,54363 ,18223 

5 Varyanslar eşit değil  4,196 ,042 3,172 203 ,002 ,54363 ,17141 

6 Varyanslar eşit 6,424 ,012 2,869 248 ,004 ,48723 ,16983 

7 Varyanslar eşit 1,112 ,293 4,480 248 ,000 ,79644 ,17776 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
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21
22

Beklenti puanı

Algı puanı
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8 Varyanslar eşit 1,618 ,204 4,474 248 ,000 ,69543 ,15544 

9 Varyanslar eşit ,053 ,819 2,751 248 ,006 ,48078 ,17475 

10 Varyanslar eşit 2,425 ,121 4,252 248 ,000 ,77132 ,18141 

11 Varyanslar eşit ,767 ,382 4,724 248 ,000 ,81061 ,17160 

12 Varyanslar eşit 1,166 ,281 4,985 248 ,000 ,88244 ,17703 

13 Varyanslar eşit ,466 ,495 3,547 248 ,000 ,56776 ,16007 

14 Varyanslar eşit 3,176 ,076 4,051 248 ,000 ,69865 ,17245 

15 Varyanslar eşit ,008 ,931 3,408 248 ,001 ,61813 ,18135 

16 Varyanslar eşit ,123 ,727 4,082 248 ,000 ,74509 ,18252 

17 Varyanslar eşit ,615 ,434 2,801 248 ,005 ,50182 ,17913 

18 Varyanslar eşit ,007 ,932 3,464 248 ,001 ,56874 ,16421 

19 Varyanslar eşit 1,020 ,314 1,886 248 ,060 ,32225 ,17085 

20 Varyanslar eşit ,666 ,415 3,935 248 ,000 ,74509 ,18936 

21 Varyanslar eşit 2,855 ,092 3,029 248 ,003 ,51122 ,16879 

22 Varyanslar eşit değil  10,763 ,001 3,681 210 ,000 ,54784 ,14046 

 

Yukarıdaki Tablo 4’e göre 2. (Kargo firması modern araç gereç ve teknolojiye sahip oldukları) 

ve 16. (Kargo firması çalışanları nazik ve kibar davranma durumları) hizmet türleri için beklenen ve 

algılanan hizmet düzeyleri firma büyüklüklerine göre farklılık göstermezken, diğer tüm hizmet türleri 

için %1 anlam düzeyinde önemli farklılıklar görülmüştür. 

Genel olarak küçük firmalarda beklenen ve algılanan hizmet puanı farkı büyük firmalara göre 

daha yüksek çıkmıştır. Bu durum kargo firmalarının küçük firmaların hizmet beklentilerini büyük 

firmalar kadar ykarşılayamadıkları, büyük firmalarda beklentinin küçük firmalara göre daha yüksek 

oranda karşılandığı anlaşılmaktadır. 

4.3.Sektörler Açısından Kargo Hizmetlerinden Beklenti ve Algı Puanlarının Farkının 

Analizi 

Kargo firmalarından hizmet alan işletmelerin beklenti ve algı puanlarının farkının sektörel açıdan 

farklılık gösterip göstermediği varyans analizi ile araştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur.  

 

Tablo 5. Sektörel Bazda Kargo Hizmetlerinden Beklenti ve Algılarının Puanlarının Farkı İçin 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

Hizmet 

no 

Kareler Toplamı ve serbestlik derecesi Gruplar arası 

kareler ort. 

Gruplar içi 

kareler ort. 

F Anlamlılık 

Gruplar arası / 

sd=8 

Gruplar içi / 

sd=243 

1 39,072 422,18 4,884 1,737 2,81 ,005 

2 50,798 401,43 6,35 1,652 3,84 ,000 

3 52,322 361,09 6,54 1,486 4,4 ,000 

4 63,311 425,69 7,914 1,752 4,52 ,000 

5 61,693 417,29 7,712 1,717 4,49 ,000 

6 68,88 354,44 8,61 1,459 5,9 ,000 

7 74,584 416,6 9,323 1,714 5,44 ,000 

8 61,936 309,06 7,742 1,272 6,09 ,000 

9 64,972 380,21 8,122 1,565 5,19 ,000 
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10 78,844 424,57 9,856 1,747 5,64 ,000 

11 80,125 374,3 10,02 1,54 6,5 ,000 

12 86,612 403,25 10,83 1,659 6,52 ,000 

13 54,331 329,53 6,791 1,356 5,01 ,000 

14 76,254 379,75 9,532 1,563 6,1 ,000 

15 85,542 408,69 10,69 1,682 6,36 ,000 

16 56,255 453,75 7,032 1,867 3,77 ,000 

17 57,995 412,94 7,249 1,699 4,27 ,000 

18 66,028 343,54 8,253 1,414 5,84 ,000 

19 56,182 365,68 7,023 1,505 4,67 ,000 

20 85,944 460,39 10,74 1,895 5,67 ,000 

21 57,919 373,33 7,24 1,536 4,71 ,000 

22 39,636 295,11 4,955 1,214 4,08 ,000 

 

Tablo 5’ten görüleceği üzere kargo firmalarından hizmet alan firmaların sektörlerine göre 

beklenti ve algı puanlarının farkının tüm hizmet alanları için önemli farklılık gösterdiği yukarı tablodan 

anlaşılmaktadır. Tukey ikili karşılaştırma testine göre genel olarak inşaat, makine-otomotiv, inşaat, 

plastik sektörü firmaları için beklentinin büyük ölçüde karşılandığı, buna karşılık tekstil, ambalaj ve 

gıda sektörü firmalarında beklentinin karşılanamadığı görülmüştür. 

Tablo 6. Sektörlere Göre Beklenti ve Algı Puanlarının Farkının Dağılımı 

 

 

4.4.Beklenti ve Algı Puanlarının Farkının İllere Göre Değişimi 

Kargo firmalarının hizmet verdiği iller bazında işletmelerin beklenti ve algı puanlarının farkı için 

yapılan varyans analizi uygulamasında tüm hizmet alanları için iller arasında farklılıklar çıkmıştır. Yer 

darlığı sebebiyle varyans analizi sonuçları burada verilmemiştir. Çalışmamızda yer alan İstanbul ve 

Uşak illerinde kargo hizmetlerinin beklentinin çok altında kaldığı görülürken, Eskişehir ve İzmir 

illerinde beklentinin büyük ölçüde karşılandığı Tablo 7’den görülmüektedir. 

Sektör 
Ortalama 

Beklenti-Algı Puanı 

Tekstil 1,51 

Ambalaj 0,86 

Gıda 0,55 

Mobilya 0,43 

Metal-döküm 0,29 

Diğer 0,23 

Plastik 0,21 

İnşaat 0,08 

Makine- Otom -0,04 

Genel 0,61 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Sektörlere Göre Beklenti- Algı Puanlarının Dağılımı
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Tablo 7. Genel Olarak İşletmelerin Kargo Firmalarının Hizmetlerinden Beklemti Ve Algı 

Puanlarınınfarkının Dağılımı 

 

 

4.5.Firmaların Hizmet Aldıkları Kargo İşletmelerinden Genel Olarak Memnuniyet 

Durumları Araştırılması 

Aşağıda işletmelerin kargo firmalarından aldıkları hizmetlerinden memnuniyet durumları için 

yapılan t testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 8. Müşterilerin Kargo Firmalarının Hizmetlerine İlişkin Görüşleri için t Testi 

Hizmet türü 

Test ortalaması = 3.5 

Ortalama 
Ortalama 

fark 
t 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık.  

(2-taraflı) 

Kargo firmasının müşteri hizmetlerinden 

genel olarak memnunum 
3,7052 ,20518 2,937 250 ,004** 

Kargo firmasının müşteri hizmetleri 

beklentinin üzerindedir. 
3,6613 ,18127 2,398 250 ,017* 

Kargo firmasının sunduğu müşteri hizmetleri 

ideale çok yakındır 
3,636 ,13600 1,693 249 ,092 

(**) %1, (*) %5 anlam düzeyinde önemli 

 

Yukarıdaki tabloya göre müşteriler kargo firmalarının hizmetlerinden genel olarak memnun 

oldukları ve bu hizmetlerin beklentilerinin üzerinde olduğu görüşünü desteklemektedirler. Ancak kargo 

firmalarının müşteri hizmetlerinin ideale yakın olduğu görüşünü desteklememişlerdir. Aşağıdaki 

tabloda kargo hizmeti alan işletmelerin aldıkları hizmetler hakkındaki görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 9. Genel Olarak Kargo Hizmetleri Hakkında Görüşlerinin Dağılımı 

Katılım durumu 

Kargo firmasının 

müşteri hizmetlerinden 

genel olarak 

memnunum 

Kargo firmasının 

müşteri hizmetleri 

beklentimin üzerindedir.

  

Kargo firmasının sunduğu müşteri 

hizmetleri, hayalimdeki ideal 

müşteri hizmetlerine çok yakındır 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

1.Kesin katılmıyorum 10 4,0 18 7,2 23 9,2 

2. Katılmıyorum 28 11,2 23 9,2 24 9,6 

3. Kararsızım 57 22,7 55 21,9 53 21,2 

-1

0

1

2

İstanbul Uşak Eskişehir İzmir Genel

Beklenti-Algı Puanı
İller 

Beklenti- Algı 
puanı  

İstanbul 1,11 

Uşak 0,77 

Eskişehir 0,093 

İzmir -0,011 

Genel 0,61 
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4. Katılıyorum 87 34,7 80 31,9 71 28,4 

5. Kesin katılıyorum 69 27,5 75 29,9 79 31,6 

Toplam 251 100,0 251 100 250 100 

 

İşletmelerin %62,2’si Kargo firmasının hizmetlerinden genel olarak memnun olduğunu 

bildirirken sadece %15,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Kargo firmasının hizmetlerinin 

beklentisinin üzerinde olduğunu bildiren firmalar %61.8 iken böyle olmadığını düşünenlerin oranı 

%16,4 olarak tespit edilmiştir. Firmaların % 60’ı kargo firmalarının hizmetlerinin ideal seviyede 

olduğunu bildirirken %18,8’i ideal seviyede olmadığını ifade etmiştir. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kargo sektörü, ulusal ve uluslararası oyuncularla şiddetli rekabetin yaşandığı bir sektör haline 

gelmiştir. Kargo firmalarının reel ekonomideki artan yeri ile birlikte sağladıkları hizmetlerin kalitesi 

taraflar açısından eskiye göre daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı kurumsal müşterilerin 

kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, algısı ve müşteri memnuniyeti düzeylerinin 

ölçülmesidir. Araştırma İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Uşak illeri sınırları içindeki firmalarda çalışan 

kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılan firmaların %50’si ambalaj, tekstil ve gıda sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerdir. Katılımcı firmaların yaklaşık %70’i en fazla 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu 

bildirirken,  %60’ı Yurtiçi, Sürat, Aras ve MNG kargo ile çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmada 

hizmet beklentisi ve hizmet algısı arasındaki farklara ilişkin betimleyici istatistikler verilmiştir. 

Algılanan hizmet kalitesinin tüm göstergeler için beklenenden düşük olduğu (tüm ortalamalar pozitif) 

görülmüştür. Özellikle kargo firması hizmeti ilk seferde doğru bir şekilde yerine getirmesi, her türlü 

hizmeti söz verdiği zamanda sunması, kayıtlarını hatasız tutmalıdır konularında algının beklentinin çok 

gerisinde kaldığı görülmüştür. Ayrıca tüm hizmet göstergeleri için beklenti ve algı düzeyleri arasındaki 

farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Genel olarak kargo hizmetlerinden beklentilerin %86 oranında 

karşılandığı tespit edilmiştir.  

Kargo firmalarından hizmet alan firmaların sektörlerine göre beklenti ve algı puanlarının farkının 

tüm hizmet alanları için önemli farklılık gösterdiği görülmüştür. Tukey ikili karşılaştırma testine göre 

genel olarak inşaat, makine-otomotiv, inşaat, plastik sektörü firmaları için beklentinin büyük ölçüde 

karşılandığı, buna karşılık tekstil, ambalaj ve gıda sektörü firmalarında beklentinin karşılanamadığı 

görülmüştür. Kargo firmalarının hizmet verdiği iller bazında işletmelerin beklenti ve algı puanlarının 

farkı için yapılan varyans analizi uygulamasında tüm hizmet alanları için iller arasında farklılıklar 

çıkmıştır. Çalışmada İstanbul ve Uşak illerinde kargo hizmetlerinin beklentinin çok altında kaldığı 

görülürken, Eskişehir ve İzmir illerinde beklentinin büyük ölçüde karşılandığı tespit edilmiştir. 

Müşteriler kargo firmalarının hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları ve bu hizmetlerin 

beklentilerinin üzerinde olduğu görüşünü desteklemektedirler. Ancak kargo firmalarının müşteri 
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hizmetlerinin ideale yakın olduğu görüşünü desteklememişlerdir. İşletmelerin %62,2’si kargo 

firmasının hizmetlerinden genel olarak memnun olduğunu bildirirken sadece %15,2’si memnun 

olmadığını ifade etmiştir. Kargo firmasının hizmetlerinin beklentisinin üzerinde olduğunu bildiren 

firmalar %61.8 iken böyle olmadığını düşünenlerin oranı %16,4 olarak tespit edilmiştir. Firmaların % 

60’ı kargo firmalarının hizmetlerinin ideal seviyede olduğunu bildirirken %18,8’i ideal seviyede 

olmadığını ifade etmiştir. 

Gelecek çalışmalarda farklı illerden işletmelerin katılmasıyla elde edilecek daha büyük bir örnek 

kütle üzerinde yapılacak arastırma, sonuçların genelleştirilebilmesi açısından daha faydalı olacaktır. 

Ayrıca gelecekteki çalışmalar küçük işletmelerden oluşan kurumsal müşteriler üzerinde yapılabilir ve 

bulgular karşılaştırılabilir. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between mobbing, anxiety, depression 

and job satisfaction and thus to understand the effect of mobbing behavior on employee health. In the 

literature, one of the sectors in which mobbing behavior is observed is the education sector. In this 

direction, the sample of the study consists of 291 people working at different levels in various 

educational institutions selected by random sampling method in our province. In this study, Job 

Satisfaction Scale developed by Quinn & Staines (1979), Hospital Anxiety and Depression scale  

developed Zigmond & Snaith (1983) and Mobbing Behavior Evaluation Questions (Inventory of 

Bullying) developed by Quine (1999) were used.  According to the findings, 26.5% of the employees 

stated that they were exposed to mobbing behavior. A negative correlation was found between Job 

Satisfaction and Anxiety (r = -.390; p <0.01) and Depression (r = -.527; p <0.01). Mobbing behavior 

(63.6%) was exposed by the most managers, and also women exposed to mobbing were exposed by 

women (35%). According to the results, those who were exposed to mobbing had low job satisfaction 

and anxiety and depression levels high. 

Key Words: Mobbing, Job Satisfaction, Depression, Anxiety. 

Jel codes: C10, C19, J28. 

İŞ YERİNDE GÖRÜNMEYEN BİR TEHLİKE OLARAK MOBBİNGİN İŞ TATMİNİ, 

ANKSİYETE VE DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, mobbing davranışının anksiyete, depresyon ve iş tatminiyle ilişkisini 

ölçmek ve böylece mobbing davranışının çalışan sağlığı üzerindeki etkisini incelemektir. Literatürde, 

mobbing davranışının yoğun gözlendiği sektörlerden birisi de eğitim sektörüdür. Bu doğrultuda 

araştırmanın örneklemi bir ilimizdeki çeşitli eğitim kurumlarında farklı düzeylerde çalışan ve rastgele 

örnekleme yöntemiyle seçilen 291 kişi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Quinn & Staines(1979) 

tarafından geliştirilen İş Tatmini Ölçeği, Zigmond&Snaith (1983) tarafından geliştirilen Hastane 

Anksiyete ve Depresyon ölçeği ve Quine(1999) tarafından geliştirilen Mobbing davranışını 
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değerlendirme soruları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışanların %26.5’i mobbing 

davranışına maruz kaldıklarını ifade etmiştir. İş Tatmini ile Anksiyete arasında (r=-,390; p<0.01)  ve 

Depresyon arasında (r=-,527; p<0,01) negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Mobbing davranışına ençok 

yöneticileri tarafından (%63.6) maruz kaldıkları, ayrıca mobbing’e maruz kalan kadınların, yine 

kadınlar tarafından maruz bırakıldıkları anlaşılmıştır (%35). Elde edilen sonuçlara göre mobbinge 

maruz kalanlarda, kalmayanlara göre iş tatmini daha düşük, anksiyete ve depresyon düzeyleri daha 

yüksektir.   

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İş tatmini, Depresyon, Anksiyete 

Jel Codes: C10, C19, J28. 

1. INTRODUCTION 

Every year millions of people become victims of mobbing in their workplaces. These people are 

unable to perform their duties as a result of these behaviors they are exposed to. His personalities, dignity 

and abilities were repeatedly attacked by his superiors and colleagues for weeks, months, or years. 

Eventually, either voluntarily or by force, people resigned or retired. Often, those who are exposed to 

this behavior are employees who have been successful in their fields and have served their institutions 

for years. This behavior continues despite all legal obstacles. The most important reason for this is that 

Mobbing behavior is ignored, tolerated, or supported by the institution as a free competition policy 

(Davenport and et al 1999). This type of behavior has not yet been defined in a way different from 

behaviors such as discrimination or sexual harassment in the workplace. Those who are exposed to this 

behavior feel exhausted and do not have the courage to fight against it and the power to seek their legal 

rights. 

Mob, as a word, means mass attacking (Davenport and et al, 1999). Leymann has scientifically 

described how Mobbing is carried out systematically in the business world. Leymann's definition of 

mobbing is an unethical and aggressive communication systematically directed by one or more people 

to a single individual (Leymann, 1996).  Mobbing  is a psychological terror which is unethical, 

humiliating and aggressive behaviors directed by one or more people to a single individual 

systematically in the work environment   ( Leymann 1996; Leymann & Gustafson, 1996) It is a series 

of behaviors that are a violation of human rights (Price-Spratlen, 1995).  

Regarding mobbing, the greatest difficulty encountered in the researchers conducted in almost all 

developed countries is the use of different concepts on this subject, the existence of a confusion in the 

definitions, and the lack of a complete and precise standard explanation (Cowie, 2002). 

The term bullying is used in the United Kingdom and in most English-speaking countries 

(Leymann, 1996; Quine, 1999; Davenport, et al, 1999; Einarsen, 2000), while the term mobbing is 
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preferred in northern European countries (Wornham, 2003). In the literature, it has been seen that 

definitions such as psychological terror, emotional harassment, bullying, emotional pressure, emotional 

intimidation try to explain the concept of mobbing and most of the terms bullying and mobbing are used 

interchangeably. 

In 1998, the International Labor Organization (ILO) prepared a report on Violence at Work, and 

in this report, mobbing behavior was dealt with in the types of violence in the workplace (Chappell & 

Martino, 2000). Research shows that mobbing in the workplace has a more intense and destructive effect 

than all stress sources. Accordingly, employees exposed to mobbing, insomnia, anger, apathy, lack of 

concentration, depression, alienation from work, reduced coherence and productivity, constant tension, 

anxiety, feeling of helplessness, psychosomatic complaints, self-blame, insecurity to colleagues or 

managers , tendency to leave the job, show features such as decrease in motivation and production 

(Solmuş, 2005).  

Mobbing, subordinates, superiors and even work at the same level by the work of his colleagues 

exposed to psychological pressure to intimidate the person to leave the job. Mobbing behavior as a 

potential for loss or damage which may affect the employees and the workplace, removes the individual 

from the work life due to the continuity in the workplace and negatively affects the person's well-being 

in terms of psychological and social aspects (Aytac, 2008).  

Rayner and Hoel defined mobbing behaviors in five categories (Rayner & Hoel, 1997). These 

categories are as follows.  

1. Threat to Professional Status: Not to value opinions, humiliate the person in front of the 

colleagues, blame the person for not making an effort. Persistent attempts to belittle and undermine your 

work. Persistent and unjustified criticism and monitoring of your work,  Persistent attempts to humiliate 

you in front of colleagues, Intimidator use of discipline or competence procedures 

2. Destabilization: Non-reference, loading meaningless tasks, taking responsibility, deflecting 

Shifting of goal posts without telling you: Constant undervaluing of your efforts: Persistent attempts to 

demoralise you: Removal of areas of responsibility without consultation 

3. Personality Threat: Permanent hanging on the person, irritating him, breaking his dignity, 

mocking attitude. Undermining your personal integrity: Destructive innuendo and sarcasm: Verbal and 

non-verbal threats: Making inappropriate jokes about you: Persistent teasing: Physical violence: 

Violence to property 

4. Overwork: To put pressure on the person to finish the job, to give deadlines that are 

impossible to happen, to put unnecessary obstacles. Undue pressure to produce work: Setting of 

impossible deadlines 
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5. Isolation: To deprive people of vocational training, to take an attitude preventing them from 

having knowledge, ignoring or excluding. Withholding necessary information from you: Freezing out, 

ignoring or excluding: Unreasonable refusal of applications for leave, training or promotion 

However, in order to be able to evaluate all these behaviors within the scope of mobbing, these 

behaviors must have a certain period (at least once a week and last for at least 6 months), be directed to 

a specific target and the victim of the harassment must have difficulty in dealing with the situation 

(Leymann, 1996). 

In the researches about the characteristics of mobbing victims, it is stated that there is a 

relationship between age and mobbing, that the employees between the ages of 21-40 are more exposed 

to mobbing behavior, and that older employees and professional professionals are at risk (Leymann, 

1996, Rayner, 1997; Sese and et al., 2002, Quine, 1999). 

In some studies, there was no significant gender difference in terms of being a victim of mobbing 

(Einarsen & Skogstad, 1996, Akıncı&Guven, 2015). It is understood that young employees, those with 

managerial duties, and single employees are risk groups in terms of being the mobbing masters. On the 

other hand, the mobbing perpetrators were mostly men and senior employees, and female employees 

were exposed to this behavior by women (Zapf and et al, 1996; Flannery,1996; Einarsen & 

Skogstad,1996; Zapf & Leymann ,1996; Wyatt & Hare, 1997; Einarsen & Rakens, 1997; Rayner, 1997; 

Rayner & Hoel, 1997; Einarsen, 2000; Namie & Namie, 2000; Sese and et al 2002, Bilgel and et al, 

2006, Tonini and et al, 2011, Çögenli and et al, 2017). 

On the other hand, in the researches on the relationship between job stress and job satisfaction 

with mobbing, it was found that those exposed to mobbing had various illness complaints, and the levels 

of work-related stress, depression and anxiety were significantly higher than those who were not 

exposed to this behavior (Einarsen & Rakens 1997, Björkqvist, 2001, Tonini and et al, 2011). A good 

social support in the work environment has been found to have an effect that reduces work-related stress, 

depression and anxiety as a result of mobbing (Leymann & Gustafsson,1996; Zapf and et al,1996; Wyatt 

& Hare,1997; Davenport and et al, 1999; Quine,1999; Namie & Namie 2000; Kivimäki and et al, 2000; 

Kaukiainen and et al., 2001; Aytac, 2008, Akıncı &Güven, 2015, Vveinhardt and et al, 2017).  

In another study, 55% of the participants stated that at least one of the behaviors falling into 

different categories of mobbing was applied to them continuously and systematically in the last year 

(Bondy and et al, 2007). 

Different results were reached in the studies that examined whether there is a relationship between 

gender and being a victim of mobbing. A study conducted in Finland found no difference in terms of 

exposure to mobbing between male and female workers (Björkqvist and et al, 1994b, ), and a study 

among university employees showed that women were more likely to experience mobbing behavior 
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(Björkqvist and et al, 1994a). In a study conducted in 13 different institutions in Norway, no relationship 

was observed between sex and exposure to mobbing (Einarsen &Skogstad, 1996). In a study conducted 

in the UK, more than a thousand people who are part-time students at the university also found no 

difference between the genders in terms of exposure to mobbing (Rayner, 1997). In the articles published 

on the subject, it was emphasized that there were no gender differences in the studies conducted in the 

Scandinavian countries, whereas in the studies conducted in the USA, it was found that women were 

more victims (Zapf and et al, 1996; Flannery, 1996; Zapf & Leymann 1996; Wyatt & Hare 1997; Rayner 

& Hoel, 1997; Einarsen, 2000). It was determined that mobbing seen in schools was between the same 

sexes and mobbing seen in workplaces was between the same and different sexes (Björkqvist, 2001). 

In many scientific studies conducted regarding mobbing, not just in the developed countries in 

this regard, Turkey also a social wound had been hidden and revealed that there is a health problem. 

2. MATERIAL AND METHOD 

The aim of this paper is to analyze and display the present mobbing at workplace and the effect 

on health among a group of some workers in Educational sector. We performed a cross-sectional 

questionnaire survey.   

Our sample was consisted of 291 workers employed at the different level in various educational 

institutions. The sample of the study is 400 people working at different levels in various educational 

institutions in a province. Random sampling method was used. The questionnaire prepared by the 

researchers was distributed in closed envelopes and collected on the same day. 319 questionnaires were 

returned.  In the process of sorting the data, 81 questionnaires were excluded from the analysis due to 

the incomplete responses. Our response rate was 80%. 291 data have been analyzed with SPSS 23. In 

the data analysis, frequency distribution, student t test were used. 

 The scales employed in this study are as follows. 

 A 5-item Job Satisfaction Scale developed by Quinn and Staines (1979), translated by Bilgel 

and et al (2006) 

 A 14-item The Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale developed by Zigmond and 

Snaith (1983)  and translated  and validated by Aydemir and et al. (1997)  

 To measure mobbing behavior, A 20-item inventory of bullying developed by Quine (1999) 

translated by Bilgel and et al, 2006) 

Reliability analyses for these instruments were made by using the Cronbach Alpha coefficient. 

Table 1. Reliability Analysis of the Study Instruments 

Scales N. of Item Cronbach  Mean S.D 
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Job Satisfaction Scale  5 0.82 11.53 2.61 

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale (HAD) 

For anxiety 7 0.84 7.48 3.89 

For 

depression 
7 0.79 5.98 3.85 

Inventory of Bullying  20 0.83 39.34 3.59 

The Cronbach alpha coefficients of all these scales were .0.70. Therefore, we accepted the scales 

as reliable and used them in statistical analyses.  

There were also questions in the survey regarding participants’ age, gender, marital status, years 

working for the institution, having managerial responsibility, feelings and health complaints after 

exposure to mobbing behavior, type of mobbing,  

3. RESULTS 

The age range of the participants was 23-57 and the mean age was 31.82 ± 6.56 (mean ± S. Deviation).  

Table 2. Characteristics of the Study Group 

Variables N % 

 

Gender 

Male 147 50.5 

Female 144 49.5 

Marital 

Status 

Single 125 43.0 

Married 158 54.3 

Divorced 8 2.7 

Having 

Mobbing 

Exposed 77 26.5 

Not exposed 214 73.5 

Table 2 shows the gender and marital status distribution of the study group. Overall 27% people 

reported experiencing one or more types of mobbing during the last 12 months. 

The findings are related to the relationship between Job satisfaction, Anxiety and depression in 

Table 3.   

Table 3. The Correlation Matrix of Research Variables 

Variables Job satisfaction Anxiety Depression 

Job satisfaction 1   

Anxiety 
-.390

**

 
1  

Depression 
-.527

**

 .710
**

 1 

                                **p<0.01  

A negative correlation was found between Job Satisfaction and Anxiety (r = -. 390; p <0.01) and 

Depression (r = -. 527; p <0.01). 

Table 4. Distribution of Victims and Perpetrators by Gender 
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    Perpetrators 

VICTIMS 

Male  Female TOTAL 

N % N % N % 

Male 14 37.8 13 32.5 27 35.1 

Female 7 18.9 14 35.0 21 27.3 

Both 16 43.2 13 32.5 29 37.7 

TOTAL 37 100 40 100 77 100 

It is important results in our study 38% of male victims were mobbed by male perpetrators. It can 

be said that mobbing on female victims were mostly exhibited by female perpetrators. Also both 

perpetrators more than others. In the remaining 38% of cases both sexes were involved as perpetrators. 

It can be said that mobbing on female victims were mostly exhibited by female perpetrators.  

Table 5. Characteristics of the Perpetrators 
 

Who mobbed? perpetrators 

Victim 

N=291 (27%) 

N % 

Managers 49 63.6 

Colleagues with the same level 17 21.1 

Lower level employees 11 14.3 

About the characteristics of the perpetrators The most common mobbing was the manager 64%.  

The most perpetrator was a managers in 64%, followed by someone of the same level (21%), someone 

less senior (14%).  

The five categories of mobbing behavior to which the participants were exposed are shown in 

table 6. Some respondents reported more than one type of mobbing in each category. 

 

 

 

 

Table 6. Exposed Mobbıng Categorıes 

Mobbing Categories  N %  

 

PROFESSIONAL 

THREAT 

(threat to professional 

status) 

Persistent attempts to belittle and undermine his/her  work 7 9.7 

Persistent Criticizing His/her Work 15 20.8 

Persistent attempts to Humiliate one In Front Of colleagues 8 11.3 

Using discipline to intimidate 51 68.0 

 

PERSONALITY THREAT 

(Threat to personal 

standing) 

Undermining your personal integrity 29 40.3 

Insulting and sarcastic behavior 17 24.6 

Threatening verbally and nonverbally 14 19.7 

Making Inappropriate Jokes about you 7 10.1 
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 Constant irritation. glow, discomfort 17 23.6 

Using Physical Violence - - 

Attacking Personal Goods (Violence to property - - 

 

ISOLATION 

 

Withholding necessary information  6 8.2 

Freezing out, ignoring or excluding 6 8.2 

Unreasonable refusal of applications for leave, training or 

promotion 

20 27.8 

 

OVERWORK 

Undue pressure to produce work 26 37.1 

Setting of impossible deadlines 40 55.6 

 

DESTABILIZATION 

 

Shifting of goal posts without telling  23 31.9 

Constant undervaluing of your efforts 20 28.2 

Persistent attempts to demoralize you 37 53.6 

Removal Areas of Responsibility Without Consultation 30 41.1 

The most reported category was destabilization, followed by personal threat and overwork  

Table 7. Comparison of Job Satisfaction, Depression and Anxiety Status with t Test in Mobbing 

and Non-Exposed Persons 

 
Exposed Mobbing 

(N=70) 

Non-Exposed 

Mobbing (N=214) t-test p 

 Mean S.D Mean S.D 

Job Satisfaction 10.56 2.79 11.74 2.52 -3.423 0.001 

Anxiety 9.39 4.25 6.63 3.45 5.128 0.000 

Depression 7.51 4.62 4.91 3.23 4.554 0.000 

              P <0.001 

Table 7, shows those who are exposed to mobbing have lower job satisfaction and higher levels 

of anxiety and depression than those who have not. And the difference was statistically significant at 

1% level of significance. Shortly, employees reporting mobbing had significantly higher anxiety, 

depression scores and were significantly more likely to report low job satisfaction. 

 

 

4. DISCUSSION 

In this study, mobbing was found at a rate of 27% in the education sector. There was no gender 

difference in terms of exposure to mobbing behaviors. It is understood that young workers, and single 

workers are risk groups in terms of victims of mobbing. It was reported that mobbing behavior was seen 

most frequently by the managers (63.6%). 

It was determined that the mobbing behaviors were senior in both sexes and female employees 

were exposed to mobbing by women. There was an inverse relationship between job satisfaction and 
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depression and anxiety levels, and depression and anxiety levels of those exposed to mobbing were 

significantly higher than those not exposed to mobbing. Workers who reported mobbing had lower 

levels of job satisfaction, higher levels of anxiety and depression scores than those who did not report 

mobbing. It can be said that a good social support in the work environment will have a reducing effect 

on depression and anxiety resulting from mobbing and increase job satisfaction. 

In the mobbing studies in the literature, similar results were obtained. Almost all of the research 

on mobbing addressed the effect of this behavior on the health of the victims. Stress, depression and 

anxiety were seen more frequently in people who were victims of mobbing than those who were not 

exposed to this behavior, and it was found that these effects, which impaired the mental health of 

individuals, also affected body health in various ways. In one of the studies examining the effects on 

health, mobbing behavior was shown as responsible for 23% of mental health disorders (Einarsen & 

Rakens 1997). In another study among university employees, it was emphasized that depression and 

anxiety levels were high and post-traumatic stress symptoms were present in mobbing sufferers 

(Björkqvist and et al, 1994). It was emphasized that such disorders occur at similar rates in both men 

and women. (Björkqvist, 2001). Psychosocial disorders and suicidal tendencies were found to be high 

among those exposed to this behavior, and they were more likely to get sick leave (Kivimäki and et al, 

2000; Kaukiainen and et al., 2001) 

In a study conducted in five different workplaces, it was found that among the behaviors in the 

different mobbing categories defined by Rayner and Hoel (1997), the most common behaviors in the 

different mobbing behaviors were in the overload category with 66% and followed by the destabilization 

category with 60% (Dawn and et al, 2003). In another study in Spain, it was found that behaviors such 

as giving meaningless jobs, giving jobs that are not suitable for one's capacity, forcing them to do the 

job and putting pressure on them, not being honest while evaluating their work, and constantly looking 

at it with a critical eye (Sese and et al, 2003). In a study by Rayner in the UK, the overload workload 

category was identified as the most common mobbing behavior category (Rayner, 1997), while Quine's 

research highlighted the prevalence of behaviors falling into destabilization, isolation and personality 

threat categories (Quine, 1997; Quine, 2002). In our study, we found most common types of mobbing 

behavior were destabilization, personality threat and overload categories.  

The use of discipline to intimidate is a common behavior within the scope of mobbing behavior 

as a professional threat. It was found that the response to this behavior was to ignore the behavior or to 

share it with a friend and the majority of the respondents did not get the result they wanted with this 

reaction. All these features support the confidentiality of mobbing behavior in our research group. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effects of perceived interpersonal conflict and loneliness 

on the intent to leave at work of employees.  In line with the main hypothesis that the conflict in work 

life increases the perception of loneliness at work and increasing tendency to leave.  The research 

hypotheses have been tested on a sample of 229 workers in various sectors within the borders of Bursa 

province. In this study, the Intention to Leave Scale (IL) developed by Cook and et al. (1981), Loneliness 

at Work Scale (LAWS) developed by Wright, Burt, and Strongman (2006) and Interpersonal Conflict 

Scale (ICS), developed by Spector and Jex (1998) were used. According to the findings, there was a 

positive relationship between interpersonal conflict and intention to leave (r =0.344, p <0.001) and 

loneliness perception (r =0.542, p <0.001), and there was a positive relationship between loneliness 

perception and intention to leave (r =0.356, p <0.001). As a result of the Hierarchical Regression 

Analysis, it was found that the variables of age and level of education in the first step were statistically 

significant and 11% of the total change in individuals' intention to leave was explained by these 

variables. In the second stage, R2 was found to be 23% by including loneliness and interpersonal 

conflict in the model. The established regression model was found to be statistically significant (F = 

17.772, p =0.000). The findings showed that both demographic factors such as education and age, as 

well as employees' perception of loneliness and interpersonal conflict had a significant effect on 

intention to leave at work. 

Keywords: Interpersonal Conflict, Loneliness, Conflict, Intention to Leave, Hierarchical Regression 

Analysis 

Jell Codes: C10, C19, J28 

 

 

                                                           
 Bursa Uludag University Faculty of Economics and Administrative Science, Department of Econometrics, 

https://orcid.org/0000-0001-5492-184X  
 Bursa Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Science, Department of Labor Economics and Industrial 

Relations, https://orcid.org/0000-0001-6659-4639 

 

https://orcid.org/0000-0001-5492-184X
https://orcid.org/0000-0001-6659-4639


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1100 

 

KİŞİLERARASI ÇATIŞMANIN YALNIZLIK ALGISI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, iş hayatında algılanan kişilerarası çatışma ve yalnızlığın, çalışanların 

işten ayrılma davranışı üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu çalışmadaki “iş hayatında yaşanılan 

çatışmanın, kişilerde yalnızlık algısını arttırdığı ve işten ayrılma davranışına yönelttiği” ana hipotezi 

doğrultusunda, araştırma hipotezleri, Bursa il sınırları içerisinde bulunan ve değişik sektörlerde 

faaliyet gösteren işletmelerde çalışan toplam 229 kişiden oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. 

Çalışmada, İşten ayrılma eğilimini ölçmek için Cook ve arkadaşları (1981) tarafından geliştirilen, İşten 

Ayrılma Niyeti (Intention to leave Scale –IL) ölçeği, Wright, Burt, ve Strongman (2006) tarafından 

geliştirilen İşte Yalnızlık ölçeği (Loneliness at Work Scale-LAWS) ve Spector ve Jex (1998) tarafından 

geliştirilen Kişilerarası Çatışma Ölçeği (Interpersonal Conflict Scale-ICS) kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre,  kişilerarası çatışma ile işten ayrılma niyeti (r=0,344, p<0,001) ve yalnızlık algısı 

arasında (r=0,542, p<0,001) pozitif yönde bir ilişki olduğu, yalnızlık algısı ile işten ayrılma niyeti 

arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=0,356, p<0,001) görülmüştür. Yapılan Hiyerarşik 

Regresyon Analizi sonucunda, birinci adımda yer alan yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu ve bireylerin işten ayrılma niyetindeki toplam değişimin %11 inin bu değişkenler 

tarafından açıklandığı elde edilmiştir.  İkinci aşamada yalnızlık ve kişilerarası çatışmanın modele dâhil 

edilmesiyle R2 %23 olarak elde edilmiştir. Kurulan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (F=17,772, p=0,000). Bulgular, hem eğitim, yaş gibi demografik faktörlerin, hem de 

çalışanların yalnızlık algıları ve kişilerarası çatışmanın işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Çatışma, Yalnızlık, Çatışma, İşten Ayrılma Niyeti, Hiyerarşik 

Regresyon Analizi. 

Jel Kodlar: C10, C19, J28, 

 

1. INTRODUCTION 

Today, the competitiveness of organizations can be achieved by using human resources 

effectively and efficiently (Düzgün & Çetin, 2017: 499). Therefore, organizations are expected to 

provide high motivation to their employees and take steps to improve the quality of work life; Employees 

are required to participate in the working life and contribute to the organization with a strong 

organizational commitment and work belongingness. 
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In order to achieve the mentioned dynamics, employees should be in a positive organizational 

climate without problems such as stress and depression. At this point, it is frequently mentioned in the 

national and international literature that interpersonal conflicts are one of the underlying causes of 

problems such as depression, stress, low job satisfaction and poor job performance (Spector & Jex, 1998: 

356; Frone, 2000: 246; Dormann & Zapf, 2002: 35; Aydın, 2004: 54; Basım, Çetin & Meydan, 2009: 

60; Tozkoparan, 2013: 190; Nixon, Bruk-Lee & Spector, 2017: 130). 

Interpersonal conflict, in the most general definition of individuals and groups within the 

organization itself or between them is defined as incompatibility in purpose, behavior, value judgments 

and beliefs (Rahim, 2002: 207; Karcıoğlu, Kahya & Buzkan, 2012: 82). Therefore, interpersonal conflict 

is a situation that emerges as a result of the mismatch in purpose and difference of expectations between 

individuals and groups in the organization (Tozkoparan, 2013: 190).  

Interpersonal conflict can result from the fact that people are raised in different cultures, have 

different personality traits, goals and interests (Tutar, 2016). As a result of such conflicts, negative 

situations such as hostility, jealousy, inadequate communication, frustration, frustration and low morale 

may arise (Liu and et al. 2011). 

Conflict can be between employees and other employees, and between employees and senior 

management. Conflict; it occurs when there is a disagreement between the parties regarding their current 

needs, thoughts, ideas or goals. This situation leads to the emergence of negative emotions in people. 

Interpersonal conflict in organizations; damage to mental and physical health, a feeling of hostility 

among employees, time, money and energy in organizations to go to waste, morale and satisfaction 

negatively affected and the fall in trust in the organization, may cause people to feel themselves lonely 

(Mirlioğlu, 2005: 117). The fact that people who experience interpersonal conflict, feel lonely within 

the organization, increases the tendency to leave at work of employees. 

Sullivan (1953) described loneliness as an often undesirable, disturbing life, which arose as a 

result of not satisfying the need for intimacy with others. Loneliness is not only a problem encountered 

outside the workplace, but also at work, physically, socially and psychologically disturbing the person. 

In general, loneliness is the mood created by the weakness of interpersonal relations and social 

interaction (Ernst & Cacioppo, 1999). 

Loneliness in the workplace refers to the state of being alone, isolating and being on its own, 

which is mostly caused by the social environment (Wright and et al., 2006; Koçak, 2008). Loneliness 

also causes personal problems such as depression, hostility, pessimism, social deprivation, alienation 

and shyness. This is also accompanied by more serious illnesses such as clinical depression, limited 

personality disorder and schizophrenia (Ernst & Cacioppo 1999). 
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A lot of research has been done about loneliness. Some studies have explained the relationship 

between individual factors such as anxiety, anger, hypersensitivity, depression, shyness, negative self-

perception, and lack of social skills (Wright, 2005). In addition, loneliness, undesirable anger, sadness, 

stress is defined as an experience associated with negative emotions, and related studies, workload, 

perceived work stress, depression, anxiety was found to have a positive relationship (Peplau and et al., 

1982: Wiseman and et al, 1995).  On the other hand, perceived loneliness in the workplace is negatively 

associated with job satisfaction and organizational commitment and increases the intention to leave at 

work (Weiss, 1973; Cohen, 2004; Cacioppo and et al., 2002; Yılmaz, 2010; Aytac, 2015). Loneliness is 

a state of mind that affects our emotional state both in our private life and in our business life, and affects 

our work and life satisfaction and body and mental health. 

People with a sense of loneliness in the organization, deprived of social friendship and conflicting 

with others tend to resign from their jobs due to job dissatisfaction. However, organizations want to 

employ and retain qualified workforce to keep up with the dynamic competitive environment. On the 

other hand, employees may turn to alternative business opportunities and consider leaving their current 

jobs because they are not satisfied with their organizations that cannot meet their financial or moral 

needs (Beğenirbaş &Çalışkan 2014). This situation; in other words, the tendency of the employee to 

terminate the employment contract with the organization is defined as the Intention to Leave (Alnıaçık 

and et al., 2011). 

As can be seen, interpersonal conflict, which has many damaging effects, as well as other types 

of conflict, prevents working together in harmony, hinders the co-operation of employees in the 

workplace and makes it difficult to achieve organizational goals. This situation leads to negative 

emotions. In addition, employees' turnover behavior leads to significant costs for organizations. 

Understanding this situation, which adversely affects organizational performance, will be important for 

the organization to take adequate measures in advance. 

 The aim of this study was to investigate the effect of interpersonal conflict on employees' 

perception of loneliness and intention to leave at work. 

2.MATERIAL AND METHOD 

2.1. Participants 

229 volunteers actively participated in the study. Previously informed participants completed a 

questionnaire consisting of demographic questions and scales. The ages of the participants were 

between, 24-58 (41.04 ± 9.52). 
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2.2. Instruments  

In this study, in addition to demographic questions, 3 scales were used to measure participants' 

perception of intention to leave, sense of loneliness and interpersonal conflict. These are as follows. 

Loneliness at Work Scale developed by Wright, Burt, and Strongman (2006) was used to measure 

the perception of loneliness in the workplace. The Turkish validity studies of the scale were conducted 

by Doğan and et al. (2009). High scores indicate that loneliness is high in the workplace. 

To measure tendency to leave, Intention to leave Scale, which was developed by Cook and et al. 

(1981) and validated by Teoman (2007), was used to measure intention to leave. High scores obtained 

from the five-point Likert scale indicate that the intention to leave is high. 

Interpersonal Conflict Scale, developed by Spector and Jex (1998) and validated and validated by 

Aytaç, Başol (2018), was used to measure interpersonal conflict. High scores from this scale indicate 

that interpersonal conflict is high. 

3.RESULTS 

The descriptive statistics of this research conducted on employees are found in Table 1. 

Table 1. Descriptive Statistics 

Variables  Frequency Percent (%) 

Gender Woman 93 40.6 

Man 136 59.4 

Education Level High school and under degree 138 60.3 

University and above degree 91 39.7 

Marital status Single 28 12.2 

Married 201 87.8 

Approximately 41% of the participants were women, 40% had university or higher education and 

88% were married. 

Table 2. Correlations 

 Interpersonal Conflict Loneliness 

Intention to leave .344** .356** 

Interpersonal Conflict - .542** 

          **p<.01 

Table 2 shows the correlations between the variables. According to this table, positive and 

significant correlations were obtained between intention to leave, loneliness and interpersonal conflict. 

The highest correlation value (r = 0.542; p <.01) was found between interpersonal conflict and 

loneliness. 
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Table 3. Results of Hierarchical Regression Analysis 

Dependent Variable: Intention to Leave 

Variables 1. Step  2. Step 

Education Level          -0.255**          -0.257** 

Age 0.209** 0.124* 

Loneliness - 0.173* 

Interpersonal Conflict - 0.246** 

F 14.139 17.772 

Adjusted R2 0.10 0.23 

              **p<.01; *p<.05 

Table 3 shows the results of two-step hierarchical regression analysis. In the first step, the 

variables of education and age were included in the model to explain the quitting variable. Both variables 

were statistically significant in explaining the intention to leave. In the second step, loneliness and 

interpersonal conflict variables were added to the model. With the addition of these variables, the 

explained variance of intention to leave was found to be 23%. All variables were statistically significant. 

The most important variable in explaining the intention to leave was education (β = - 0.257; p <.01) and 

the next variable was interpersonal conflict (β = 0.246; p <.01). While the increase in education 

decreases the intention to leave, interpersonal conflict increases the intention to leave. Loneliness and 

age variables are also statistically significant in explaining the intention to leave. As age increases (β = 

0.124; p <.05), intention to leave increases. Similarly, the increase in loneliness (β = 0.173; p <.05) 

causes increased intention to leave. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

When the studies on loneliness, organizational commitment and intention to leave at work are 

examined in the literature, loneliness in the workplace is in fact related to many work related features. 

For example, loneliness in the workplace was found to be significantly associated with psychological 

characteristics such as competitive attitude, coworkers support, non-work support, executive support, 

workload, fear climate, community spirit, job satisfaction, perceived work stress, organizational 

commitment, and life satisfaction. (Wright, 2005, Wright at all, 2006, Wright, 2011, Chana at all, 2011). 

In the studies examining the tendency to leave with job satisfaction, organizational commitment, role 

conflict, and interpersonal conflict, it was determined that conflict causes job dissatisfaction and affects 

organizational commitment and consequently increases the tendency of employees to leave at work (Tett 

&Meyer, 1993; Haq, 2011; Mulki and et al., 2014; Kim and et al., 2015; Wong & Laschinger, 2015,). 

As the most important reasons of the interpersonal conflict in the studies; lack of communication, 

interdependence of tasks, differences in status, role ambiguity, authority and responsibility, difference 

of perception, difference of purpose, interest and value, and consequently, the conflict affected the 
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intention to leave at work (Akça & Erigüç 2006, Liu and et al., 2011; Behram & Dinc, 2014; Kim & 

Hwangc, 2015). Similar results were obtained in our study, and it was found that interpersonal conflict 

increased the intention to leave at work and loneliness perception was statistically significant in 

explaining the intention to leave. Age and education variables, which are demographic factors, also 

affect the intention to leave. Similar studies have been obtained in studies related to demographic factors 

(Koç 2014, Gökçe and et al., 2017). 

These results; It emphasizes that interpersonal conflict in organizations should be kept to a certain 

level, well analyzed and key problems should be reduced in order to reduce employee intention to leave. 

Thus, the problems that may arise as a result of interpersonal conflict, feelings of loneliness, stress, etc.. 

problems can be minimized; and most importantly, the necessity of conflict management in 

organizations is understood. 
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“AMAN BİR TATSIZLIK ÇIKMASIN” TÜKETİCİLERİ ŞİKÂYETTE BULUNMAKTAN 

ALIKOYAN FAKTÖRLER 

 

Zehra ÇAKIR 

Dr. Öğr. Üyesi İnci DURSUN 

Prof. Dr. Ebru Tümer KABADAYI 

 

ÖZET 

Modern pazarlama anlayışının önemli hedeflerinden biri müşteri memnuniyeti sağlayarak 

müşteri bağlılığı oluşturmaktır. Ancak çeşitli sebeplerle %100 müşteri memnuniyeti sağlamak her 

zaman mümkün olmamaktadır. Bu noktada firmaya ulaşan müşteri şikâyetleri, firmalar için 

memnuniyetsizliğin olumsuz sonuçlarının azaltılmasında stratejik bir öneme sahiptir. Ancak her 

memnuniyetsizlik firmaya yapılan şikâyetlerle son bulmamakta, müşteriler bazen firmaya şikâyette 

bulunmamayı tercih etmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin memnuniyetsizliklerine ilişkin 

kamusal şikâyette bulunmalarını engelleyen; psikolojik, sosyal veya yapısal engellerin belirlenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda 26 tüketici ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat 

sonuçlarında, Türk tüketicilerini şikâyette bulunmaktan alı koyan faktörlerin, büyük oranda 

uluslararası literatürde belirtilen faktörlerle örtüştüğü görülmüştür. Bu faktörlerin bazıları; 

tüketicilerin tatsızlık çıkmasından korkmaları, duygusal modun bozulmasından endişe etmeleri, 

şikâyeti uğraştırıcı ve zaman alıcı olarak görmeleri, çalışan ile empati kurmalarıdır. Ancak mülakat 

sonuçları değerlendirildiğinde, önceki çalışmalarda üzerinde pek fazla durulmayan başka bir faktör 

gözlemlenmiştir. Bulgular tüketicilerin, firmanın veya firma çalışanlarının kendilerinden intikam 

almasından korktukları için şikâyette bulunmaktan kaçındıklarını göstermiştir. Araştırma bulguları 

tartışılmış, gelecek araştırmalar, firmalar ve daha özelde pazarlama yöneticileri için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Müşteri Şikâyeti, Şikâyet Yönetimi, Şikâyeti Engelleyen Faktörler, Kamusal 

Şikâyet 

Jel Kodları: M30, M31, D10. 

 

                                                           
 Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gebze, Kocaeli, Türkiye, zehracakir@gtu.edu.tr 
 Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ofis:207, Gebze, Kocaeli, Türkiye, incidursun@gtu.edu.tr 
 Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ofis:209, Gebze, Kocaeli, Türkiye, tumer@gtu.edu.tr 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1110 

 

 

 

“I DONT WANT TROUBLE” FACTORS THAT AVERT CONSUMERS FROM 

COMPLAINING 

ABSTRACT 

One of the main goal pursued by modern marketing approach is ensuring customer loyalty 

through building customer satisfaction. It is a fact that 100% customer satisfaction can not always be 

achieved due to various factors. At this point, consumer complaints that are submitted to the firm have 

a strategic role in managing the unenviable consequences of consumer unsatisfaction. However, 

consumers do not always prefer to submit their complaints to the firms. In this context, this study aims 

to explore psychological, social, and structural barriers that avert consumers from complaining. For 

this purpose, in-depth interviews were held with 26 consumers. Results showed that the complaint 

averting factors for Turkish consumers corresponds with the factors discovered in previous studies to a 

large extent. Some of those factors are trouble and stress avoidance, effort and time cost of complaining, 

and empathy. Furthermore, findings revealed a special kind of psychological factor which is studied 

very rarely as a barrier. Accordingly, even some consumers are unsatisfied by the products/services 

they do not complain in fear of complainees’ eventual reprisal actions. Research findings are discussed, 

suggestions for further research, firms, and marketing managers are provided. 

Keywords: Consumer Complaints, Complaint Management, Complaint Averting Factors, Public 

Complaint 

Jelkods: M30, M31, D10 

1. GİRİŞ 

Tüketicilerin firmaya/markaya bağlılığını geliştirmek için müşteri memnuniyeti sağlamak 

pazarlama yöneticileri için en temel amaçlardan biridir. Ancak firmaların birçoğu %100 müşteri 

memnuniyeti sağlayamamakta, müşterilerin bir kısmı çeşitli sebeplerle ürün veya hizmetlerden 

memnuniyetsizlik duymaktadır. Firmaların, tüketici memnuniyetsizliğinin firmaya vereceği zararı 

minimize edecek şekilde yönetmesi gerekmektedir (Fornell & Wernerfelt, 1988). Memnuniyetsizliğin 

firma için en yıkıcı yönü, memnuniyetsiz müşterinin firma/marka ile ilişkisini sonlandırmasıdır. 

Özellikle yeni müşteri kazanmanın mevcut müşteriyi elde tutmaktan çok daha yüksek olduğu 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1111 

 

piyasalarda (Fornell & Wernerfelt, 1988) müşteri kaybını önleme yolunda müşteri şikâyetleri ve bu 

şikâyetlerin yönetilmesi önemli bir stratejik araç olarak görev yapmaktadır. 

Tüketici şikâyetleri, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olumsuz bir düşünce hakkında o ürünü/hizmeti 

üreten, pazarlayan firmaya ya da bazı üçüncü taraf kuruluşlara bildirerek iletişim kurmayı içeren 

işlemler olup (Jacoby & Jaccard 1981), memnuniyetsizliğin dile getirilmesini ifade etmektedir (Barlow 

& Møller, 2008). Tüketiciler için şikâyet etmek potansiyel tehditler ve ödüller ile dolu iletişimsel bir 

eylemdir (Aloia & Worley, 2018). Bu eylem gerçekleştiğinde alışveriş sonrasında memnuniyetsizlik 

duyan müşteriler şikâyet yönetim sisteminin de yardımı ile firma ile ilişkide kalmaya ikna edilebilmekte 

böylece marka bağlılığı eskiye nazaran artmakta, etkili şikâyet yönetimi pozitif kulaktan kulağa iletişime 

olanak tanımakta ve şikâyetlerden ürün/hizmet tasarımının geliştirilmesi ve kalitenin artırılmasına 

yönelik faydalanılabilmektedir (Fornell & Wernerfelt, 1987).  

Ancak müşteriler memnuniyetsizlik durumlarında farklı tepkiler verebilmekte, firmalar her 

memnuniyetsizlik durumunda verimli şekilde işleyebilecek bir şikâyet davranışı ile 

karşılaşmayabilmektedir. Tüketici davranışı literatüründe, ürün veya hizmetlerden duyulan sonucunda 

tüketicilerin ne gibi bir şikâyet davranışına yöneleceğine dair Day ve Landon’ın (1977) geliştirdikleri 

modelden sıkça faydalanıldığı görülmektedir. Bu modele göre memnuniyetsizlik durumunda tüketiciler 

davranışsal bir tepki verebilmekte veya hiçbir tepki göstermemektedir. Davranışsal olarak tepki veren 

tüketicilerin bu tepkileri kamusal ve özel eylem olmak üzere iki boyut altında toplanmaktadır. Kamusal 

eylem; firmaya, özel veya kamusal örgütlere ve yasal yollara başvurmayı içerirken, özel eylem boyutu; 

çıkış yapmayı yani firma ile ilişkiyi sonlandırmayı, firma hakkında negatif kulaktan kulağa iletişim 

gerçekleştirmeyi içermektedir. Kamusal eylem, firmalara şikâyet yönetimi konusunda fırsat tanırken, 

özel eylemler çok daha yıkıcı etkilere sahip olabilmektedir. Memnuniyetsizlik sonrasında ortaya çıkan 

özel eylemlerden biri olan çıkış eyleminde tüketiciler firmayı veya markayı boykot edebileceği gibi aynı 

zamanda benzer ürünleri satan markalara da geçiş yapabilmektedir (Phau & Baird, 2008). Negatif 

yöndeki kulaktan kulağa iletişim ise genellikle bir şirketi reddetmeyi ve başkalarına bu şirketin 

hizmetlerini kullanmamalarını tavsiye etmeyi amaçlayan, diğer müşterilerle firma hakkında olumsuz 

iletişim kurmayı içeren bir eylemdir (Gelbrich, 2010). Diğer bir ifade ile kamusal eylemler firmanın 

hatalarını telafi etmesine ve kalitede olumlu yönde değişim yaratmasına fırsat tanırken, özel eylemler 

doğrudan firmaya bildirilmediği için tüketicilerin kaybına (ve negatif ağızdan ağıza iletişime) sebep 

olmaktadır (Usta, 2002). Bu sebeple firmalar tüketicileri, tatminsizlik yaşadıkları mal ve hizmetlere 

ilişkin firma ile iletişim kurmaya, yani kamusal şikâyet eylemine yönlendirmeye çabalamaktadır.  

Bu noktada pazarlama yönetimi, tüketici davranışları ve hatta psikoloji alanında yapılan 

araştırmalar (örn, Singh & Wilkes, 1996; Kim vd. 2003; Kowalski, 1996) insanları kamusal şikâyette 

bulunmaya sevk eden faktörlerin neler olduğuna yönelik bilimsel bilgiler sunmaktadır. Araştırmalar 

tüketicilerin şikâyet davranışının; demografik özellikler, psikolojik etmenler, memnuniyetsizliklerinin 
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boyutu, şikâyette bulunulduğunda oluşacak maddi ve manevi masraflara değip değmeyeceği, konuya 

ilişkin önceki deneyimler, şikâyet etme davranışa ilişkin tutum gibi faktörler ile ilişkili olduğu 

göstermektedir (Thøgersen, Juhl, & Poulsen, 2009; Phau & Baird, 2008; Brown, Chandrashekaran, & 

Tax, 1998; Folkes, Koletsky, & Graham, 1987; Singh & Wilkes, 1996). 

Şikâyette bulunma davranışını açıklamaya yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen diğer bazı 

araştırmacılar ise madalyonun diğer yüzüne odaklanarak tüketicileri şikâyetten alıkoyan engeller 

üzerine odaklamıştır (örn., Bearden & Masson, 1984; Yan & Lotz, 2009; Laforge, 1989). Şikâyeti 

olumlu etkileyen faktörler kadar önemli olan engelleyici faktörler hakkında yapılan araştırmaların sayısı 

nispeten azdır ve konuya ilişkin etkin bir ölçek bulunmamasının da etkisi ile genel olarak keşifsel 

tasarıma sahiptir. Kamusal şikâyette bulunmayı engelleyen faktörlere ilişkin bilgi birikimini artırma 

motivasyonuna sahip bu araştırmada, literatürde altı çizilen engelleyici faktörlerin Türk tüketiciler için 

de benzer şekilde gelişip gelişmediğini araştırmak, varsa Türk tüketicilerine özgü engelleri keşfetmek 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda engelleyici faktörlere ilişkin kısa bir literatür taraması sunulmuş ardından 

yürütülen nitel araştırmada izlenen prosedür ve elde edilen bulgulara değinilmiştir. 

2. TÜKETİCİLERİ KAMUSAL ŞİKÂYETTE BULUNMAKTAN ALIKOYAN FAKTÖRLER  

Tüketicilerin şikâyetten kaçınma eğilimlerinin dinamiklerinin incelendiği araştırmalarda bazı 

faktörlerin öne çıktığı görülmektedir. Tüketicilerin şikâyet eğilimini azaltan temel faktörlerden biri 

memnuniyetsizliğin hizmet alımlarında yaşanmış olmasıdır. Ürün ve hizmet alışverişi sonucunda oluşan 

memnuniyetsizlikte, hizmet sektörünün doğası gereği kusurun belirlenmesinin daha zor olması 

nedeniyle daha az şikâyette bulunulduğu ifade edilmiştir  (Shuptrine & Wenglorz, 1980); (Bearden & 

Masson, 1984). Voorhees, Brady ve Horowitz’in (2006) çalışmasında mülakat sonuçları tüketicileri 

şikâyet etmekten alıkoyan farklı etmenler arasında zaman ve çaba faktörünün %21.09 ile şikâyet 

etmemek için belirtilen en yaygın sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Kamusal şikâyeti engellediği 

belirtilen kültürel, psikolojik ve demografik bazı faktörler Tablo1’de özetlenmiştir.  

Yapılan araştırmaların bir kısmı tüketicilerin kişisel özelliklerinin memnuniyetsizliklerini 

firmaya bildirmelerinin önündeki engellerden olduğuna işaret etmiştir. Örneğin Phau ve Baird’in 2010 

yılındaki çalışmasında şikâyette bulunmayanların şikâyette bulunanlara göre daha az konservatif 

oldukları ve adalet duygularının, kendine güvenlerinin ve şikâyete yönelik olumsuz tutumlarının 

şikâyette bulunanlara kıyasla daha güçlü olduğu görülmüştür. Aynı yıl Singapur, Güney Kore ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; memnuniyetsizlik 

ile şikâyet davranışının doğru orantılı olduğu görülmüş, tüketicilerinin memnuniyetsizlik düzeyleri 

yüksek olduğunda şikâyette bulunmaya yöneldiği görülmüştür (Sharma, Marshall, Reday, & Na, 2010). 

Araştırmada ayrıca yüksek öz izleme -başkalarının varlığı veya davranışına cevaben davranışı 

değiştirme veya uyarlama eğilimi- olan kişilerin şikâyet davranışında bulunmaktan kaçındığı 
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görülmüştür (Sharma vd. 2010). Crie’nin (2003) araştırmasında tüketicilerin kaliteye olan duyarlılığının 

şikâyet niyetini etkilediği, bir tüketicinin kaliteye olan duyarlılığı yüksek değil ise şikâyette bulunmadığı 

belirtilmiş, tüketicilerin markaya olan bağlılığının şikâyet niyetine etkisi incelendiğinde, markaya sadık 

olan tüketicilerin şikâyette bulunmamayı tercih ettikleri görülmüştür. 

Tablo 1. Tüketicileri Kamusal Şikâyette Bulunmaktan Alıkoyan Faktörlere İlişkin Araştırmalar 

Araştırma  Kamusal şikâyet davranışını zayıflattığı vurgulanan faktörler  

Voorhees, Brady ve Horowitz 

(2006)  

 

- Zaman ve Çaba 

- Servis Sağlayıcının Duyarlılığı 

- Kişisel Faktörler 

- Kurumun Telafide Bulunması 

- Çeşitli Nedenler (Sosyal faktörler, Kurumun Kalite İtibarı, İçsel 

Nedenler) 

- Alternatif Eylemler (Markayı değiştirme, bahşişi azaltma) 

Gelbrich (2010) 
- Çaresizlik 

- Moral Bozukluğu 

- Kızgınlık 

Phau ve Baird (2010) 
- Adalet duygusu 

- Toplumsallık 

- Şikâyete karşı tutum 

Sharma, Marshall, Reday ve Na 

(2010) 

 

- Müşteri memnuniyetsizliği 

- Bağlılık 

- Yapısal dürtüsellik 

- Öz izleme 

Chapa, Hernandez, Wang ve 

Skalski (2014) 

 

- Bireysellik/Toplumsallık  

Worley ve Samp (2016) 
- Karar verme gücü 

Wan (2013) 
- Bireysellik/Toplumsallık 

- Kusurun utanç verici olması 

Shuptine ve Wenglorz (1980), 

Bearden ve Masson (1984) 
- Hizmet sektöründe olması 

Crie (2003) 
- Hayal kırıklığının az olması 

- Kaliteye duyarlılık 

- Marka sadakati 

 

Yan ve Lotz (2009) 
- Başkalarının olması 

Laforge (1989), 

Çınar ve Uztuğ (2015) 
- Öğrenilmiş çaresizlik 

Stephens ve Gwinner (1998) 
- Muhatap bulamamak 
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- Kendini ifade edememek 

Kahraman (2018) 
- Şirket politikası nedeniyle 

Kolodinsky (1993) 
- Cinsiyet 

Usta (2002) 
- Yaş 

- Eğitim 

- Meslek 

- Gelir 

- Alışveriş sıklığı 

Tolon ve Zengin (2011) 
- Yaş 

- Eğitim 

- Meslek 

Sevim ve Sarı Daldı (2009) 
- Gelir 

- Eğitim 

- Alışveriş Sıklığı 

Literatürdeki araştırmalar kültürel yapının da şikâyet eğilimini azaltıcı etkisi olabileceğini 

göstermiştir. Chapa, Hernandez, Wang ve Skalski’nin (2014), Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, 

Mısır ve Türkiye’de yaşayan tüketiciler üzerine yaptıkları çalışmada, toplumsalcılığın ağır bastığı 

kültürdeki tüketicilerin bireysel toplumlarla karşılaştırıldığında kamusal eylemde bulunmak yerine özel 

eylemde bulunmayı daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Toplumsalcılık yönü güçlü kültürlerdeki 

tüketiciler; para iadesi, mağaza yöneticisiyle görüşme, olayı unutmayı tercih etme ve kısmen hiçbir şey 

yapmamayı tercih etmekteyken, bireyselliğin yoğun olduğu toplumlarda tüketiciler daha çok kamusal 

eylemde bulunmayı tercih etmektedir (Chapa vd., 2014). Benzer şekilde Wan (2013) utanç verici olarak 

görülmeyen hizmet hatalarında toplumsalcılığın görüldüğü kültürlerde tüketicilerin daha çok negatif 

kulaktan kulağa iletişime yöneldiklerini gözlemlemiştir. 

Araştırmalara göre tüketicileri şikâyette bulunmaktan alıkoyan faktörlerden biri de psikolojik 

faktörlerdir. Psikolojik faktörler arasında memnuniyetsizlik anında yaşanan duygularının etkisi dikkat 

çekmektedir. Gelbrich’in (2010) çalışmasında tüketicilerin şikâyet niyetlerinin duygu durumlarına göre 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tüketicilerin alışveriş sonrasında hissettikleri çaresizliğin yüksek 

olması kızgınlık ve moral bozukluğu hissetmelerine neden olmakta, kızgınlık hissi artan tüketicilerin 

intikam amacıyla, moral bozukluğu hisseden tüketicilerin ise çevrelerinden destek görme amacıyla özel 

şikâyet eylemi olan negatif ağızdan ağıza iletişime yöneldiği görülmektedir (Gelbrich, 2010). Diğer 

taraftan memnuniyetsizlik sonucunda oluşan hayal kırıklığının büyüklüğü ile şikâyette bulunma 

eğiliminin doğru orantılı olduğu belirtilmiştir (Crie, 2003). Şikâyet davranışı etkileyen psikolojik 

faktörlerden bir diğeri öğrenilmiş çaresizliktir. Laforge (1989); yaşlıların daha az şikâyet ettiğini, bunun 

bireyi pasif kılan öğrenilmiş çaresizlik olduğunu ve durumun sosyolojik teorisi ile açıklanabileceğini 

belirtmektedir. Buna göre öğrenilmiş çaresizliğin nedeni durumun kontrol edilemez olarak 
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algılanmasından kaynaklanmaktadır. Benzer sonuçlar Çınar ve Uztuğ’un (2015) araştırmasında da 

görülmüş olup, öğrencilerin büyük şirketlerle baş edemeyeceğini düşünmesinden dolayı şikâyette 

bulunmadıklarını belirttikleri görülmüştür. Kahraman’ın (2018) araştırmasında da tüketicilerin 

memnuniyetsizlik karşısında şirket politikası nedeniyle hiçbir şey yapılamayacağına dair inançlarının 

da şikâyet niyetlerini olumsuz etkilediğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Günümüze daha yakın tarihli 

başka bir araştırmada Worley ve Samp (2016) bireylerin karar verme gücü açısından birbirlerini denk 

görmediği ilişkilerde şikâyette bulunmaktan kaçındıklarına yönelik bulgular elde etmiştir.  

Stephens ve Gwinner’ın (1998) araştırmasında tüketicinin bazen memnuniyetsizliğini kime 

bildireceğini bilmediğinden veya kendini net bir şekilde ifade edemediği için karşı tarafın 

suçlamalarından kaçınmak istemeleri nedeniyle şikâyette bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Yan ve Lotz’un 

2009 yılındaki nitel çalışmasında tüketicilerin memnuniyetsizlik ile karşılaştıkları sırada yanlarında 

arkadaşları veya aile bireylerinin olması şikâyet önünde bir engel olarak ortaya çıkmıştır. Tüketiciler, 

başka insanların yanında şikâyette bulunmanın kişisel itibarlarını zedeleyeceğinden veya olayın 

büyüyeceğinden endişe ederek şikâyette bulunmayı tercih etmediklerini belirtmiştir. 

Şikâyetten kaçınma ile ilişkilendirilen faktörlerden diğeri demografik faktörlerdir. 

Kolodinsky’nin (1993) çalışmasında kadınların erkeklere görece daha fazla özel şikâyet eyleminde 

bulunduğu görülmüştür. Demografik özelliklerin etkisinin araştırıldığı bir başka çalışmada Usta (2002,); 

yaş, eğitim ve tüketicilerin mesleğinin şikâyet davranışına etkisi olduğunu ampirik bulgularla 

desteklemiş olup, gelir düzeyi ve ilgili sektörden alınan hizmetin sıklığının şikâyet davranışına etkisi 

olduğunu eklemiştir. İlgili araştırmada gençlerin özel şikâyet davranışında bulunmayı tercih ettiği, 

eğitim düzeyi ile kamusal eylemin negatif ilişkili olduğu, meslek gruplarına bakıldığında; özel eylemi 

tercih eden kişilerin çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktayken, kamusal eylemin en çok memurlar 

tarafından gerçekleştirildiği görülmüş, düşük gelir düzeyi ve sık olmayan alışveriş alışkanlığına sahip 

tüketicilerin daha az şikâyet davranışında bulundukları dikkat çekmiştir (Usta, 2002). Bir başka 

araştırmada da; düşük gelire, düşük eğitim düzeyine ve markayı daha az kullanan kişilerin 

memnuniyetsizlik karşısında daha az şikâyette bulundukları görülmüştür (Sevim & Sarı Daldı, 2009). 

Şikâyet davranışına etki eden demografik faktörlerin incelendiği bir başka çalışmada; tüketicilerin 

eğitim düzeyi, yaşı ve mesleklerinin tüketicilerin şikâyette bulunma niyetleriyle ilişkili olduğu ancak 

hane halkı geliri ile cinsiyetin bir etkisi olmadığı gözlenmiştir (Tolon & Zengin, 2011). Farhangmehr 

ve Silva’nın (1995) araştırmasında; eğitim seviyesinin belirleyici bir değişken olduğu; eğitim seviyesi 

ne kadar düşükse tüketicilerin memnuniyetsizlik durumunda şikâyetten kaçınma eğilimlerinin o kadar 

arttığı ortaya çıkmıştır.  
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3. METODOLOJİ 

Bu araştırma literatürde altı çizilen engelleyici faktörlerin Türk tüketiciler için de benzer şekilde 

gelişip gelişmediğini araştırmak, varsa Türk tüketicilerine özgü şikâyet engelleyici faktörleri keşfetmek 

amacını gütmektedir. Bu amaca yönelik olarak keşifsel bir doğaya sahip nitel bir araştırma 

tasarlanmıştır. Bu kapsamda derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak 2019 Şubat ve Nisan ayları 

içerisinde yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi açısından birbirinden farklı 26 tüketici ile görüşmeler 

yapılmıştır. Mülakat katılımcılarının 17’si kadın ve 9’u erkek olup, yaşları 18 ile 59 arasında 

değişmektedir. Yaklaşık 20 dakika süren mülakatlar, katılımcılarla ev veya iş ortamlarında yüz-yüze 

görüşmeler veya telefon görüşmeleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara mülakatı istedikleri 

zaman sonlandırabilecekleri, kişisel bilgilerinin sadece akademik amaçlar doğrultusunda kullanılacağı 

ve gizli kalacağı belirtilmiştir. Katılımcıların yaş, meslek ve takma isimleri Tablo2.’ de sunulmuştur. 

Araştırma için 7 başlıktan oluşan yarı yapılandırılmış süreç takip formu kullanılmıştır. Bu form 

doğrultusunda araştırma amaçlarına yönelik sorular belirlenmiş ancak mülakatın derinliğini ve kalitesini 

attırmak amacı ile gerektiği durumlarda tüketicileri anlattıklarını detaylandırmaya veya daha net ifade 

etmeye yönlendirecek ek sorular da kullanılmıştır. Mülakat doğrultusunda her katılımcıya, mülakatın 

net amacını bildirmeden, katılımcıları mülakata hazırlama niyetiyle, alışveriş yaparken neler 

hissettikleri hakkındaki genel sorular ile başlanmıştır. Daha sonra tüketicilere hizmet veya ürün 

alışverişi sonuncunda memnuniyetsizlik oluşturan nedenlerden bahsederek yakın zamanda yaşadıkları 

alışveriş problemleri hakkında sorular yönetilmiştir (“Aldığınız ürün veya hizmet bekleneni vermediği 

için memnuniyetsizlik yaşadığınız bir durum oldu mu? Olduysa memnuniyetsizlik sebebinizi kısaca 

belirtir misiniz?” gibi). 

Tablo 2. Mülakata Katılan Tüketici Bilgileri 

TAKMA İSİM YAŞ  MESLEK 

Ahmet 38 İşletme Müdürü 

Aslı 23 Üniversite Öğrencisi 

Ayşe 45 Ev Hanımı 

Melis 27 Araştırma Görevlisi 

Buse 25 Muhasebeci 

Aysun 30 Araştırma Görevlisi 

Ecrin 22 Üniversite Öğrencisi 

Elif 21  Üniversite Öğrencisi 

Mert 26 Araştırma Görevlisi 

Fatma 26 Ev Hanımı 

Ferhat 37 Yazılımcı 

Feyza 34 Ev Hanımı 

Hasan 54 Emekli 

İlkay 40 Akademisyen 

İshak 25 Üniversite Öğrencisi 

Mustafa 59 Zabıta Memuru 

Melek 27 Araştırma Görevlisi 

Nurcan 47 Ev Hanımı 
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Onur 18 Lise Öğrenci 

Remziye 57 Ev Hanımı 

Reyhan 52 Ev Hanımı 

Selen 36 Avukat 

Selim 18  Lise Öğrencisi 

Seril 24 Muhabir 

Samet 29 Araştırma Görevlisi 

Tuğba 35  Ev Hanımı 

Yaptığı alışveriş sonrasında memnuniyetsizlik durumuyla karşılaşan tüketicilere, oluşan 

memnuniyetsizlik sonucunda ne hissettikleri sorulmuştur. Mülakatın devamında tüketicilere yaşadıkları 

memnuniyetsizlik durumunda şikâyette bulunup bulunmadığı, şikâyette bulunduysa ne gibi bir yol 

izlediği sorulmuştur. Mülakatın ana amaçları doğrultusunda katılımcılardan memnun olmadığı bir 

alışveriş deneyiminin sonrasında şikâyette bulunmadığı bir durumu düşünmeleri istenmiş, onları 

şikayetten alı koyan sebepleri anlatmaları talep edilmiştir.  

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Görüşmeler metin haline döküldükten sonra temel kodlama, kodların üst kategoriler ve konular 

altında toplanması ve sonuçların yorumlanması gerçekleştirilmiştir. Katılıcıların mülakata hazırlamak 

için sorulan başlangıç soruları kodlama sürecinin dışında tutulmuştur. Kodlama sürecinde ortaya çıkan 

kod haritası ve üst kategoriler Şekil 1’de sunulmuştur. 

4.1. Alınan Ürün veya Hizmet Bekleneni Vermediği İçin Memnuniyetsizlik Yaşama 

Durumu 

Mülakat başlangıcında öncelikle alışveriş esnasında ve sonrasında oluşan sıkıntıların tanımı 

yapılmış ve örnekler verilmiştir (örneğin; aksaklıklar, beklenmeyen problemler gibi). Katılımcılara 

mülakat tarihinden önceki 6 ay içerisinde memnuniyetsizlik yaşadıkları bir durumun olup olmadığı 

sorulmuştur. Katılımcıların tamamı 6 ay içinde bir hizmet veya ürün alışverişi sonrasında çeşitli 

memnuniyetsizlikler yaşadıklarını belirtmiştir. 

 

 

 Şekil 1. Kod Haritası 

Aldığınız ürün veya hizmet bekleneni vermediği için 

memnuniyetsizlik duyma 

- Evet 

Memnuniyetsizlik sebepleri 

- Ürünün/ hizmetin talebe uygun olmaması 

- Ürünün/hizmetin problemli olması 

- Ürünün kısa sürede deforme olması 

- Hizmet sağlayıcının davranışları 

- Hizmetin/ürünün beklentiyi karşılamaması 

Memnuniyetsizlik sonucunda ortaya çıkan duygular 

- Üzgün, 

- Sinirli, 

- Pişmanlık, 

- Morali bozulmuş, 

Şikâyette Bulunmama Sebepleri  

Zaman ve Çaba Gerektirmesi  

- Uğraşmak istememek 

- Alışveriş sonrasında aradan zaman geçmesi 

- Zaman yoksunluğu 

- Acil bir ihtiyaç olması  

Şikâyetin Etkili Olacağına İnanmamak 

- Sonucun değişmeyeceğini düşünmek, 

- Kusurun düzeltilemeyecek olması, 

Hizmet Sağlayıcıdan Kaynaklanan Nedenler 

- Mağazanın konumu 

- Markanın kurumsal olmaması, 

- Alternatifin olmaması, 

- Çalışanların şikâyete karşı tutumu 
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- Kendini suçlama, 

- Hayal kırıklığı, 

- Çaresiz, 

- Kandırılmış, 

- Rencide olmuş, 

Memnuniyetsizlik sonrasında kamusal şikâyette 

bulunma 

- Evet 

- Hayır 

-Kamusal şikâyette bulunma yöntemi 

- Sosyal medya aracılığı ile  

- Doğrudan mağazaya giderek 

- Müşteri hizmetlerini arayarak  

- Tüketici hakları hakem heyetine başvurarak 

Memnuniyetsizlik yaşayıp kamusal şikâyette 

bulunmamama  

- Evet 

- Hayır 

 

Psikolojik Faktörler 

- Kendine karşı güvensizlik 

- Empati 

- Tatsızlık çıkmasından, duygusal modun 

bozulmasından korkmak  

- İntikam alınmasından korkma 

Problemi Tolare Edebilmek 

- Kusurun zamanla düzelecek olması, 

- Kusurun göz ardı edilebiliyor olması 

- Tüketicinin kusuru düzeltebilecek olması, 

- İlk defa olması 

Ürün/Hizmet Özelliği 

- Ürünün fiyatı 

- Ürün/ hizmet özelliğinin kusura elverişli olması 

Prosedürel Nedenler 

- Kusuru kanıtlamak için resmi belgenin 

olmaması 

- Prosedürü bilmemek 

4.2. Memnuniyetsizlik Sebepleri 

Memnuniyetsizlik yaşayan tüm katılımcılardan memnuniyetsizliklerini kısaca açıklamaları 

istenmiştir. Mülakatların tamamı incelendiğinde kişilerin birden fazla memnuniyetsizlik durumu 

yaşadığı olay olduğunu belirttikleri gözlemlenmiştir. 26 katılımcıdan 40 farklı memnuniyetsizlik öyküsü 

dinlenilmiştir. 

İlk grup ürün/hizmet sektöründe yaşadıkları deneyimlere bağlı olarak ürün/hizmet talebe uygun 

olmadığı için memnuniyetsizlik yaşayan 7 kişiden oluşmaktadır. 

Hasan, 54: “ Giresun’da bir berbere gitmiştim. Evime yakın bir berberdi ancak saçımı 

istediğimden kısa kesti ve bazı yerleri uzun bırakmıştı.” 

Mert, 26: “İnternetten bilgisayar için HDML kablosu sipariş etmiştim ama gelen ürün farklıydı.” 

14 katılımcıdan oluşan 2. Grupta 5 kişi hizmetin, 9 kişi ise ürünün problemli olmasından dolayı 

memnuniyetsizlik yaşadığını belirtmiştir. Bir hizmet alışverişi sonrasında hizmetin kötü bir şekilde 

yerine getirilmesi sonucunda memnuniyetsizlik yaşayan kişilerin açıklamalarına örnekler aşağıdaki 

gibidir. 

Ferhat, 37: “Yeni aldığım pantolonun paça boyunu kısalttırmak için terziye götürmüştüm ama 

terziden pantolonumu aldıktan sonra bir paçasını diğerinden 1 cm kadar kısa kesmiş olduğunu 

gördüm.” 

Samet, 29: “Yemek yediğim yerde yemeğimden istemediğim bir şey çıkmıştı. İştahımı kaçırdı 

yemeği yiyemedim.” 

İshak, 25: Bazen, evimin yakınındaki fastfood zincir restoranına gidiyorum ama aldığım fastfood 

ürünleri bazen bayat oluyor veya içeceğin asidi kaçmış oluyor.” 
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2. grupta yer alan 9 kişi, satın aldıkları ürünlerin; bozuk, defolu veya dayanıksız olmasından 

dolayı memnuniyetsizlik yaşadıklarını dile getirmişlerdir.  

İlkay, 40: “Oğluma marketten katkı maddesi içermeyen bir peynir almıştım, ancak eve geldiğimde 

üründe bölgesel küflenmeler olduğunu gördüm.” 

Fatma, 26: “Bir mağazadan kıyafet satın almıştım ama daha sonra ürünün defolu olduğunu 

gördüm.” 

Aysun, 30: “ Zincir bir marketten süt satın almıştım ama eve gelip sütün paketini açtığımda sütün 

bozuk olduğunu gördüm. Son kullanma tarihi geçmediği halde, tadı değişikti, kıvamı ise krema gibiydi.” 

Katılımcılardan 3. Grupta yer alan 6 kişi ürünün/hizmetin kısa sürede deforme olması nedeniyle 

problem yaşadıklarını belirtmiştir. 

Mustafa, 59: “Çocukların derslerinde kullanması için dizüstü bilgisayar satın almıştık ama kısa 

süre sonra bozuldu. Biz de bilgisayarı tamir için servise gönderdik ama uzun süre servisten gelmedi.” 

Feyza, 34: “Acil ihtiyacım için bir mağazadan kazak aldım ama zamanla kazakta tüylenmeler 

meydana geldi. Aslında böyle olacağını biliyordum ama acil bir ihtiyaçtı.” 

Fatma, 26: “ Güvendiğim bir markanın akıllı telefonunu almıştım ama telefonumun bataryası 

kısa sürede bozuldu.” 

Mülakat sonuçları 6 farklı olayda ürün ve hizmet sağlayıcının davranışlarının, tüketicileri 

psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ve bu nedenle memnuniyetsizlik yaşamalarına neden olduğunu 

göstermiştir.  

Seril,24: “Arkadaşımla birlikte sokakta yürüyorduk ve bir mağazaya girdik. Ben de kendime 

cüzdan alacaktım ve görüntüsünü beğendiğim bir cüzdanı incelemek istedim ama satıcı beni azarladı 

ve ürüne dokunmama izin vermedi. Öyle bir kural yoktu ve bir müşteri olarak bu benim hakkımdı.” 

Reyhan, 52: “Dişlerime tedavi yaptırmam gerekiyordu bu nedenle de bir diş hekimine gitmeye 

başlamıştım. Aradan birkaç seans geçmişti ama diş hekimi soru sormak istediğimde cevap vermek 

istemiyordu. Bir gün eldiveni değiştirmediğini zannedip uyarmıştım ve bana ben bir hekimim böyle bir 

şeyi benim için düşünemezsin diyerek beni azarladı.” 

Selen, 36: “Bir süre önce taksiye binmiştim, havalimanına gitmem gerekiyordu. Ama taksi 

şoförünün kullandığı yol yüzünden uçağıma az kalsın geç kalıyordum. Şoför benim izlemesini söylediğim 

güzergâh yerine farklı bir güzergâhtan gitti. Yolculuk esnasında da çalışmaya yeni başladığını 

belirtmişti. Uçağıma son anda yetişebildim.” 

Hizmetin/ürünün beklentiyi karşılamaması 5. Grupta bir diğer memnuniyetsizlik nedeni olarak 

mülakat sonucunda gözlemlenmiştir. 
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Ahmet, 38: “Arabam bozuldu ve yaptırmak için servise götürdüm. Kasko şirketi bana herhangi 

bir ücret ödemeyeceksiniz demişti ama aracın tamiri bitince servis bana fatura kesti.” 

Tuğba, 35: “Evlilik yıldönümünde eşimle güzel bir restoranta gitmiştik ama gelen yemekler güzel 

değildi. Manzarası güzeldi fakat yemekler lezzetsizdi. Hiç beklediğimiz gibi değildi. Bir süre önce de 

adına güvendiğim bir markadan doğrayıcı almıştım ve markaya güvendiğim için de araştırmamıştım 

ama memnun kalmadım. Doğrayıcı sebzelerin kimisini küçük, kimisin büyük doğruyordu.” 

4.3. Memnuniyetsizlik Sonucunda Ortaya Çıkan Duygular 

Katılımcılara yaşadıkları memnuniyetsizlik sonucunda hisleri sorulduğunda 10 kişi deneyimleri 

sonucunda üzüntü duyduklarını belirtirken, 5 katılımcı sinirlendiğini, 3 katılımcı pişmanlık duyduğunu 

belirtmiştir. 2 katılımcı bu deneyim sonucunda kendini suçlarken, 3 katılımcı hayal kırıklığı duymuş, 1 

kişi çaresizlik, 1 kişi kandırılmışlık hissetmiş ve 2 kişi rencide edildiğini düşünmüştür.  

Seril 24: “Kendimi aptal gibi hissettim kendi paramla rezil oldum.” 

Reyhan,52: “Ne yapabilirdim ki tedaviyi yarım bırakamazdım.” 

4.4. Memnuniyetsizlik Sonrasında Kamusal Şikâyette Bulunma Durumu ve Şikâyette 

İzlenen Yol 

Katılımcılara yaşadıkları memnuniyetsizlik sonucunda şikâyette bulunup bulunmadıkları 

sorulduğunda 40 farklı memnuniyetsizlik öyküsü için 14 olayda, katılımcıların memnuniyetsizlik 

sonucu şikâyetlerini bildirdiği görülmüştür. Bu katılımcılardan sadece 1 tanesi sosyal medya aracılığı 

ile şikâyette bulunurken geri kalan 13 katılımcı; doğrudan mağazaya giderek, müşteri hizmetlerini 

arayarak veya tüketici hakları hakem heyetine başvurarak kamusal şikâyette bulunmuştur. Şikâyette 

bulunan katılımcıların bir kısmının öykülerine aşağıda yer verilmiştir.  

Aysun, 30: “Normalde yapacağım bir şey değil ama sosyal medyada firmayı da etiketleyerek 

şikâyette bulundum. Mağazaya gitmedim. “ 

Fatma, 26: “Telefonun bataryası bozulunca ben de tüketici hakları hakem heyetine şikâyette 

bulundum.” 

Melek, 27: “Firmayı arayarak memnuniyetsizliğimi dile getirdim. Bana yoğun çalıştıklarını 

söylediler ve hatalarını kabul ettiler ben de yoğunluklarına inandım.” 

Reyhan, 52: “Ürünü aldığım satış noktasına gittim ve şikâyette bulundum. Onlardan ya 

değiştirmelerini ya da ücret iadesinde bulunmalarını istedim, ürünü görünce talebimi kabul ettiler ben 

de ürünü değiştirdim.” 

Tuğba, 35: “Müşteri hizmetlerini aradım, bu problemin kendilerinden kaynaklanmadığını bunun 

için bir ücret iadesi yapamayacaklarını söylediler.” 
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4.5. Memnuniyetsizlik Yaşayıp Kamusal Şikâyette Bulunmama 

Mülakat katılımcılarından 4 kişi memnuniyetsizlik yaşadığı bir durum karşısında şikâyet 

etmemeyi tercih ettiği bir deneyimden bahsetmemiştir. Kalan 22 katılımcı memnuniyetsizlik yaşadığı 

durumlar karşısında zaman zaman şikâyet etmeyi zaman zaman da etmemeyi tercih etmiştir. 26 

katılımcıdan dinlenilen 40 öyküden 26 tanesinde katılımcılar çeşitli nedenlerle herhangi bir kamusal 

şikâyette bulunmadıklarını belirtmiştir.  

4.6. Kamusal Şikâyette Bulunmama Sebepleri  

Katılımcılara yaşadıkları memnuniyetsizlik sonrasında neden şikâyette bulunmadıkları sorulmuş, 

çok sayıda farklı sebep belirlenmiş, bu sebepler benzerliklerine göre 7 farklı üst grupta toplanmıştır. Bu 

noktada, katılımcıların yalnızca tek bir sebep değil birden çok sebebe değinmiş olabileceği 

unutulmamalıdır.  

4.6.1. Zaman ve Çaba Gerektirmesi  

Derinlemesine mülakat sonuçlarında, tüketicilerin bir kısmının şikâyet etmek için gereken süre 

ve çaba sebebi ile şikâyetten kaçındığını görülmüştür. Kişilerin memnuniyetsizlik karşısında şikâyet 

etmenin; değişim/iade işlemlerinin uzun sürmesinden veya satış noktasının uzak olmasından dolayı 

şikâyeti uğraştırıcı olarak değerlendirdiği görülmüştür. Ayrıca alışverişin üzerinden belirli bir zaman 

geçtiğinde de şikâyette bulunulmadığı görüşmüştür.  

Fatma, 26: “Kıyafetteki defoyu fark ettiğim gün evimden taşınma hazırlığı yaptığım bir gündü. 

Bu nedenle de vaktim yoktu.” 

Nurcan, 47: “Şikâyet etmedim, çünkü ürünü satın alalı çok olmuştu.” 

İlkay, 40 : “Market uzaktaydı ve zamanım yoktu. Ayrıca yorgundum ve uğraşmak istemedim.” 

Diğer taraftan tüketicilerin ihtiyaçlarının aciliyetinin olması ve ihtiyacın bir an önce giderilmek 

istenmesi nedeniyle zaman alacağı düşünülen şikâyet davranışında bulunmadığı görülmüştür. 

İlkay, 40: “Acıkmıştık ve bir an önce yemeğimizi yemek istiyorduk.” 

4.6.2. Şikâyetin Etkili Olacağına İnanmamak 

Mülakat sonuçlarında, katılımcıların bazıları geçmişteki deneyimlerine de dayanarak 

memnuniyetsizlik karşısında şikâyetlerini belirtmelerinin durumda herhangi bir değişiklik 

yaratmayacağını düşündüklerini ifade etmiş, şikâyet edilse bile kusurun düzeltilemeyeceğini 

düşündükleri için şikâyette bulunmadıklarını belirtmiştir. 

Aslı, 23: “Minibüs şoförünü kime şikâyet edeceğimi bilmiyorum. Şikâyetçi olsam da bir etkisinin 

olacağına inanmıyorum. Minibüs şoförleri hep böyleler.”  
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Buse, 25: “Zaten saçım istediğim gibi olmamıştı şikâyette bulunsam hiçbir şey değişmeyecekti. 

Şikâyet etmemim hiçbir yararı olmayacaktı bana. Saçım olduğu gibi kalacaktı.” 

4.6.3.  Hizmet Sağlayıcıdan Kaynaklanan Nedenler 

Bir mağazanın yoğunluğu, kurumsal olmaması, alternatifinin olmaması, kusurun hizmet sağlayıcı 

tarafından ilk kez yapılması ve çalışanların şikâyet karşısında tutumları, memnuniyetsizlik karşısında 

tüketicileri şikâyette bulunmaktan alıkoyan hizmet sağlayıcı ile ilgili faktörler olarak görülmüştür.  

Mert, 26: “Restoranlarda yemek istediğim gibi gelmediğinde restoranına göre şikâyet etme 

niyetim değişiyor. Zincir restoransa şikâyette bulunmuyorum çünkü çalışan kurumu benimsememiş 

oluyor. Çalışanların çoğu gelip geçici elemanlar bu nedenle de şikâyet karşısında ilgisiz kalıyorlar ama 

restoran butik bir restoransa sahibiyle görüşüyoruz veya çalışanlara durumu anlatıyoruz. Onlar bir 

telafide bulunuyorlar.” 

Tuğba, 35: “Genelde marka kurumsalsa şikâyette bulunuyorum ama kurumsal değilse ne kendimi 

üzüyorum ne de karşı tarafı. Mahalle arası yerlerde ilgilenmek istemiyorlar ben de bu nedenle şikâyette 

bulunmuyorum. Bir mağazaya girdiğimde ilk girişimde gözleri parlıyor ancak değişim veya iade için 

gittiğimde ise “seninle mi uğraşacağım” tavrıyla karşılaşınca kendimi rahatsız hissediyorum.” 

İşletmenin kurumsal olmaması yalnızca çalışanların ilgisizlikleri nedeni ile değil aynı zamanda 

adresin hatırlanamaması nedeniyle de tüketicilerin şikâyet niyetlerini etkilemektedir. 

Fatma, 26: “Kurumsal bir yerden almamıştım, ara sokakta bir yerdi ve ürünü değiştirebileceğim 

başka bir şubesi yoktu. Nereden aldığımı da daha sonra hatırlayamadığım için şikâyette bulunmadım.” 

Mağazanın alternatifinin olmaması tüketicilerin memnuniyetsizliklerini belirtmelerini engelleyen 

bir diğer faktördür. İşletmenin alternatifin olmaması kimi zaman yapılan anlaşmalar nedeniyle olurken 

kimi zaman da tüketicinin en çok beğendiği yer olmasından dolayıdır. 

Samet,29: “Yemek yiyebileceğim başka bir alternatif yok. Bu nedenle şikâyette bulunmadım.” 

Buse, 36: “Ben o kuaföre yine gitmeye devam edecektim çünkü buradan daha iyi başka bir kuaför 

bilmiyorum.” 

4.6.4. Psikolojik Faktörler 

Mülakat sonuçları bazı psikolojik faktörlerin şikâyet etmeyi engellediğini göstermektedir. 

Psikolojik faktörlerden biri olan empati tüketicilerin çalışanların veya işletmenin kusurunun anlayışla 

karşılamasını ifade etmektedir.  

Ferhat, 37: “Şikâyette bulunsam ne yapabilirdi ki. Pantolonun ücretini ödeyebilirdi en fazla. 

Zaten bir pantolon paçası tadilatından kazanacağı 10-15 Türk Lirası. Bu kadar küçük bir meblağ 
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kazanma amacıyla çalışıyor ve karşılığında ona 80 TL bir masraf çıkartıp pantolonun ücretini talep 

edemezdim. 1 yıl giyeceğim bir ürün için vicdan azabı çekmek istemedim. Ben de boş verdim. “ 

Onur, 18: “Yemek yediğim yer yoğun oluyor, herkes insan sonuçta sorun çıkarmamaya 

çalışıyorum, sonuçta günde belki 500 kişiye hizmet veriyorlar yetiştirememiş olabilirler.” 

Mert, 26: “Karşı tarafla empati kuruyorum özellikle hizmet sektöründeki çalışanlar siparişleri 

yetiştirme amacında oldukları için stresli oluyorlar. Benim de stresli olduğum zamanlar oluyor.” 

Kendine karşı güvensizlik faktörü; tüketicilerin şikâyet ettiklerinde terslenmekten çekinmeleri, 

kendilerini ifade edemeyeceklerini, kendini firmaya karşı kanıtlayamayacağını düşünmeleri şeklinde 

ortaya çıkmaktadır.  

Ayşe, 45: “ Şikâyette bulunmadım ve bir daha da asla buradan sipariş vermem dedim. Şikâyet 

etsem konu uzadıkça uzayacaktı kendilerini haklı çıkartacaklardı beni haklıyken haksız duruma 

düşüreceklerdi. Suçu bana atıp gıdayı kendiniz açıkta bırakmışsınız diyeceklerdi. Bir şekilde haklı 

olduklarını iddia edeceklerdi.” 

Onur, 18: “İşletme küçük bir yerse terslemelerinden çekiniyorum o yüzden şikâyette 

bulunmuyorum. Terslerlerse moralim bozulur ve diğer işlerime odaklanamam. Çalışanlarla da empati 

kuruyorum belki sorunlu bir günüdür diye düşünüyorum.” 

Şaşkınlık durumu, kişinin memnuniyetsizlik yaşadığı durumda ortaya çıkan yoğun şaşkınlık 

duyma hali tüketicileri şikâyet etmekten alıkoyan faktörlerden biridir. 

Seril, 24: “Çalışan cüzdanı incelememe izin vermediği için şikâyette bulunmadım çünkü daha 

önce hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmamıştım, bu yüzden ne yapacağımı bilemedim ve çok şaşırmıştım. 

Doğru davranışın hangisi olduğunu o an idrak edemedim ve şikâyette bulunmadım. Dükkândan çıktıktan 

sonra neden şikâyette bulunmadım ki diye düşündüm bu durum anlık bir şoktu benim için.” 

Aslı, 23: “Kötü bir deneyimdi, önce minibüs şoförüyle tartıştım sonra beni azarladı ve sonuç 

olarak minibüsten atıldım. O an şikâyet etmeyi düşünemedim bile. O yüzden de bir daha minibüse 

binmem dedim.” 

Memnuniyetsizlik sonucunda tüketicilerin; pişmanlık, üzüntü, moral bozukluğu, hayal kırıklığı 

gibi çeşitli negatif duyguları yaşadığı mülakatlarda gözlemlenmiştir. Bulgular değişen duygu 

durumlarının daha da kötüye gitmesini istenmeme sebebi ile tüketicileri şikâyette bulunmadığını 

göstermektedir.  

Mustafa, 59: “Ailemin yanında bir şey söylemek istemedim. Onların keyfi yerindeydi ve durumu 

çok önemsememişlerdi. Ben de tatilde onlara böyle bir tatsızlık yaşatmak istemedim.” 
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Mert, 26: “Sinirimi bozmak istemediğim için şikâyette bulunmadım. İşletme yoğunsa bu tip işlere 

girmek istemiyorum.” 

Tuğba, 35: “Söylesek tadımız kaçacaktı yiyebildiğimiz kadarını yedik ve kalktık. Çok da şikâyetçi 

tipler değiliz, yapımız öyle değil.” 

Elif, 22: “Çok kalabalıktı ve istediğimiz şey gelmeyince moralimiz bozulmuştu, üzülmüştük ve 

yiyelim de kalkalım ne olursa olsun dedik.  

Psikolojik faktörlerden bir diğeri intikam korkusudur. Katılımcıların bazıları, şikâyette 

bulunmaları halinde karşı tarafın hizmeti veya ürünü kasten daha kötü hale getirerek intikam almasından 

korkmaları nedeniyle şikâyet etmemeyi seçmiştir.  

İshak, 25: “Şikâyet etmedim çünkü ben ürünün bayat olduğunu söylesem çalışanlara pek 

güvenmediğim için, belki yeni getireceğe yemeğe haberim olmadan bir zarar verebilir diye düşündüm. 

Çünkü onun gözünde ona yeni bir uğraş çıkarmış olacaktım. Ben de o kişinin kişiliğini bilmediğim için, 

yemeğime uygunsuz bir davranışta bulunmasından korktum. “ 

Reyhan, 52: “Diş hekimi için bir şikâyette bulunmadım çünkü tekrar gitmem gerekiyordu. Şikâyet 

edersem daha sonra tedaviyi özenle yapacağına güvenemedim.” 

4.6.5.  Problemi Tolare Edebilmek 

Hizmet veya ürüne ilişkin memnuniyetsizlik oluşturan durumun kullanıcı tarafından düzeltilebilir 

olması, kusurun göz ardı edilebilecek kadar küçük veya önemsiz olması, kusurun zamanla düzelecek 

olması ve durumun ilk kez gerçekleşmesi tüketicilerin şikâyet etme ihtimalini düşüren faktörlerdir. 

Hasan, 59: “Berbere herhangi bir şikâyette bulunmadım sonuçta olan olmuş, saçım kesilmişti 

yapacak bir şey yoktu ve saçım tekrar uzayacak nasıl olsa diye düşündüm.” 

Selim, 18: “Ayakkabı için bir şikâyette bulunmadım, ayakkabıdaki leke çok belli olmuyordu. 

Benim için çok önemli bir problem değildi, ürünü de kullanabiliyordum.” 

Remziye, 57: “Evin rutubetli olması konusunda bir şikâyette bulunmadım. Kirası uygundu ve zor 

bulmuştum, ayrıca ev büyüktü ve kullanışlıydı, giriş kattaydı, kızımın evine de yakın olduğu için başka 

bir eve taşınmak istemedim.” 

Elif, 22: “Daha önce gittiğimiz bir yerdi ve restoranın sakin bir zamanında da gitmiştim, o zaman 

memnun kalmıştım. İlk defa problem yaşadığımız gün gitseydim bir daha gitmezdim ama daha önceki 

memnuniyetimizden kalma bir kredileri olduğu için tekrar giderim.” 

Seril, 24: “Sürekli gittiğim bir yer olduğu için ses çıkarmadım. Tamamen garsonun hatasıydı 

müessesenin her zamanki tavrı değildi.” 
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4.6.6. Ürün/Hizmetin Özelliği 

Mülakat sonuçlarına göre bazı katılımcılar ürünün/hizmetin fiyatının makul bir seviyede 

olmasından dolayı şikâyet etmeye değmeyeceğini düşünmüş ve fiyatın ürün performansının belirleyicisi 

olduğunu düşündüğünden dolayı kusur karşısında şikâyet etmeye gerek görmemiştir. 

Feyza, 34: “Zaten düşük kaliteli ürünler satan bir mağazadan almıştım kazağı, kalitesi belliydi o 

yüzden şikayet etmeye gerek duymadım, çok bir para vermemiştim.” 

Mustafa, 59: “Gittiğimiz otel belliydi; orta gelirli ailelerin geldiği bir müesseseydi. Bu fiyata bu 

kadar olur diye düşündüm.” 

İlkay, 40: “Koruyucu madde olmayan bir üründü bu yüzden de küflenebilir diye düşündüm. Daha 

sonra keşke şikâyet etseydim diye düşündüm, ama çok da pahalı bir ürün değildi, şikâyet etsem git gel 

maliyeti daha fazla olacaktı.” 

4.6.7. Prosedürel Nedenler 

Tüketiciler şikâyette bulunmak isteseler dahi bazı prosedürel sebepler şikâyette bulunmayı 

engellemektedir. Alışveriş sonrasında faturayı kaybetmek, bir ticari taksinin plakasını almamak, 

şikâyetin nereye nasıl yapılacağı bilmemek prosedürel sebeplere örnektir. 

İlkay, 40: “Durumu fark ettiğimde sanırım faturayı çöpe atmıştım. Faturayla gittiğimde bir sıkıntı 

olmayacak ve ürünü geri alacaklardı ama genelde ürünlerin fişini kaybetmiş oluyorum bu yüzden 

değiştirmeyeceklerini düşünüyorum.” 

Selen, 36: “Geç kalmıştım ve aracın plakasını almak o sırada aklıma gelmedi. Bu yüzden de daha 

sonra şikâyette bulunamadım.” 

Aslı, 23: “İnternet alışverişlerinde prosedür nasıl işliyor bilmiyorum.” 

5.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Müşterilerin ürün ve hizmet ile yaşadıkları kötü deneyimlerin ardından şikâyetlerini firmalara 

iletmesi memnuniyetsizliğin firmaya vereceği zararı minimize edebilmek için önemli bir fırsattır. Bu 

sebeple memnuniyetsizlik sonrasında sessiz kalmayı tercih eden müşterilerin davranışlarının 

anlaşılması, kamusal şikâyet eylemi önündeki engellerin belirlenmesi ve mümkün ise kaldırılması 

firmalar için gerekli bir işlemdir. Bu araştırmada yürütülen derinlemesine mülakatlar ile Türk 

tüketicilerinin memnuniyetsizlik yaşadıkları durumlarda şikâyet etmelerine engel olan faktörlerin neler 

olduğunun keşfedilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; kamusal şikayet eyleminin zaman ve 

çaba gerektirmesi 6 kez, hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan nedenler 6 kez, psikolojik faktörler 12 kez, 

eksik veya hatanın tolare edilebilir olması 6 kez, ürün/hizmetin özelliği 3 kez, şikâyetin etkili olacağını 

düşünmeme 3 kez, prosedürel nedenler 2 kez şikayette bulunmamanın sebebi olarak belirtilmiştir. 
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Katılımcılardan bazıları şikayet etmelerine engel olan tek bir faktör değil, birden çok faktör olduğunu 

ifade etmiştir. 

Araştırma sonuçları, kamusal şikâyette bulunma davranışının zaman, çaba, bilgi gerektirdiği 

yönündeki algıyı net şekilde ortaya koymuştur. Buna göre tüketiciler belirli zamanlarda uğraştırıcı 

buldukları şikâyet etme davranışına hiç yönelmemekte, diğer bir ifade ile şikâyette bulunmanın 

maliyetlerine katlanmak istememektedir. Ancak mülakat sonuçları şikâyet etme davranışına ilişkin 

maliyet unsurlarının zaman/çaba harcamak istenmemesinden veya bilgisizlikten ibaret olmadığını 

göstermiştir. Öyle ki işletmenin kalabalık olması, terslenmekten korkmak, çalışanlarla empati kurmak, 

daha fazla negatif duyguya maruz kalmamak, olay çıkmasını istememek veya çalışanın intikam 

almasından korkmak öne çıkan şikâyet etmeme nedenleridir. Bu bulgu, kamusal şikâyette bulunmaya 

ilişkin algılanan maliyetin aynı zamanda psikolojik ve sosyal maliyet unsurlarını da barındırdığını 

açıkça göstermektedir.  

Yapılan mülakatlarda durumun tolare edilebilmesi en sık dile getirilen ikinci faktör olarak ortaya 

çıkmıştır. Buna göre muhtemelen şikâyet etmenin maliyeti de düşünülerek durumun kurtarılabilir 

olması, ürünün/ hizmetin diğer özelliklerinin iyi olması, zamanla kusurun giderilecek olması ve kusurun 

ilk kez gerçekleşmesi gibi durumlarda tüketiciler memnuniyetsizlik karşısında toleranslı davranmakta 

ve şikâyette bulunmamayı seçmektedir. Benzer şekilde ürün veya hizmetin fiyatının uygun olması, 

uygun fiyattaki bir ürün/hizmet için fazla bir beklentiye girilmemesi şikâyet etmeme nedeni olarak 

belirtilmiştir. Bir diğer ürün/hizmet kaynaklı nedene bakıldığında ürün/hizmet özelliği nedeniyle hızlı 

deformasyona uğrayacak olması bu nedenle de kusurun kabul edilebilir olması şikâyette bulunmama 

nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumda müşterinin üründeki kusurun büyüklüğü ile şikâyet etmenin 

algılanan maliyeti arasında bir değerlendirme yaptığı sonucuna varmak mümkündür. Ayrıca 

tüketicilerin düşük fiyatla ilişkili düşük performans beklentisi sebebi ile memnuniyetsizlik sonunda 

olumsuz duyguları daha az yoğun yaşaması diğer bir olası açıklamadır.  

Şikâyetin olumsuz deneyimin düzeltilmesi için sağlayacağı katkı olarak tanımlanabilecek 

algılanan etkililik de katılımcıların şikâyet niyetini değiştirebilmektedir. Buna göre bazı katılımcılar 

şikâyetlerinin etkili olmayacağını düşündükleri için şikâyette bulunmadıklarını belirtmiştir. Olayın 

birden fazla gerçekleşmesi, şikâyette bulunsalar dahi kusurun o an düzeltilemeyecek olması, sebepler 

arasında vurgulanmıştır. Şikâyetin algılanan etkililiğinin düşmesinin sebeplerinden biri de hizmet 

sağlayıcının kurumsal bir firma olmadığına yönelik algılardır. Katılımcıların bir kısmı işletmenin 

kurumsal olmadığı için şikâyete dair ilgisiz davranılacağını düşünerek şikâyetten kaçınmıştır. Şikâyet 

eğilimini azaltan hizmet sağlayıcıya ilişkin diğer faktörler de mağazanın konum olarak uzak olması, 

alternatifinin olmamasıdır.  
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Memnuniyetsizlik durumunda tüketicileri sessiz kalmaya iten diğer bir sebep de şikâyette 

bulunmak için gerekli olan prosedürdür. Tüketiciler ya prosedürü bilmemekte ya da süreç için gerekli 

olan evrakı saklama, şikayet başvuru süresi takibi gibi vb. faaliyetleri yerine getirememektedir. Bu 

durum kötü bir hizmet deneyimi sonrasında tüketicinin olayı kanıtlayacak bir belge veya numarayı 

elinde bulundurmamış olması gibi yapısal bazı engellerin dile getirilmesi ile ortaya çıkmıştır.  

Yukarıda özetlenen araştırma sonuçları, yöneticiler açısından değerlendirildiğinde işletmelerin 

ürün ve hizmetler ile kötü deneyim yaşayan tüketicileri kamusal şikâyete yönlendirebilmek için atması 

gereken en önemli adımın ne olduğuna dair ipucu sunmaktadır. Buna göre firmaların atması gereken en 

önemli adım; tüketiciler için şikâyet etme maliyetini düşürmektir. Bu doğrultuda, şikâyet prosedürünü 

sadeleştirmek, satış sırasında prosedüre ilişkin bilgi vermek, şikâyetin daha az zaman ve eforla 

gerçekleşmesi yönünde önlemler almak ve şikâyet sırasında tüketicilerin olumsuz duygularının 

azaltılması için tüm şirket genelinde tüketici odaklı bir şikâyet yönetim kültürü yerleştirmek faydalı 

olacaktır. 

Araştırma sonuçları gelecek araştırmalar için de yol gösterici bazı bulgular sunmaktadır. Mülakat 

bulguları literatürdeki bulgular ile karşılaştırıldığında; Türk tüketicilerin şikâyette bulunmamalarının 

nedenleri olarak ortaya çıkan faktörlerin büyük oranda uluslararası literatürde belirtilen nedenlerle 

örtüştüğü görülmüştür. Ancak psikolojik engellerden biri olan intikam alınmasından korkma faktörü 

daha önce çok nadiren raporlanmış bir engeldir. İntikam alınmasından korkma faktörünün tüketiciler 

için bir engel oluşturabileceği Barlow ve Møller (2008) tarafından ve Türkiye’de yapılan 

araştırmalardan da Eşkinat’ın (2009) doktora tezinde bahsedilmiş, ancak engellerin araştırıldığı nitel 

çalışmalarda bir engel olarak net olarak tanımlanmamıştır. Bu sebeple gelecek araştırmalarda Türk 

tüketicilerinin net olarak ortaya koyduğu “intikam korkusu” engeli hakkında yeni araştırmalar yapılması 

faydalı olacaktır. Gelecek araştırmalarda ayrıca şikâyet etmenin maliyet unsurlarının net olarak 

kavramsallaştırılması ve konuya ilişkin ampirik çalışmalara olanak tanıyacak bir ölçüm aracının 

geliştirilmesi faydalı olacaktır.  
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İŞ HAYATINDA UYGULANAN KRONİZM DAVRANIŞLARININ ALGILANAN 

KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Mihriban KARTAL 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Tansoy YILDIRIM 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, kronizm uygulamaları sonucu, çalışanların ve diğer paydaşların 

zihinlerinde oluşan kurumla ilgili olumlu ya da olumsuz algıları belirlemektir. 

Kronizm, tanışıklık ilişkilerine dayalı olarak hem kamu hem özel sektörde karşımıza çıkan bir 

kayırmacılık türüdür. Kronizm, işe alım konusunda yetkili kişilerin aynı okuldan mezun olma, hemşehri, 

ve daha birçok tanışıklık sebebiyle kendine yakın olan kişilere belli pozisyon ve durumlarda öncelik 

vermesidir. Kurumsal itibar; kuruma karşı çalışanların hafızalarında oluşan algılar, değerler, saygı vs. 

gibi unsurların tamamıdır. 

Kurumlarda çalışanlara yönetim ve yetkili kişiler tarafından uygulanan kronizm davranışları, 

çalışanların kuruma olan algılarını olumsuz etkileyecek ve kurum içinde adaletsiz bir durum 

oluşturacaktır. Kayrılmayan kişiler bu durumu kabullenmek istemeyecek bu da pek çok sorunları 

beraberinde getirecektir. 

Çalışanlar tarafından karşılaşılan her olumsuz durum, dışarıda kurumun itibarını azaltacak ve 

hatta zamanla yok edecektir. Çalışanlar arasında adaletsizlik olması, kurumun ürün ve hizmetlerinin 

kullanılmamasına sebep olabilecektir. Tüm bu sebep ve sonuçlar düşünüldüğünde, bu iki kavram 

arasındaki zıt ilişkinin incelenmesi iş hayatı açısından yararlı olabilecektir. 

Bu çalışmada, SPSS programı kullanılarak Lim ve Teo (2005)’nun geliştirdiği kaytarma ölçeği 

ile Chun (2005)’un geliştirdiği kurumsal itibar ölçeklerinden yararlanılmış anket yöntemiyle regresyon, 

kolerasyon, faktör analizleri, frekans düzeyleri ve değişkenlerin anlamlılıkları test edilmiştir. Çalışma 

Bandırma’da faaliyet gösteren sağlık kurumlarında 159 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre kronizm ile kurumsal itibar arasında ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışanların kronizm algıları arttıkça kurumsal itibar algı düzeyleri azalmaktadır. Çalışmanın 

devamında analiz sonuçlarından detaylı bir şekilde bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kronizm, Kurum, Kurumsal İtibar, Çalışan Algısı, Algılanan İtibar. 
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THE EFFECT OF CHRONICISM BEHAVIORS IN BUSINESS LIFE ON PERCEIVED 

CORPORATE REPUTATION 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the positive or negative perceptions of the employees in the 

minds of employees and other stakeholders. 

Chronism is a type of nepotism which appears in both public and private sectors based on the 

relationships of acquaintance. Chronism means that recruiters are given priority in certain positions 

and situations to those close to them due to graduation from the same school, citizens, and many other 

acquaintances. Corporate reputation; perceptions, values, respect etc. that occur in the memories of 

employees against the organization. is all of the elements. 

The chronism behaviors applied to the employees in the institutions by the management and 

authorized persons will negatively affect the employees' perception of the organization and create an 

unfair situation within the organization. Unprotected people will not want to accept this situation, which 

will bring many problems. 

Every negative situation faced by employees will reduce the reputation of the organization outside 

and even destroy it in time. Injustice among employees may result in non-use of the company's products 

and services. Considering all these reasons and results, it may be useful for business life to examine the 

opposite relationship between these two concepts. 

In this study, regression, correlation, factor analysis, frequency levels and significance of 

variables were tested by using survey method which was developed by Lim and Teo (2005) and 

institutional reputation scales developed by Chun (2005). The study was conducted on 159 persons in 

health institutions operating in Bandırma. According to the results of the analysis, there is an inverse 

relationship between chronism and institutional reputation. As employees' perception of chronism 

increases, their perception of corporate reputation decreases. The results of the analysis will be 

discussed in detail. 

Key Words: Chronism, Corporate, Corporate Reputation, Employee Perception, Perceived Reputation. 

JEL Codes: D23, B25, A30 
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1.GİRİŞ 

İnsanların bir ara yaşadıkları ve etkileşim halinde oldukları her alanda birbirleriyle iletişim ve 

gelişim halinde yaşamaktadırlar. Yeni yerleşim yeri edinme, askerlik, savaşlar ve kalabalık olma arzusu 

insanın tek yaşayamayacağının mümkün olmadığından dolayı arzu edilen bir yaşam biçimidir. İnsanlar 

genel olarak kendilerinden olanlarla abirlikte yaşamak isterler. Aynı soy, dil, din ırk ve gibi sebepler bu 

duruma kriter oluşturmaktadır. Bu gibi istekler kayırmacılık kavramının temelini oluşturmaktadır. 

Kayırmacılık kavramı çok eski bir tarihe uzanmaktadır. Sosyal hayatta insanları etkilediği gibi iş 

hayatında etkileri daha büyük olmaktadır. Çünkü kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, yaşam 

standartlarını yükseltmeleri gibi durumlar, iş örgütlerinin önemini artırmakta ve insanlar bu örgütlere 

girebilmek için kendilerine yakın ilişkiler kurdukları kişilerden yardım isteyeceklerdir. Bu bağlamda 

kişilerin iş bulması ve belli kademelere gelip yükselmelerinde liyakat, hak, hukuk, işi hak etme gibi 

kavramların göz ardı edilip duygusal ilişkilerin ön plana çıkmasında ‘kayırmacılık’ kavramı kendini 

göstermektedir. Kayırmacılık, yönetici ve yetkili birimlerin kişileri işe alırken tanışıklık ilişkilerinden 

doğan ilişkiler (akraba, arkadaşlık ve dostluk vs) göz önüne alınarak, tanıdıklarının arkasında durma 

onları koruma ve kollama durumlarıdır (Oktay, 1983.209).  

Kayırmacılık uygulamalarının temelinde yatan yakınlık dereceleri üç başlık altında 

incelenebilmektedir:  

1) Kronizm (Eş-Dost Kayırmacılığı) 

2) Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) 

3) Siyasi Kayırmacılık (Partizanlık) 

Kayırmacılık uygulamalarına maruz kalan çalışanların kuruma karşı önyargıları artacak ve 

mevcut durumdan memnun olmayacaklardır. Çalışma ortamında aksaklıklar olacak bu da en küçük 

birimlerden en yüksek kademelere doğru her alanda etkisini gösterebilecektir. Bu süreç devam ettikçe 

kurumun itibarı açısından pek olumlu sonuçlar ortaya çıkmayacak ve hatta kurumu zaman zaman çok 

zor durumlara sokabilecektir. 

2. KRONİZM VE KAYIRMACILIK 

Alanyazın incelendiğinde daha önceki yapılan çalışmalarda kronizm kavramı, favoritizm, 

tribalizm ve nepotizm gibi kavramlarla karıştırılmaktadır. Tüm bu kayırmacılık türlerini tek bir çatı 

altında toplayan kayırmacılık kavramını inceleyip detaylandırmak daha faydalı olacaktır.  

Kayırmacılık kavramı, hem toplumsal hem de siyasal alanda sıkça geçmekte ve karşımıza 

çıkmaktadır (Aytaç, 2010: 3). Kayırmacılık, ayrımcılık, referans ve torpil gibi anlamlarla hemen hemen 

benzer şekilde kullanılmaktadır. ‘ Fark gözetme, eşit muamele etmeme‟ şeklinde kullanılan ayrımcılık 
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kavramı görüldüğü gibi kayırmacılıkla yakın anlama gelmektedir (Zeytinoğlu, 2010: 117).  Örgüt 

açısından bakıldığında kayırmacılık; istihdam edilen kişilerin akrabalık, tanışıklık gibi yakınlık 

derecelerinin göz önünde bulundurularak işe alınması, terfi edilmesi ve örgütün imkanlarından 

yararlandırılmasıdır. (Asunakutlu ve Avcı, 2009:730). Kamu kurumları açısından bakıldığında 

kayırmacılık; memur ve yönetici yakınlarını yasalara uygun olmaksızın tolerans gösterilmesi ve arka 

çıkılmasıdır (Özsemerci, 2003: 20 ; Tepav, 2006: 30). 

 Kayırmacılık tarihi çok uzun yıllara dayanmaktadır ve  kavramların tümünü tek bir çatı altında 

toplayan genel bir tabir olarak kullanılmaktadır. ‘Fark gözetme, eşit muamele etmeme’ şeklinde de ifade 

edilen kayırmacılık; yolsuzluk, ayrımcılık, referans ve torpil kavramlarıyla da benzer anlamları 

karşılamaktadır.  

Kayırmacılık kavramı üç alt başlık altında çeşitlendirilmektedir. Bunlar; 

 Kronizm (Eş-Dost Kayırmacılığı) 

 Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) 

 Siyasi kayırmacılık (Siyasi Kayırmacılık) 

3. NEPOTİZM (AKRABA KAYIRMACILIĞI) 

Nepotizm; kişilerin istihdamı ve terfi gibi durumlarda başarı, eğitim, yetenek ve yetkinlik gibi 

özelliklerin yerine kan bağının yani akrabalığın göz önüne alınarak öncelikli tutulmasıdır (İyiişleroğlu, 

2006). Nepotizm uygulamaları, akrabalık ilişkilerinin ve geleneksel bağların yoğun ve güçlü olduğu 

topluluklarda aile işletmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Genellikle aile üyelerinin iktidarını kaybetmek istememeleri, kazancın bölüneceği korkusu, 

dışarıdan gelenlerin kuruma zarar vereceği, ileriki zamanlarda kurumda önemli pozisyonlarda görev 

alacak kişilerin akrabalardan yetiştirilmek istenmesi gibi sebepler nepotizm uygulamalarının altında 

yatmaktadır (Özler vd., 2007). Sebepler ne olursa olsun bu durum kayrılmayan kişileri işten soğutacak 

ve kişilerin kuruma olan bağlılıkları azalacaktır (Dökümbilek, 2010: 45). 

4. SİYASİ KAYIRMACILIK (PARTİZANLIK) 

Siyasi kayırmacılık; siyasi partilerin iktidara geldiklerinde, belli kişileri görevden alıp kendilerine 

yakın gördükleri, oy verenleri, aynı görüş ve ideolojiye sahip siyasi yandaşlarını göreve getirmeleri, 

devletin önemli mevkilerinde kadro vermeleri veya mevcut kişileri terfi ettirmeleri gibi durumları ifade 

etmektedir ( Özsemerci, 2002). 

Dürüstlük, tecrübe, bilgi, beceri, siyasi duruş ve görevini hakkıyla yerine getirebilme gibi 

özelliklerini göz ardı eden her siyasi kayırmacılık davranışı yolsuzlukların kapısını açmakta ve önlemez 
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sorunları beraberinde getirmektedir. Bu da demokratik ve hukuk devlet yapısına çok ciddi zararlar 

vermektedir. 

5.KRONİZM (EŞ-DOST KAYIRMACILIĞI) 

Kronizm kavramı; tanışıklık, hemşehrilik, eş-dost, aynı okuldan mezun olma vs. gibi 

yakınlıklardan kaynaklı yapılan kayırmacılık türüdür (Büte, 2011: 383-404).  Hem kamu hem de özel 

sektörde, yetkili makamların kişileri işe alırken, terfi ettirirken, izin ve maaş artışı gibi durumlarda 

kişilerle aralarındaki bağlılık, tanışıklık, hemşehrilik, duygusal bağ, aynı okuldan mezun olma, aynı 

çevrede yetişme gibi ilişkileri baz alarak kişileri bir yere getirme ve liyakat sisteminden tamamen uzak 

bir kayırma durumudur (Gürer ve Deniz, 2017). 

Hem kronizm hem de diğer kayırmacılık türleri kişileri mezhep, din, dil, ırk milliyetçilik ve 

hukuka aykırı olan ayrımcılıklara sebebiyet veriyorsa, bu durum suç teşkil edecek ve hukuki davalara 

neden olacaktır (Aele, 2007). Kronizm uygulamaları toplumsal bağların kuvvetli, gelenekselci, 

kolektivist toplumlarda daha fazla görülmektedir (Khatri vd., 2006). Bu tarz toplumlarda, bu durumu 

kontrol etmek çok daha zor olmaktadır.  

Kronizm, çok geniş bir sosyal çevreye uzanmaktadır ve en sık karşımıza çıkan bir kayırmacılık 

türüdür (Khatri ve Tsang, 2003: 5). Hem  kamu sektöründe hem de özel sektörde karşımıza çıkan ve 

önlenmesi çok zor bir davranış biçimi olan kronizm, araştırmacı yazarlar, hukukçular ve pek çok öngörü 

sahibi olan kişilerce yolsuzluğun özel bir şekli olarak değerlendirilmiştir (Thierer, 2012: 3). Adalet, hak 

ve liyakat sisteminin işlemediği bu davranış biçimi kişilerin, kurumun ve buna bağlı olarak toplumun 

yozlaşmasına sebep olmaktadır (Chandler, 2012.32).  

6. KRONİZMİN ÖRGÜT VE ÖRGÜT ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Kronizm, örgüt içi sistematik düzeni ve işleyişi bozduğundan dolayı olumsuz durumları 

beraberinde getirmektedir (Shaheen, 2017: 309). Örgütsel kronizm bazı kişilerin lehine olurken diğer 

kişilerin aleyhine bir durum olduğu için kaos ve karmaşıklığa sebep olacaktır. Bu durum örgüt içinde 

tahribat ve yozlaşmaya yol açacaktır. Çünkü kronizm bireysel açıdan belli kişilere fayda sağlıyor gibi 

düşünülse de örgüte uzun vadede ciddi zararlar vermektedir. 

Örgütsel kronizmin varlığı, bazı kişiler veya grubun lehine gibi görünse de, diğer kişiler ve kurum 

açısından aleyhe bir durum olmaktadır (Gürer ve Deniz, 2017: 47 ; Shabbir ve Siddique, 2017: 299). 

Çünkü bu davranışların çalışma ortamındaki varlığı kişilerarası ilişkileri bozmakta ve uzun vadede 

yozlaşmaya sebebiyet vermektedir (Erdem ve Karataş; 2015: 57). 
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7. ÖRGÜTLERDE KRONİZMİN AVANTAJLARI 

• Duygusal ilişkilerin sıkı bir şekilde yaşandığı örgütlerde, karar alma ve uygulamada itirazlar az 

olacak ve herkes birbirine anlayışlı olmaya çalışacaktır (Xin-Zhi, 2010: 1051). 

• Karar alan ve kararları uygulayan kişilerin arasında tanışıklıktan doğan ilişkiler olduğundan, 

bilgilerin yönetim kadrosuna ve ilgili birimlere aktarılması daha kolay olacaktır. 

• Kronizm uygulamalarından doğan ilişkilerde minnet duygusu olduğundan, kişilerin örgüte 

bağlılık ve adanmışlıkları daha fazla olacaktır. 

8. ÖRGÜTLERDE KRONİZMİN DEZAVANTAJLARI 

• Kronizm uygulamalarının yaşandığı örgütlerde kilit noktalara getirilen kişiler kalifiye 

olmadığından dolayı verim düşük olacaktır (Xin-Zhi, 2010: 1051). 

• Kayrılmayan kişiler her zaman örgüt için bir tehdit unsuru olacak ve örgütün dışarıdaki 

reklamını kötü yapacaklardır. 

• Örgüt içi moral motivasyon güven duygularını zedeleyecek ve iş akışını yavaşlatacaktır. 

• İşten çıkmalar artacak ve bu durum yeni eleman bulmaya çalışan örgüte maliyet olacak 

yansıyacaktır. 

9. KURUMSAL İTİBAR 

Kurumsal itibar, işletmenin hem iç hem dış paydaşlar tarafından arzu edilen beklentileri 

karşılayabilme kabiliyetidir (Bilmez, 2014: 174-177).Rekabet şartları ve pazarın globalleşmesi, ürünün 

pazarda kalma süresini kısaltmış ve bu da kurumları zora sokan bir durum oluşturmuştur. Bu sebeple 

kurumlar kendilerini ayakta tutacak ve müşteriye her dönem cevap verebilecek ve tedarik konusunda 

hızlı olabilecek planlar yapmalıdırlar. Kurumun varlığını sürdürecek hem maddi hem manevi anlamda 

kuruma artı sağlayacak her şey kurumun itibarının oluşmasında çok büyük etkendir (Helm, 2007:1). 

İtibar kavramı, hem iç hem de dış paydaşların isteklerine kurumun cevap verebilmesi, itibar 

yönetimi ise; hem iç paydaşlarca hem de toplum nazarına şekillenen bu beklenti ve algıların 

devamlılığının olması için kurum tarafından geliştirilen plan ve programların tümüdür (Bilmez, 

2014:174-177).   

Ural (2006: 122-123); itibar kavramını; kurumun rekabet ortamında rakiplerine göre tercih 

edilmesini sağlayan uygulamaları, çalışmaları ve tüm değerlerini oluşturmaktadır. 
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9.1. Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar 

Kurumsal itibarı oluşturan unsurlar birbirleriyle uyumlu, dengeli ve birbirini destekler şekilde 

olmalıdır (Abratt- Kleyn, 2012: 1048-1049). Bu unsurlar beş başlık altında toplanmıştır. 

• Kurumsal Kimlik: Kurumun hedef kitleye karşı kendini tanıtması, örgütün duruşudur (Kalender 

ve Fidan; 2008). 

• Kurumsal İmaj: Müşterilerin kuruma karşı izlenim ve tecrübelerinin tamamıdır (Bernstein; 

1984). 

• Kurumsal Marka: Kurumun markasının müşteriler üzerinde bıraktığı izdir (Balmer ve Gray; 

2003).  

• Kurumsal İletişim: Kurumun paydaşlarına ulaşmasına olanak sağlayan faaliyetlerin tümüdür 

(Güneş ve Beyazıt; 2016). 

• Kurumsal Kültür: Kurum içinde çalışanların birbirleriyle ve yöneticilerle olan ilişkilerinde 

inançları, saygı, sevgi, iş ahlakı, değer yargıları gibi normları oluşturur (Uzoğlu; 2001).  

9.2. Kurumsal İtibar Yönetiminin Amacı 

• Hem iç hem dış piyasada olumlu itibar oluşturmak, 

• Kurumun ismini daha iyi yerlere taşımak, 

• Kurum itibarının zarar görmesi durumunda olası hamleler belirlemek, 

• Kurumsal itibarı başarılı bir şekilde yönetecek kişilerden bir yönetim kadrosu oluşturmak.  

9.3.Kurumsal İtibarın Temel Bileşenleri 

Kurumsal itibarın temel bileşenleri altı başlık altında toplanabilmektedir. 

• Duygusal Çekicilik; Kurumla paydaşlar arasındaki bağlar (Fombrun ve Van Riel; 2004). 

• Ürün ve Hizmetler; Kurumun müşterilerine sunduğu ve aynı zamanda itibarını artıran kaliteli 

ürün ve hizmetler (Gökdağlı; 2010). 

• Finansal Performans: Kurumun varlığını devam ettirecek olan parasal güç (Karaköse; 2012). 

• Çalışma Koşulları: Çalışanlar gözünde kurumu cezbeden çalışma ortamı ve şartları (Karaköse; 

2012). 

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumun topluma karşı sosyal ve duyarlı çalışmaları (Mattera, 

Baena; 2012). 
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• Vizyon ve Liderlik: Kurumun itibarının oluşması ve yükselmesinde gerekli olan rota ve buna 

katkı yapan kişi (Bakan vd.; 2009). 

10.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırma evrenini, Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında çalışan 159 çalışan 

oluşturmaktadır. Barlett, Körtlik ve Higgins tarafından geliştirilen örneklem hesaplama formülü 

kullanılarak örneklem sayısının yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 Çalışmanın amacı: Uygulanan kronizm davranışlarının kurumsal itibarı nasıl etkileyeceği 

araştırılmak üzere şu soruya yanıt aranmak istenmiştir. 

 Kronizm ile kurumsal itibar arasında ilişki var mıdır? 

 Çalışmanın Literatüre Katkısı:  

Literatürde bu kavramlar kendi başlarına ve başka kavramlarla birlikte incelenmiş ancak yine de 

çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Ayrıca literatürde bu üç kavramın birlikte araştırıldığı hiçbir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışma ilgili alan yazına katkı sağlaması açısından 

araştırmamızın önem ve değerini daha da artırmaktadır. 

11.KULLANILAN ÖLÇEKLER 

5’li likert ölçeği esas alınmıştır. (1=kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). Chun 

(2005) tarafından geliştirilen kurumsal itibar ölçeği, Lim ve Teo (2005) tarafında geliştirilen kayırma 

ölçeği kullanılmıştır.  

Demografik değişkenlerimiz olan, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyleri, hizmet yılları üzerinden ve 

değişkenler arasındaki ilişki üzerinden hipotezler kurulmuştur. 

12.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Cinsiyet; katılımcıların  %55 kadın, %44 erkek, 

Eğitim Durumu; %17 lise, %31 önlisans, %39 lisans, %12 Y.lisans  

Mesleki Deneyim; %31 (1-5yıl), %33 (5-10yıl), %14 (10-15yıl), %9 (15-20yıl), %11 (20 yıl ve 

üzeri). 

Yaş; %10 (18-25yaş), %60 (26-35yaş), %17 (36-45 yaş), %12 (46-55 yaş). 

Çalışmamızda demografik değişkenlere göre farklılık karşılaştırılmasında t testi ve varyans 

analizi yapılmıştır. Değişkenlerin birbiriyle olan ilişkisini ölçmek için ise kolerasyon analizi 

uygulanmıştır. SPSS 22 paket programı kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
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13.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmamız sonucunda, ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliklerini ölçmek için yapılan analiz 

sonucunda kronizm KMO değeri, 0,92 ve Bartlet testi sonucu ise p=0,01 (p=0,05) olarak bulunmuş ve 

elde edilen boyutların yapısal olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Kurumsal itibar boyutu KMO değeri, 0,88 ve Bartlet testi sonucu p=0,01 (p=0,05) olarak 

bulunmuş ve bu boyutumuzun da yapısal olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Cinsiyete ile değişkenler arası ilişkiye bakıldığında, kronizm değeri; p=0,32 kurumsal itibar 

değeri; p0,96 olarak bulunmuştur. Eğitim düzeylerine göre katılımcıların kronizm algı boyutları p=0,19, 

kurumsal itibar değeri; p=0,04 olarak bulunmuştur. Eğitim seviyelerine göre bulunan farklılığa neden 

olan grup lise düzeyi eğitim seviyesine sahip kişilerden oluşmaktadır. 

Hizmet yıllarına göre katılımcıların kronizm algı düzeyi değeri; p=0,01 olarak bulunmuş ve 

farklılığın nedeni olan grubun 5-10 yıl arası çalışan kişilerden oluştuğu saptanmış, diğer bir değişken 

olan kurumsal itibar algı düzeyi ise p=0,23 olarak bulunmuştur. Yaş değişkenine bağlı olarak bulunan 

kronizm değeri; p=0,01 bulunmuş farklılığa sebep olan yaş grubu 18-25 ve 46-55 yaş aralığındaki 

kişilerden oluştuğu görülmüş aynı zamanda diğer değişken olan kurumsal itibar boyutu p değeri; p=0,03 

olarak bulunmuş ve yine farklılığı oluşturan grubun 46-55 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu 

görülmüştür.  

Kronizm ve kurumsal itibar değişkenleri arasındaki kolerasyon ilişkisine bakıldığında, r= -0,163, 

p=0,04 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, kronizm ile kurumsal itibar arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kronizm ile kurumsal itibar arasında ters yönlü bir ilişki 

mevcuttur. 

Tüm bu sonuçlar ışığında ve yapılan çalışma sonucu olarak, kronizm davranışlarının artması, 

çalışanların kuruma olan inancının, bağlılığının ve kuruma olan itibarının düşmesine neden olmaktadır. 

• Çalışmanın sonuçlarına göre yapılacak olan öneriler;  

• Kurumların kişileri işe alırken, kriterlerini liyakat esasına dayandırması gerekmektedir. 

• Kişiler işe alınırken, yöneticilere olan yakınlıkları ve kimlikleri yerine, bilgileri ve niteliklerinin 

göz önüne alınması gerekmektedir. 

• İşe alım ve yönetim kadrolarında görev alan kişilerin, çalışanlar arasında kaos ve çatışma 

olmaması için adaletli bir yönetim anlayışı sergilemeleri gerekmektedir. Bu durum kurumun geleceği 

açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü çalışanlar çalıştıkları ortamda adil ve tarafsız bir 

yönetim anlayışı varsa kuruma bağlılıkları artacak ve işlerini daha fazla benimseyeceklerdir.   
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• Sağlık sektöründe yapılan kayırmacı davranışlar çalışanları olumsuz etkilemekte ve moral, 

motivasyon ve enerjiyi anlık düşürebilmektedir. Bunun sonucunda, bu psikolojik baskı çalışanların 

zihnini kurcalayacak ve kişileri o ortamdan çok uzaklara götürebilecektir. Bu sektörde insan sağlığı söz 

konusu olduğu için anlık hatalar önlemez sonuçları da beraberinde getirebilecektir.  

• Çalışmamızın konusu gereği, yönetici ve çalışanlar tarafından bu konu olumsuz algılanmakta 

ve yapılan anketlere katılmak istememe gibi durumlarla karşılaşılmıştır. Ankete katılanlara bu 

çalışmanın kurumla hiçbir alakası olmadığı ve isim yazma zorunluluğunun olmadığı sık sık dile 

getirilmiştir. Bu bağlamda, ankete verilen cevapların şeffaf ve dürüstlük bakımından çok fazla gerçeği 

yansıtmadığı düşünülerek, nicel çalışmaların yanında nitel çalışmalara da yer verilmesi (yüz-yüze 

görüşme, birebir mülakat tekniği gibi çalışmalardan yararlanılması) çalışmanın gerçeği yansıtması 

açısından daha faydalı olabileceği düşünülmektedir.  
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İŞ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Ülviye TÜFEKÇİ YAMAN 

ÖZET 

Bireyler, günlerinin önemli bir kısmını işlerinde geçirmekte ve bu durumu yaşamlarında en az 

20-25 yıl devam ettirmektedirler. Bu nedenle de bireylerin yaşamlarında mutlu olmaları açısından 

yaptığı işten tatmin olması oldukça önemlidir (Keser ve Güler, 2016:231). Spector, iş tatminini, 

çalışanların işleri ve işlerinin farklı yönleri hakkında nasıl hissettiği şeklinde ifade etmektedir (Spector, 

1997:2). Yaşam tatmini ise, bireyin bütün olarak yaşamının genel kalitesini olumlu olarak 

değerlendirmesinin düzeyidir. Bireyler, iş dışı yaşamlarındaki olay ve durumlardan etkilenirlerken, iş 

tatmini de iş dışı davranış ve durumlardan etkilenebilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı iş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu 

bağlamda hizmet sektöründe faaliyet gösteren çalışanlardan anket yöntemiyle veri toplanmış, toplanan 

veriler SPPS paket programıyla değerlendirilmiştir. Yapılan korelasyon sonuçlarına göre, iş tatmini ve 

yaşam tatmini arasında aynı yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,565**, 

p<,01). Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre de, iş tatminin yaşam tatminindeki değişimi önemli 

düzeyde açıkladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Yaşam Tatmini, Hizmet Sektörü, Korelasyon, Regresyon  

JEL Kodları: J2, J28, J29 

AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK AND LIFE 

SATISFACTION 

ABSTRACT 

Individuals spend most of their days at work and maintain this situation for at least 20-25 years. 

For this reason, it is very important that individuals are satisfied with the work they do in terms of being 

happy in their lives (Keser ve Güler, 2016:231). Spector describes job satisfaction as how employees 

feel about their work and the different aspects of their work (Spector, 1997:2). Life satisfaction is the 

level in which an individual evaluates the overall quality of life as a positive one. While individuals are 
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affected by events and situations in their non-work lives, job satisfaction can be affected by non-work 

behavior and situations.  

The aim of this study is to investigate the relationship between job satisfaction and life 

satisfaction. In this context, data were collected by survey method from the employees working in the 

service sector and the data collected were evaluated with SPPS package program. According to the 

correlation results, a statistically significant relationship was found between job satisfaction and life 

satisfaction (r =, 565 **, p <, 01). According to the results of the regression analysis, it was found that 

job satisfaction explained the change in life satisfaction significantly. 

Keywords: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Service Sector, Correlation, Regression. 

JEL Codes: J2, J28, J29 

1. GİRİŞ 

İş tatmini, bireylerin çalışma hayatından aldıkları haz ve mutluluğu ifade ederken, yaşam tatmini, 

bireylerin hem çalışma hem de çalışma dışı yaşamda hissettiği memnuniyet olarak kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda, bireylerin iş tatminini etkileyen faktörlerin yaşam tatminlerini de önemli ölçüde 

etkilediği, iş yaşımı dışındaki faktörlerin de işe karşı tutumlarında belirleyici olduğu söylenebilir. 

Buradan hareketle, iş ve yaşam tatmini arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur ve bu değişkenlerin 

her ikisi de karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. İş Tatmini 

Son birkaç on yıl içerisinde, birçok araştırmacı iş tatmini ve onun bileşenleri ile ilgili araştırmalar 

üzerine yoğunlaşmışlardır. Çoğu araştırmacı ve yönetici, örgütsel değişkenler üzerinde iş tatmininin 

öneminin farkına varmışlardır (Wadhwa vd.,2011:109). 

Locke (1976)’a göre, iş tatmini, bireyin işi ya da iş tecrübeleri nedeniyle ortaya çıkan memnun 

edici ya da olumlu duygusal durumu ifade etmektedir (Judge vd.,2001:26). İş tatmini, bireyin çalışma 

yaşamından aldığı haz ve mutluluk anlamına gelmektedir. Buna göre, birey, eğer çalışma yaşamından 

haz alıyorsa tatmin olmakta, eğer haz almıyorsa tatmin olmamaktadır (Keser, 2015:140). 

İş tatmini, en basit haliyle bir çalışanın işine karşı sahip olduğu duygusal uyumu olarak 

tanımlanabilmektedir. Yani, iş tatmini, bireylerin işlerine yönelik duyguları, tutumları ya da tercihlerini 

ifade etmektedir (Wadhwa vd., 2011:109). 

Luthans, iş tatmininin üç önemli boyutundan söz etmektedir. İlk olarak, iş tatmini, herhangi bir iş 

durumuna yönelik duygusal bir cevaptır. Yani, görülemez, yalnızca hissedilebilir, çıkarım yapılabilir. 
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İkincisi, iş tatmini, genellikle çıktıların beklentileri karşılaması ya da aşmasıyla belirlenebilmektedir. 

Üçüncüsü ise, iş tatmininin, ilgili birkaç tutumu da yansıtmasıdır. Bunlar, işin kendisi, ücret, terfi 

imkanları, yönetim tarzı ve iş arkadaşları gibi tutumlardır (Luthans, 2011:141).  

Literatür incelendiğinde, önemli bireysel ve örgütsel sonuçlara neden olabilecek iş tatminin, stres, 

kaygı, devamsızlık, gecikme, örgüte ve işe bağlılık gibi tutum ve davranışlarla ilişkisi bulunduğu ifade 

edilmektedir. Çalışan bireyin işinden tatmin duyması, mutluluğunu artırmakta, işine bağlanmasına, 

verimli çalışmasına, hatalı ürün oranının azalmasına, işgücü devir oranının düşmesine yol açmakta ve 

müşterilere daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır (Gül vd., 2008:2).  

İş tatmini sağlanamadığında, bireysel açıdan, çalışana yaptığı işin anlamsız gelmesi, çalışanın 

işyerinden kendini uzak tutması ve bezginlik göstermesi söz konusu olabilecek ve bunun sonucunda da 

surat asma gibi çocuksu tepkilerden, kişilere ya da eşyalara yönelik eylemli veya sözlü saldırı şeklinde 

daha ciddi tepkilere kadar yol açabilecektir. Örgütler açısından incelendiğinde ise, çalışanın düşük 

morale sahip olması sonucu, iş yavaşlatmalar, işin durdurulması, aşırı ölçüde devamsızlık ve 

gecikmeler, çalışan devir hızında yükseklik, iş veriminde düşmeler, iş ilişkilerinde olumsuzlaşmalar, 

çalışanlar arasında geçimsizlik, iş kurallarına ve iş emirlerine uyumsuzluk gibi sonuçlara neden 

olabilecektir (Sevimli ve İşcan, 2005: 59). 

2.2. Yaşam Tatmini 

İlk olarak Neugarten (1961) tarafından ele alınan yaşam tatmini kavramı, bireyin hayata karşı 

tutumunu ve yaşamdan duyduğu memnuniyeti anlatmaktadır. Yaşam tatmini, yaşam hakkındaki genel 

duyguları yansıtmakta ve duygusal mutluluğun ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Bu kavram, bireyin 

iş dışı zamanında yaşama gösterdiği duygusal tepki ve tutumları içermektedir (Dursun ve İştar, 

2014:130). 

Genel anlamda yaşam tatmini, bireyin hem çalışma yaşamından hem de çalışma dışı yaşamından 

duyduğu tatmini ifade etmektedir (Keser, 2015:160). Bilişsel ve yapısal bir süreci ifade eden yaşam 

tatmini, bireyin seçilmiş kriterleriyle ilgili olarak yaşam kalitesinin genel bir değerlendirmesi olarak da 

tanımlanmaktadır (Diener vd.,1985:71). 

Literatürde, yaşam tatminini etkileyen faktörlerin başında işle ilgili faktörler yer almaktadır.  

Buna göre, bireyin yaptığı işin niteliği, dışarıdan görünümü, aldığı ücret, örgütteki rolü, iş yükü, 

yükselme olanakları, işyerinde verilen eğitimler, işiyle ilgili tecrübeleri yani bireyin iş tatmini belirleyen 

faktörler ve yaşam tatminlerini de önemli düzeyde etkilemektedir (Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007:8). 

2.3. İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi 

İlk olarak Brayfield ve arkadaşları (1975), iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi inceleme 

ihtiyacına işaret etmişlerdir. Yapılan çalışmaların çoğu, iş ya da işle ilgili tecrübelerin ve tatminin, iş 
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dışı tatmini veya yaşam tatminini etkilediğini göstermektedir. Diğer yandan, iş dışı faktörlerin de işe 

yönelik tutumları etkilemesi söz konusu olmaktadır (Chacko, 1983:163). Judge ve Watanabe (1993) de, 

iş ve yaşam tatmini arasında güçlü çift yönlü bir ilişki bulunduğunu, iki değişkenin de karşılıklı olarak 

birbirlerini anlamlı düzeyde etkilediğini belirtmektedirler (Judge ve Watanabe,1993:947). 

İş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere birkaç teorik model ortaya atılmıştır. 

Bunlardan ilki olan, dağılma/taşma (spillover), iş deneyimlerinin yaşamın diğer alanlarına da dağıldığını 

yani bu iki değişken arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Bir diğeri, bölünme 

(segmentation) ise, iş ve yaşam tecrübelerinin birbirleriyle çok az ilgisinin bulunduğunu, hatta iki 

değişkenin esasen ilintisiz olduğu fikrini ileri sürmektedir. Son olarak, telafi (compensation), bir bireyin 

işle ilgili memnuniyetsizlik durumunu iş dışı yaşamında mutluluk arayarak telafi etmeye çalıştığını yani 

bu iki değişken arasında negatif bir korelasyon bulunduğunu anlatmaktadır (Heller vd.,2002:816). 

İş tatmini ve yaşam tatmini birbirlerini önemli düzeyde etkileyen kavramlar olmalarının yanı sıra, 

yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok farklı kavramla da etkileşim içinde oldukları görülmektedir. 

Bireylerin iş ve yaşam tatmininin, tükenmişlik (Avşaroğlu vd., 2005, Şeker ve Zırhlıoğlu, 2009), iş-aile 

çatışması (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009, Dursun ve İştar, 2014), toplumsal cinsiyet rolleri (Ünüvar ve 

Togay, 2015), kişilik (Heller vd.,2002), öz yeterlilik (Akgündüz, 2013), lider ve iş arkadaşları desteği 

(Kale, 2015, Özyer vd.,2015), iş performansı (Kale, 2015) ve benzeri kavramlarla ilişkili olduğu yapılan 

çalışmalarla ortaya koyulmuştur.  

3. YÖNTEM VE MATERYEL 

Bu çalışmada hizmet sektöründe faaliyet gösteren çalışanlardan anket yöntemi kullanılarak veriler 

toplanmış, toplanan veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Eksik ve yanlış doldurulan 

anketler elenerek 109 adet anket verisine T-Testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon analizleri 

uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada, iş ve yaşam tatmini ilişkisini ölçebilmek adına iki ölçek kullanılmıştır: 

1) Minnesota İş Tatmini Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionnaire –MSQ): Weiss, Dawis, 

England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen, Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek, 

içsel ve dışsal olmak üzere 2 alt boyutu içermektedir. Ölçekte 20 soru yer almaktadır. Ölçeği oluşturan 

her bir değişken 5’li likert ( 1: Hiç memnun değilim, 5: Çok memnunum) derecelendirmesi ile 

ölçülmüştür. 

2) Yaşam Tatmini Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale): Diener, Emmons, Larsen ve Griffin 

(1985) tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5 

maddeden oluşmaktadır. 7’li likert (1: Hiç katılmıyorum, 7: Tamamen katılıyorum) tipindedir. Yüksek 

puanlar yüksek yaşam doyumunu ifade etmektedir. 
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4. BULGULAR 

Araştırmaya katılanların %43,9’u kadın, %56,1’i erkek; %55,6’sı lise ve dengi okul, %37’si lisans 

mezunu; %55,6’sı toplam 5-15 yıl arası çalışmakta; %39,5’i 1-3 yıldır, %21,1’i 10 yıldan fazla şu anki 

işyerinde çalışmakta; %23,9’u yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 31,65 

(± 8.62)’dir. 

Tablo 1’de ölçeklere ilişkin güvenilirlik değerleri (Cronbach alfa) görülmektedir. Tablodaki 

değerlere bakıldığında ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin sosyal bilimlerde kabul edilen değerler 

aralığında anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

İş Tatmini 20 ,951 

Yaşam Tatmini 5 ,877 

T-Testi ve ANOVA Testi uygulanarak elde edilen farklılık analizi sonuçlarına göre; iş ve yaşam 

tatmini, cinsiyete, eğitim ve yönetici pozisyonuna göre farklılaşmazken; Kurumda çalışma yılı ve 

toplam çalışma yılına göre farklılaştığı görülmüştür. Kurumda çalışma yılına göre bakıldığında; en 

düşük iş tatmini ortalamasının 8-10 yıl arası kıdemi olan çalışanlarda, en düşük yaşam tatmini 

ortalamasının ise 1 yıldan az ve 8-10 yıl arası çalışanlarda, olduğu tespit edilmiştir. Toplam çalışma 

yılına göre bakıldığında ise; en düşük iş tatmini ortalaması toplam çalışma süresi 5 yıldan az ve 15-20 

yıl arası olan çalışanlarda, en düşük yaşam tatmini ortalaması ise, toplam çalışma süresi 5 yıldan az olan 

çalışanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. 

İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo 2’de yer 

almaktadır. Analiz sonuçlarına göre, iş tatmini ve yaşam tatmini arasında aynı yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r= ,567(**), p<,01 ).  
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Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

 İş Tatmini Yaşam Tatmini 

İş Tatmini Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

  

109 

,567(**) 
,000 

109 

Yaşam Tatmini Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,567(**) 
,000 

109 

1 

  

109 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

İş tatmini ve yaşam tatmini değişkenleri arasında yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre,  

bağımsız değişken olarak analize dahil edilen iş tatmini, bağımlı değişken olarak ele alınan yaşam 

tatminindeki değişimin %32,1’ini açıklamaktadır. Buna göre, bireylerin iş tatminlerinin yaşam 

tatminlerini önemli düzeyde etkilediğini söylemek mümkün olacaktır. 

Tablo 3. Değişkenler Arası Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Özeti 

Model 
1 

R 
,567(a) 

R
2

 
,321 

Uyarlanmış R
2

 
,315 

Standart Hata 
1,19040 

a. Bağımsız değişken, İş Tatmini 

ANOVA(b) 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F 

Sig 

(p) 

1 Regression 

Residual 

Total 

71,737 

151,624 

223,361 

1 

107 

108 

71,737 

1,417 

50,624 ,ooo(a) 

a. Bağımsız değişken, İş Tatmini 

b. Bağımlı değişken: Yaşam Tatmini 

Katsayılar (a) 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş Katsayılar t Sig 

B Std. Error Beta  

1 (Constant) 

İş Tatmini 

,427 

1,041 

,532 

,146 

,567 ,804 

7,115 

,423 

,000 

a. Bağımlı Değişken: Yaşam Tatmini 

5. SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre, iş tatmini ve yaşam tatmini arasında aynı yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Buna göre iş tatmini ve yaşam tatmininin biri artarken diğerinin de artacağı; biri 
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azalırken diğerinin de azalacağı söylenebilecektir. Bireylerin zamanlarının önemli bir kısmını işlerinde 

ve işyerlerinde geçirdikleri düşünüldüğünde bu iki değişkenin birbirini etkilemesinin kaçınılmaz olduğu 

da düşünülebilecektir. Literatür incelendiğinde de çalışma bulgularımızı destekler nitelikte sonuçlara 

rastlanmaktadır. Unanue ve deiğerleri (2017); Yenihan ve diğerleri (2016); Naz (2015); Yiğit ve 

diğerleri (2011); Aşan ve Erenler (2008); Landry (2000); Iverson ve Maguire (1999) yaptıkları 

araştırmalarda iş tatmini ve yaşam tatmini arasında çeşitli düzeylerde ilişkiler tespit etmişlerdir. 

Değişkenler arasındaki regresyon analizi sonuçlarına göre ise, bağımsız değişken olarak analize 

sokulan iş tatmininin, bağımlı değişken olarak analize dahil edilen yaşam tatminindeki değişimin %32,1 

gibi önemli bir düzeyini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan farklılık analizlerine göre, 

cinsiyet, eğitim ve yöneticilik pozisyonuna göre iş tatmini ve yaşam tatmini değişkenlerinde bir farklılık 

görülmezken, kurumda çalışma yılı ve toplam çalışma yılına göre farklılık bulunduğu bulgularına 

ulaşılmıştır. 
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TÜRKİYE’ DEKİ SUÇ TÜRLERİNİN VE BU SUÇLARIN İŞLENDİĞİ İLLERE GÖRE 

CEZA İNFAZ KURUMUNA GİREN HÜKÜMLÜLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 

Didem KESKİN 

 

ÖZET 

Tarihte suçun olmadığı bir dönemden veya suçla mücadele etmemiş herhangi bir topluluktan 

bahsetmek mümkün değildir. Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de suç oranlarının artması ile beraber, 

bu konuda verilen mücadeleler kamuoyundan önemli ölçüde destek görmektedir. Özellikle Türkiye’de 

son yıllarda artarak ilerleyen suç sayısı ve türleri ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle her geçen gün 

daha da fazla çoğalmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, sosyal bir problem olan suç 

olgusunun, çeşitli suç türleri  ve bu suç türlerinin işlendiği illere göre ceza infaz kurumuna giren 

hükümlülerin suç yapısının incelenmesi olup, suç türlerine göre iller arasında homojen alt grupların 

belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye İstatistik Kurumu’nda 2017 

yılına ait Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 3.Düzey kapsamında yer alan 81 adet 

ile ilişkin suç göstergeleri oluşturmaktadır. Çalışmada birimleri benzer özelliklerine göre 

sınıflandırmaya imkan tanıyan, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan, kümeleme 

analizi kullanılmıştır. Sonuç kısmında illere göre oluşan hükümlülerin suçlara ait kümelerinin profilleri 

karşılaştırmalı olarak incelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Türleri, Türkiye, Kümeleme Analizi 

JEL Kodları: C19, K41, K42 
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EXAMINATION OF CRIME TYPES IN TURKEY AND CONVICTS ENTERING PRISONS 

ACCORDING TO THE PROVINCES WHERE THESE CRIMES ARE COMMITTED BY 

CLUSTERING ANALYSIS 

ABSTRACT 

It is not possible to talk about a period when there was no crime in the history or any unity that 

did not fight crime. Last in the world with increasing crime rate in the world and in Turkey, it has given 

success in this regard. In particular, the number of crimes increased by advancing your son and types 

of both economic and social factors that influence in Turkey is increasing with each passing day more 

and more. The main objective of this study is to be an important social problem, crime, various types of 

crime and the criminal structures of the convicts who went to the penitentiary institution according to 

the provinces where these types of crimes were committed, and they were targeted according to the 

targets of the homogenous sub-groups between provinces according to the types of crimes. Working 

group of the Research Institute of Turkey Statistics of Turkey in 2017 3rd level Classification of 

Statistical Region Units found that 81 units located in some provinces located. In this study, clustering 

analysis, one of the multivariate statistical analysis methods, was used. The result is a comparison with 

the clusters of the regulation, which was established according to the healing provinces, and made some 

suggestions. 

Keywords: Crime, Types of Crime, Turkey, Cluster Analysis 

JEL Kodları: C19, K41, K42 

1. GİRİŞ 

Tarih boyunca suçun kavramının yer almadığı ya da suçla mücadeleye ihtiyaç duymamış herhangi 

bir topluluğun varlığından bahsetmek mümkün değildir. Suç olgusu, insanlık tarihi kadar eski olmakla 

beraber güncelliğini kaybetmeyen, toplumsal yapıyı ve düzeni sürekli olarak tehdit eden dinamik bir 

olgudur. Toplumda devamlı ve sürekli olarak işlenen suç olayları, önemli güvenlik sorunlarına neden 

olmaktadır. Bu sorunlar, insanların hem can güvenliği hem de sahip oldukları servetleri açısından da 

tedirginlik ve korku kaynağının oluşmasına sebep olmaktadır (Kızmaz, 2004: 291-319). Bu nedenle 

suçun nedenlerini tespit ederek önüne geçebilmek, pek çok toplum için üzerinde durulan ve durulması 

da gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Çünkü suç, tüm ülke hükümetlerinin karşılaştığı ana 

sorunların başında gelmektedir (Aslan ve Öcal, 2012: 85-92). Aynı zamanda sosyal bir uyumsuzluğun 

ve ahenksizliğin göstergesi olarak da kabul edilen suç olgusu değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak 

şekil değiştirerek her geçen gün biraz daha karmaşık bir hal almaktadır (Coştan, 2018: 1).  

Suç olgusunun ortaya çıkmasında, hem bireysel hem de toplumsal yapıya ait özellikler etkili 

olmaktadır. Bu özellikler Dünyada ve Türkiye’de bulunan toplumsal yapının üzerinde olumsuz etkilere 
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neden olurken, toplumların suçu algılayış ve uygulama biçimlerini de etkilemektedir (Akpınar, 2018: 

1). Türkiye’deki suç oranlarında yaşanan hızlı artış sonucu toplumsal yapı zarar görmekte olup ülke 

güvenlik, ekonomik, sosyal, siyasi istikrar konusunda sekteye uğramakta ve ülkenin kalkınması 

yavaşlamaktadır. Bu nedenle suç olgusu sadece sosyal yapıyı ve düzeni tehdit etmemekle kalmayıp aynı 

zamanda ülkenin gelişmişlik seviyesine, ekonomisine ve refah düzeyine de büyük zarar vermektedir 

(Coştan, 2018: 1). Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan rapora göre; Türkiye'de 2018 yılında yaklaşık 8 milyon 892 kişiye “Şüpheli” sıfatı ile işlem 

yapılmıştır. Şüphelilerin cinsiyete göre oranı incelendiğinde, %85,1’inin erkek ve %14,9’unun da 

kadınlardan meydana geldiği dikkat çekmektedir. Şüpheliler uyruklarına göre dikkate alındığında ise bu 

oran; %97,6’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve %2,4’ünü ise yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır 

(http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/). 

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, önemli bir sosyal problem olan suç olgusunun, çeşitli suç 

türleri  (öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, hırsızlık, yağma, 

dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve 

satın alma, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli 

silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra-iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, 

tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık ve 

diğer suçlar gibi) ve bu suç türlerinin işlendiği illere göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin suç 

yapısının incelenmesi olup, suç türlerine göre illerin homojen alt gruplara ayrılması hedeflenmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 Suç; ortaya çıkma nedenleri, neticeleri ve sosyal yaşam üzerinde oluşturduğu ve bıraktığı 

etkilerinden dolayı sosyal bir olgu haline gelmiştir. Bu nedenledir ki günümüz toplumları için çözüm 

bekleyen önemli bir sosyal sorundur. Literatürde Suç ve suç türleri üzerine yapılmış pek çok önemli 

çalışma yer almaktadır. 

 Kızmaz (2004), “Öğrenim Düzeyi ve Suç: Suç - Okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma” 

başlıklı çalışmasında suçluların büyük bir oranın, düşük düzeyde öğrenime sahip olduğunu, öğrenim 

düzeyinin ve okul ile ilişkili değişkenlerin, suçluluğun önemli göstergeleri arasında yer aldığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

 Aytaç ve arkadaşları (2007), suç türlerini etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmada, şahsa karşı 

işlenen suçlarda suça karışan kişi sayısının daha fazla olduğu, işyeri ile ilgisi olmayanların daha fazla 

şahsa karşı suç işlediği, babası vefat eden sanıkların daha fazla suç işlediği, ekonomik nedenlerle daha 

fazla mala karşı suç işlendiği, kamu güvenliğine karşı suçların daha çok psikolojik nedenlerle işlendiği, 

daha önce aynı suçu işleyenlerin yine aynı suçu işlemeye devam ettiği, genç yaşlarda mala karşı suçların 

daha fazla işlendiği, gündüzleri daha fazla şahsa karşı suçların işlendiği bulgusuna ulaşmıştır.  

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
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 Cömertler ve Kar (2007), gelir düzeyinin, işsizlik oranının, göç oranının, eğitim seviyesinin, 

nüfus yoğunluğu ve doğum hızı gibi demografik unsurların ve şehirleşmenin suç oranını belirleyen 

temel ve önemli faktörler olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 Aslan ve Öcal (2012), Türkiye’deki 81 ilde gerçekleşen 16 ayrı suç oranına birim kök süreklilik 

metodolojisi uygulamış, analiz sonucunda, 6 ayrı suç türünün (yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık, icra-

iflas, uyuşturucu madde suçları, rüşvet) güçlü bir şekilde süreklilik sergilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Çakmak (2015), ekonomik dezavantaj oluşturan değişkenler ile daha çok maddi menfaat 

sağlamaya yönelik işlenen suçlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladığı çalışmada,  ekonomik 

değişkenler bakımından malvarlığına karşı işlenen suçlar ile diğer suçlar arasında anlamlı bir farklılığın 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 Çakmak (2016), ekonomik açıdan dezavantajlı olmanın malvarlığına karşı işlenen suçlarda 

önemli bir risk unsuru olduğunu ve özellikle de hırsızlık suçlarına ilişkin bu risk unsurlarının daha da 

belirgin olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 Akpınar (2018),  Kayseri’de kadınlar tarafından hayata karşı ve vücut dokunulmazlığına karşı 

işlenen suçlarda, aile içi şiddete maruz kalma ve namusunu koruma gibi nedenlerin; malvarlığına karşı 

işlenen suçlarda ise daha çok kültürel faktörlerin etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

3. AMAÇ VE YÖNTEM 

 Çalışmanın temel amacı, hükümlülere ait olan pek çok suç türleri  (öldürme, yaralama, cinsel 

suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı 

madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve satın alma, sahtecilik, kötü muamele, 

zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra-

iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehtit, mala zarar verme, görevi 

yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık ve diğer suçlar) ile bu suç türlerinin 

işlendiği illere göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin suç yapısının incelenmesi olup, suç 

türlerine göre illeri sınıflandırmaktır. Çalışma grubunu Türkiye İstatistik Kurumu’nda 2017 yılına ait 

Türkiye’nin İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması), 3.Düzey kapsamında yer alan 81 il 

bazındaki veriler oluşturmaktadır. Çalışmada çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan 

kümeleme analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Kümeleme analizi, veri matrisinde bulunan birimleri, benzerliklerine veya uzaklıklarına göre 

anlamlı alt kümelere sınıflandıran çok değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. Kümeleme analizinin temel 

amacı, her kümede benzer olacak şekilde birimler veya gözlemler arasındaki optimal gruplandırmayı 

bulmaktır ve sınıflandırılan kümeler arasında benzerliğin olmaması esasıdır. Kümeleme analizi 

yöntemine başlarken ilk olarak veri matrisinin oluşturulmasının ardından, benzerlik veya uzaklık 
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ölçüsünün seçilmesi aşamasına geçilir. İkinci adım ise kümeleme algoritmasına karar verilmektir. 

Kümeleme analizi hiyerarşik veya hiyerarşik olmayan kümeleme tekniği kullanılarak yapılabilir. Son 

aşamada ise seçilen algoritmaya uygun bir kümeleme yöntemi seçilir ve elde edilen kümeleme analizi 

sonuçları yorumlanır. Hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme tekniklerinin her ikisi de küme içi 

homojenlik artırıp, kümeler arasında heterojenliği sağlamayı amaçlar. Bu iki teknik arasındaki temel 

farklılık ise küme sayısının farklı yollarla belirlenmesidir. Hiyerarşik kümeleme yönteminde küme 

sayısı dendrogram gibi grafiksel yöntemler yardımıyla belirlenirken, hiyerarşik olmayan kümeleme de 

küme sayısı araştırmacı tarafından analizin başında teorik gerekçeler ya da önsel bilgiler yardımıyla 

belirlenir. (Özgür Güler ve Veysikarani, 2018: 162). 

4. AMPİRİK BULGULAR 

 Çalışmada ilk olarak Türkiye’de İBBS, 3.Düzey kapsamında yer alan 81 il için çeşitli suç türleri 

ve bu suç türlerinin işlendiği illere göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin suç yapıları incelenmiş 

olup, bu suç türlerine göre iller arasındaki homojen alt grupların belirlenmesi amacıyla hem hiyerarşik 

hem de hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda 

benzer özelliklere sahip illere ilişkin 4 küme olduğuna karar verilmiştir. Elde edilen 4 kümede yer alan 

iller Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. İllerin Kümelere göre Sınıflanışı 

Küme İller 

Küme 1 İstanbul 

Küme 2 Konya, Ankara, Adana, Mersin,  Antalya, Bursa, Gaziantep 

Küme 3 İzmir 

Küme 4 Tekirdağ, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, 

 Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, 

 Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Karaman, Isparta, Burdur, Hatay, Kahramanmaraş, 

 Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri,  Sivas, Yozgat, 

 Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, 

 Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, 

 Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis. 

 

 Verileri değerlendirilen toplam 215761 hükümlülerin  207475 erkek ve  8286 kadın hükümlüden 

oluşmaktadır. Tablo 2’de Küme 1 içerisinde yer alan İstanbul ili için en fazla frekansa sahip “hırsızlık” 

suç türünden hüküm giymiş 6207 kişi yer almakta olup, bu kümede yer alan hükümlüler arasında 

frekansı en yüksek olan diğer suçlar, yaralama, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1157 

 

sahtecilik, öldürme, dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar ve cinsel suçlardan 

dolayı hüküm giymeye neden olan suç türleri yer almaktadır.  

Tablo 2. Küme 1'de En Fazla İşlenen Suçlar 

 
 

Küme 1 Suçlar 

İstanbul Hırsızlık (6207 kişi) 

 Diğer Suçlar (4215 kişi) 

 Yaralama (3527 kişi) 

 Yağma (3012 kişi) 

 Uyuş. veya uyarıcı madde imal ve satışı (2540 kişi) 

 Sahtecilik (2270 kişi) 

 Öldürme (1239 kişi) 

 Dolandırıcılık (1199 kişi) 

 Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ilgili suçlar (967 kişi) 

 Cinsel Suçlar (703 kişi) 

 

 Tablo 3’te Küme 1 içerisinde yer alan İstanbul ili için en az frekansa sahip ‘’kötü muamele’’ suç 

türünden hüküm giymiş 12 kişi yer almakta olup, bu kümede yer alan hükümlüler arasında frekansı en 

az olan orman suçları, zimmet ve rüşvet suçlarından dolayı hüküm giymeye neden olan suç türleri yer 

almaktadır. 

Tablo 3. Küme 1'de En Az İşlenen Suçlar 

Küme 1 Suçlar 

İstanbul Kötü Muamele (12 kişi) 

 Orman Suçları (17 kişi) 

 Zimmet (21 kişi) 

 Rüşvet (40 kişi) 

 

 Tablo 4’te yer alan Küme 2 profil olarak Küme 1'e benzemekte olup farklı bir suç bölgesidir. 

Küme 2 içerisinde yer alan Konya, Ankara, Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep illeri için en fazla 

frekansa sahip “hırsızlık” suç türünden hüküm giymiş 1632 kişi yer almakta olup, bu kümede yer alan 

hükümlüler arasında frekansı en yüksek olan diğer suçlar, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti, yağma, sahtecilik, öldürme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, ateşli silahlar ve 

bıçaklar ile ilgili suçlar ve cinsel suçlardan dolayı hüküm giymeye neden olan suç türleri yer almaktadır. 
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Tablo 4. Küme 2'de En Fazla İşlenen Suçlar 

Küme 2 Suçlar 

Konya, Ankara, Adana, Hırsızlık (1632 kişi) 

Antalya, Bursa, Gaziantep Diğer Suçlar (1116 kişi) 

 Yaralama (972 kişi) 

 Uyuş. Veya uyarıcı madde imal ve satışı (673 kişi) 

 Yağma (467 kişi) 

 Sahtecilik (318 kişi) 

 Öldürme (288 kişi) 

 Ailenin Korunması Tedbirine Aykırılık (220 kişi) 

 Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla İlgili Suçlar (210 kişi) 

 Cinsel Suçlar (184 kişi) 

 

Tablo 5’te Küme 2 içerisinde yer alan Konya, Ankara, Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep illeri 

için en az frekansa sahip ‘’askeri ceza kanununa muhalefet’ ’suç türünden hüküm giymiş 24 kişi yer 

almakta olup, bu kümede yer alan hükümlüler arasında frekansı en az olan suçlar ise  orman suçları, 

zimmet ve rüşvet suçlarından dolayı hüküm giymeye neden olan suç türleri yer almaktadır. 

Tablo 5. Küme 2'de En Az İşlenen Suçlar 

 
 

Küme 1 Suçlar 

Konya, Ankara, Adana, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet (24 kişi) 

Antalya, Bursa, Gaziantep Orman Suçları (14 kişi) 

 Zimmet (7 kişi) 

 Rüşvet (3 kişi) 

 

 Tablo 6’da yer alan Küme 3 profil olarak Küme 1 ve Küme 2’ye benzemekte olup farklı suç 

bölgesidir.  Küme 3'e içerisinde yer alan İzmir ili için en fazla frekansa sahip ‘’hırsızlık’’ suç türünden 

hüküm giymiş 3180 kişi yer almakta olup, bu kümede yer alan hükümlüler arasında frekansı en yüksek 

olan diğer suçlar, yaralama, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, öldürme, 

dolandırıcılık, cinsel suçlar, hakaret ve ailenin korunması tedbirine aykırılık suçlarından dolayı hüküm 

giymeye neden olan suç türleri yer almaktadır. 
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Tablo 6. Küme 3’te En Fazla İşlenen Suçlar 

Küme 3 Suçlar 

İzmir Hırsızlık (3180 kişi) 

 Diğer Suçlar (2572 kişi) 

 Yaralama (1897 kişi) 

 Yağma (1220 kişi) 

 Uyuş. veya Uyarıcı Madde satın alma (998 kişi) 

 Öldürme (544 kişi) 

 Dolandırıcılık (527 kişi) 

 Cinsel Suçlar (344 kişi) 

 Hakaret (340 kişi) 

 Ailenin Korunması Tedbirine Aykırılık (327 kişi) 

 

 Tablo 7’te Küme 3 içerisinde yer alan İzmir ili için için en az frekansa sahip ‘’orman suçları’ suç 

türünden hüküm giymiş 18 kişi yer almakta olup, bu kümede yer alan hükümlüler arasında frekansı en 

az olan suçlar ise zimmet, rüşvet ve kötü muamele suçlarından dolayı hüküm giymeye neden olan suç 

türleri yer almaktadır. 

Tablo 7. Küme 3’te En Az İşlenen Suçlar 

Küme 3 Suçlar 

İzmir Orman Suçları (18 kişi) 

 Zimmet (16 kişi) 

 Rüşvet (11 kişi) 

 Kötü Muamele (5 kişi) 

Tablo 8’te yer alan Küme 4 profil olarak Küme 1, Küme 2 ve Küme 3’e benzemekte olup bu 

küme içerisinde yer alan iller; Tekirdağ, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Denizli, Muğla, 

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, Sivas, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, 

Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Karaman, Isparta, Burdur, Hatay, Tokat, Kahramanmaraş, Osmaniye, 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Van, Zonguldak, Karabük, Bartın, 

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane, Erzurum, Muş, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Bitlis, Malatya, Elazığ, 

Bingöl ve Tunceli’dir.  
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Tablo 8. Küme 4'te En Fazla İşlenen Suçlar 

Küme 4 Suçlar 

Tekirdağ, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Hırsızlık (228 kişi) 

Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Diğer Suçlar (209 kişi) 

Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, Sivas, Yaralama (199 kişi) 

Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Uyuş. veya Uyarıcı Madde İmal ve Satışı (102 kişi) 

Yalova, Karaman, Isparta, Burdur, Hatay, Tokat, Öldürme (59 kişi) 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Sahtecilik (45 kişi) 

Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Van, Trafik Suçları (43 kişi) 

Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Cinsel Suçlar (39 kişi) 

Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Ateşli Silah ve Bıçaklarla İlgili Suçlar (38 kişi) 

Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Ailenin Korunması Tedbirine Aykırılık (36 kişi) 

Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Bitlis,  

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli.  

 

Bu iller için en fazla frekansa sahip olan “hırsızlık” suç türünden hüküm giymiş 228 kişi yer 

almaktadır. Bu kümede yer alan hükümlüler arasında frekansı en yüksek olan diğer suçlar, yaralama, 

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, öldürme, sahtecilik, trafik suçları, cinsel suçlar, ateşli 

silah ve bıçaklarla ilgili suçlar ve ailenin korunması tedbirine aykırılık suçlarından dolayı hüküm 

giymeye neden olan suç türleri yer almaktadır. 

Tablo 9’da Küme 4 içerisinde yer alan Tekirdağ, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, 

Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, Sivas, Eskişehir, 

Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Karaman, Isparta, Burdur, Hatay, Tokat, 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Van, 

Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, 

Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Bitlis, 

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illeri için en az frekansa sahip “kötü muamele” suç türünden hüküm 

giymiş kimse bulunmaz iken, bu kümede yer alan hükümlüler arasında; zimmet, rüşvet ve orman 

suçlarından dolayı hüküm giymeye neden olan suç türleri frekansı en az olan suç türü olarak yer 

almaktadır.  
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Tablo 9. Küme 4'te En Fazla İşlenen Suçlar 

Küme 4 Suçlar 

Tekirdağ, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Kötü Muamele (0 kişi) 

Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Zimmet (1 kişi) 

Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, Sivas, Rüşvet (1 kişi) 

Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Orman Suçları (5 kişi) 

Yalova, Karaman, Isparta, Burdur, Hatay, Tokat,  

Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray,  

Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Van,  

Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı,  

Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu,  

Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Muş,  

Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Bitlis,  

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli.  

5. SONUÇ 

Suç ve suçluluk, insanoğlunun var olduğu günden bu yana karşılaştığı en önemli toplumsal 

sorunların başında yer almaktadır. Sosyal ve toplumsal bir olgu olan suç, tüm toplumlarda meydana 

gelmektedir. Bundan dolayı suçun görülmediği veya oluşamayacağı bir toplumdan söz etmek mümkün 

olamayacağı gibi insan hayatından da suçu tamamen soyutlayarak çıkarmanın da bir olanağı 

bulunmamaktadır (Akpınar, 2018: 3). 

 Bu çalışmanın amacı Türkiye İstatistik Kurumu’nda 2017 yılına ait Türkiye’nin İBBS 3.Düzey 

(İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) kapsamında yer alan 81 adet il için pek çok suç türlerinin 

verileri kullanılarak çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan kümeleme analizi 

yöntemi ile illere göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin suç yapısının incelenmesi olup, suç 

türlerine göre iller arasındaki homojen alt grupların belirlenmesidir. Yapılan kümeleme analizi 

sonucunda 81 il için 4 adet homojen küme elde edilmiştir. Elde edilen 4 kümenin suç türleri bakımından 

en fazla ve en az olarak işlenen suçları benzerlik göstermekle birlikte, kişi sayısı ve bulundukları 

bölgeler bakımından farklılık göze çarpmaktadır. Türkiye’de 2017 yılına ait İBBS 3.Düzey’de yer alan 

illerde en fazla işlenen suç türleri; hırsızlık, diğer suçlar, yaralama, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı 

madde imal ve ticareti, öldürme ve cinsel suçlar olmakta iken, Türkiye’de 2017 yılına ait İBBS 

3.Düzey’de yer alan illerde işlenen en az suç türlerinin ise orman suçları, kötü muamele, zimmet ve 

rüşvet suçlarının olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmaya ek olarak Türkiye’deki illere göre hükümlülerin yapısı 

ve suç türleri hakkında daha detaylı ve güncel verilerin toplanması ile kümelerin yapısı daha da 
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netleşebilir. Bunun yanısıra çalışmada görüldüğü üzere bazı iller (İstanbul ve İzmir) farklı küme yapısı 

sergileyerek tek başlarına bir küme oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili ileri dönemlerde yapılacak 

çalışmalarda, tek bir il ve o ilde yaşanan suç türlerine odaklanılabileceği gibi,  ilgili il ve suç türleri için 

profil ve mekânsal dağılımı belirleme şeklindeki çalışmalarında yapılabileceği önerilmektedir. 
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ETİK TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM MESLEK ETİĞİ 
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ÖZET 

Etik, bireyin davranışını oluşturan ahlaki ilkelerin bütünüdür. İnsanoğlunun bulunduğu her 

ortamda etikle ilgili konular gündeme gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda iş yaşamı ve etik 

konusu yoğun olarak araştırılmaktadır. Dünyaca ünlü finansal skandalların temelinde iş yaşamındaki 

özellikle de bağımsız denetimdeki etik dışı davranışların olduğu düşünülmektedir. Bağımsız denetimde 

etik konusu ABD’de 2002 yılı Temmuz ayında çıkarılan ve etkileri dünyaca hissedilen Sarbanes-Oxley 

yasasından sonra daha da önem kazanmıştır. Bağımsız denetim mesleğini sadece kanunlarla 

düzenlemek mümkün değildir. Denetçi davranışının belirleyicileri temelde denetçiler tarafından 

oluşturulan etik inançlardır. 

Bu çalışmada etik teoriler çerçevesinde bağımsız denetim meslek etiği incelenmiştir. Bu 

kapsamda çalışmada öncelikle etik teorilerinden; deontolojik etik, faydacılık etiği, erdem etiği, egoizm 

ve doğal hukuk teorileri açıklanmış, ardından da bu teoriler çerçevesinde bağımsız denetim meslek etiği 

irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Denetim Meslek Etiği, Etik Teoriler, Bağımsız Denetim, Etik. 

Jel Kodları: M40, M42, M10, M41 

PROFESSIONAL ETHICS OF INDEPENDENT AUDITING WITHIN THE FRAMEWORK 

OF ETHICAL THEORIES 

ABSTRACT 

Ethics is the whole of the moral principles that constitute the individual's behavior. Ethical issues 

come up in every environment where human beings exist. In the current century business life and ethics 

are being investigated extensively. It is thought that unethical behaviors in business life, especially in 

independent auditing, are the basis of world-famous financial scandals. The issue of ethics in 
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independent auditing became more important after the Sarbanes-Oxley law, which was enacted in July 

2002 in the US which effects were felt worldwide. It is not possible to regulate the independent audit 

profession only by law. Determinants of auditor behavior are basically ethical beliefs created by 

auditors.  

In this study, independent ethics of auditing is examined within the framework of ethical theories. 

In this context of the study, primarily ethical theories; deontological ethics, utilitarian ethics, virtue 

ethics, egoism and natural law theories are explained and then independent audit professional ethics 

are examined within the framework of these theories. 

Keywords: Professional Ethics in Auditing, Ethical Theories, Independent Audit, Ethics. 

Jel Codes: M40, M42, M10, M41 

 

1. GİRİŞ 

 Etik içinde bulunduğumuz yüzyılda araştırmacıların oldukça ilgi gösterdiği bir konu başlığı 

haline gelmiştir.  Özellikle tamamen profesyoneller tarafından gerçekleştirilen ve üçüncü kişilerin 

hakkında yorum yapması çok zor olan bağımsız denetim mesleğinde etik konusu hergeçen gün daha da 

önem kazanmaktadır.  

 Bağımsız denetçilerin bağımsız denetim meslek etiğine uygun davranmaları bağımsız denetim 

mesleği için olmazsa olmaz bir kuralken, mesleğin ifası sırasında uyulacak etik kurallar etik teoriler 

bağlamında farklılık arz edebilmektedir. Her bir etik teori etiğe farklı bir akış açısı getirirken, bize 

bağımsız denetçi davranışını anlayabilmek için yeni vizyonlar sağlar. Bağımsız denetçi mesleğini icra 

ederken sadece bir etik teoriye uygun davranmaz, bunun yerine davranışlarıyla tüm bu etik teorilerin bir 

kombinasyonunu sergiler. Önemli olan denetçinin etik davranışı içselleştirerek böyle davranmayı 

mesleki rutini haline getrmesidir.  

 Etik ahlak felsefesi olarak tanımlanan ve ahlakın üzerine düşünülmüş halidir; bu çalışmada etik 

kavramı felsefi açıdan ele alıcak ve bağımsız denetim meslek etiği etik felsefeler; deontoloji, faydacılık, 

erdem etiği, egoizm ve doğal hukuk bağlamında irdelenecektir. 

2. ETİK KAVRAMI 

Etimolojik olarak Etik Yunancada “ethos” ya da “ethikos”tan gelir. Ethos ahlak anlamını taşır 

(Toraman, 2002:2). En yaygın anlamıyla etik; insanların davranışlarına yön veren bir ilkeler sistemi ya 

da dizisi olarak ifade edilebilir (Alkan, 2015:114; Kavi ve Koçak, 2011:5). Etik ahlaki açıdan neyin 

doğru neyin yanlış olduğunu belirlemeye çalışır (Alkan, 2015:114; Venezia, Venezia, Cavico ve 

Mujtaba, 2011:17).  
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Etik bir yaşam tüm insanlığın varoluşsal bir gereksinimidir. Bütün dinler, felsefeler hatta siyasal 

ideolojiler insanlar için iyi ve doğru ilkeler doğrultusunda bir yaşam isterler (Celep, Doyuran, Sarıdere 

ve Değirmenci, 2004:2). Etik, sosyal yardımlaşma, sağlık ve mutluluk gibi temel refah gereksinimleri 

ile ilgilidir. Yapılan her işte, alınan her kararda ve toplumla kurulan tüm ilişkilerde etik değer sorunları 

vardır (Celep vd., 2004:2). Dolayısıyla, insanın olduğu tüm ortamlarda etik ile ilgili konular gündeme 

gelmektedir (Yalçıntaş ve Bulu, 2015:35).  

3.  ETİK FELSEFELER 

Bir etik teori, belirli şekillerde davranmaya yönelten yolları seçme gerekçelerini, ilkelerle ifade 

eder. Bir etik çerçeve, bireysel eylemler için bir rehber olarak hizmet veren normlar ve ilkeler bütünüdür. 

Bireyler, iyi ya da değerli olarak düşündükleri şeyleri elde etmek için hareket ederler (Barlaup, Drønen 

ve Stuart, 2009:187).  

Etik teoriler; deontolojik etik, faydacı etik, erdem etiği, egoizm ve doğal hukuk olarak 

sıralanabilir. Klasik etik teorileri davranışları tasvir eder; ancak insanların çoğu davranışlarında bu etik 

teorilerde anlatılanların çeşitli kombinasyonlarını sergiler.  

3.1. Deontolojik Etik 

Deontoloji, Yunancada ödev anlamına gelen “deon” ve bilim anlamına gelen “logos” 

kelimelerinin birleşimi olup, ödev bilimi anlamına gelmektedir (Kavi ve Koçak, 2011:8; Karacan, 

2014:82). Kişinin toplumda yerine getirmesi gereken görev ve yükümlülükler deontoloji terimi ile ifade 

edilir (Raj, 2009:72).  

Alman filozof Immanuel Kant bu alanda çok incelemelerde bulunmuş ve çağdaş anlamda 

deontolojiyi ortaya koymuştur (Karacan, 2014:82). Kant (1898) bir eylemin, bir yükümlülüğün veya 

görevin yerine getirilmesi için yapılması durumunda ahlaki olduğunu savunur (Modarres ve Rafiee, 

2011:138). Tutarlılık, tarafsızlık ve sorumluluk Kant ahlakının temel özellikleridir (Brady ve Dunn, 

1995:390).  Deontoloji, eylemin sonucu yerine eylemin kendisiyle ilgilidir (Bailey ve Porter, 2008:24; 

Raj,2009:72). 

Deontoloji teorisyenlerine göre, bir kişinin neden eyleme geçtiği önemli değildir; asıl önemli olan 

o kişinin nasıl hareket ettiği ve nasıl hareket etmesi gerektiğidir. Micewski ve Troy’a (2007) göre, 

deontoloji teorisyenleri eylemin nedeninin hareketi haklı çıkarmadığına inanır, bu yüzden eğer eylem 

sonuçtan daha önemliyse, deontoloji teorisyenleri gerekli durumlarda kendini savunurken karşı tarafta 

zarara sebep olmayı bile ahlaki hukuka saygıdan dolayı etik görmezler. Deontoloji teorisyenleri bazı 

davranışların bu davranışlardan sağlanacak fayda en üst seviyede olsa dahi asla yapılmaması gerektiğini 

savunurlar (Karacan, 2014:83).  



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1166 

 

Deontoloji teorisyenlerine göre, kişi iyi bir niyetle ahlaki bir karar alıp bu kararı uygularsa, sonuç 

beklenen gibi olmasa da eylem ahlaki sayılır (Raj, 2009:72). Deontolojik etik de ahlak problemi doğru 

ahlak yasasını bulmaya yönelik rasyonel bir problem olarak tanımlanır. 

3.2. Faydacılık Etiği 

Faydacı etik felsefe eylemin kendisinden ziyade sonuçları ile ilgilenen teleoloji’den gelmektedir 

(Raj, 2009:73). İngiliz filozoflar Jeremy Bentham (1806-1873) ve John Staurt Mill (1806-1873) 

tarafından ortaya konulmuş etik teorisidir (Kavi ve Koçak, 2011:10; Raj, 2009:73). Bentham ve Mill’e 

göre; insan doğal olarak acıdan kaçınır ve mutluluğa ulaşmak ister. Kişinin mutluluğu ise 

çevresindekilerin mutluluğu ile ilintilidir. Kişi ancak üyesi olduğu topluluğa yarar sağlayan bir şey 

yaptığında mutlu olabilir (Keskin, 2014:28). Bentham ahlak yasasını, mümkün olduğunca fazla sayıda 

insan için mümkün olduğunca faydalı davranışlar yapmak şeklinde karakterize ederken, Mill ahlak 

yasasını; bütün insanlık için evrensel mutluluk getirecek yararlı eylemlerde bulunmak, şeklinde 

karakterize etmiştir (Keskin, 2014:29).  

Faydacılık eylemin doğru ya da yanlışlığından ziyade eylemin doğurduğu sonuçlarla ilgilenir 

(Micewski ve Troy 2007:18). Faydacı etiğe göre, bir eylemin sonucu onun ahlakını tanımlar. Birey 

mümkün olduğunca çok kişiye mutluluk getirmeye çalışırmalıdır dolayısıyla insanlara acı getiren bir 

eylem ahlaksız olacaktır (Duska ve Duska, 2003, Modarres ve Rafiee, 2011:137). Burada odak sadece 

bireylerin memnuniyeti değil bunun yanı sıra belirli bir eylemin sonucu olarak gelen toplu refahtır 

(Taddei ve Siddiqui, 2015:2).  Faydacılık bireye yoğunlaşmaz bunun yerine toplum için en büyük 

faydayı sağlayacak sonuçlar üzerine yoğunlaşır. Bu yüzden faydacı etiğe göre azınlık haklarının dikkate 

alınmadığı görüşü hâkimdir (Karacan, 2014:34). 

Faydacı görüş olayların maliyetinin hesaplanması esasına dayanmaktadır (Ferrel, Faraedrich ve 

Ferrel, 2014:175; Karacan, 2014:34; Keskin, 2014:32). Hatta faydacılık, maliyet-fayda analizini içeren 

tek teoridir. Büyük bir karar verileceği zaman, mesela bir şirketin ülke dışına taşıması gibi, düşünülmesi 

gereken farklı birçok husus vardır. Böyle bir kararın sonuçlarını anlamak için, liderler etik açıdan 

maliyet-fayda analizi yapmalıdırlar (Duska ve Duska, 2003:52). Olayın maliyeti hesaplanırken sağladığı 

yararların yanı sıra, sebep olabileceği zararlar da dikkate alınır (Karacan, 2014:34).  

Duska ve Duska (2003) faydacılık konusunda geleceği tahminlemede yaşanan problemlere ilişkin 

başka bir ikileme dikkat çekmektedir. Maksimum sayıda insana maksimum mutluluk getirmek için, 

karar verip harekete geçmeden önce eylemin sonuçlarını bilmeniz gerekir ki bu çoğu zaman 

imkansuzdur. Bir yönetici eğer kredi alabilirse şirketinin kötü giden finansal durumunu 

düzeltebileceğini düşünüyor olabilir, bu yöneticinin kredi alabilmek için finansal durumu yanlış bildirip 

bildirmemesi ile ilgili bir ikilem durumunda, yöneticinin şirketin bu krediyi geri ödemesinin mümkün 

olacağından emin olmasının hiçbir yolu yoktur. Bu durumda da yöneticinin mali durumu yanlış 
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göstermesinin en fazla yarar sağlayacağı konusunda kesin bir sonuca varması imkânsızdır. Bir 

davranışın veya eylemin sonuçlarını değerlendirmek için fayda maliyet analizi çoğunlukla, zaman alıcı 

ve yanlıştır (Modarres ve Rafiee, 2011:138).  

Faydacı etik teoriye getirilen en büyük eleştirilerden biri de, sadece amaca odaklandığı için 

örneğin yukarıda anlatıldığı üzere şirketi içinde bulunduğu finansal sıkıntıdan kurtarmak adına hileli 

finansal raporlama yaparak kredi çekebilme gibi ahlaka aykırı araçların kullanımına izin vermesidir. 

Faydacı etik teoriye göre amaçlar, ahlaka aykırı araçları haklı çıkarabilir (Modarres ve Rafiee, 

2011:138).  

3.3. Erdem Etiği 

Erdemsel etik Aristotelesçi etik olarakta adlandırılır ve bireyin eyleminin sonuçlarından ya da 

eylemin kendisinden ziyade faktörün özelliklerini vurgular (Solomon, 1992; Crane ve Matten 2010). 

Erdem teorisyenleri, eylemi neyin iyi yaptığından ziyade kişiyi neyin iyi yaptığı sorusuna odaklanırlar.  

Bu felsefe kişinin ahlaki mizacına odaklandığı için, eylemin kendisiyle veya sonuçlarıyla ilgilenmez. 

Böyle bir yaklaşım, etiği 'doğru olanı' yapma doğal içgüdüsü, yatkınlığı olarak tanımlar. Bu nedenle, 

temel sorular, kişinin nasıl biri olması gerektiği konusuna ve karakterine odaklanmıştır (Mintz 2010, 

Libby ve Thorne 2004).  

Erdem etiği yaklaşımı insanların karakterlerini vurgulamaktadır. İyi alışkanlıkların ve 

erdemliliğin insanın doğal karakterini etkilediğini ve onun insani gelişimini destekleyen davranışlara 

şekil verdiğini vurgular (Dawson ve Bartholomew, 2003:128). Erdem etiği teorisyenleri erdemli 

karakter özelliklerinin gençlik dönemlerinde kazanıldığını savunurlar. Bu yüzden yetişkinlerin gençlere 

ahlaki erdemleri anlatmakla yükümlü olduğunu düşünerek, ahlak eğitimine çok önem verirler (Kavi ve 

Koçak, 2011:11).  

Mintz (2006) etiğin eğitim ve sürekli öğrenme ile en iyi şekilde geliştirilebileceğini belirtmiştir. 

Koehn’e göre etiksel davranış sürekli öğrenmenin bir sonucudur; geçmiş eylemler, karakteri 

şekillendirerek, gelecekteki eylemlerin nedeni haline gelir (1995:536). Böyle bir öğrenmenin 

sosyalleşme sürecinin bir parçası olarak doğal yollarla olduğunu gözlemlenmiştir, bir meslekteki 

bireylerin kendilerini mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebileceklerine hazırlaması ve toplumun 

güvenini kazanması yönünde hareket etmesi buna örnek olabilir (Williams, 2010:19). 

3.4. Egoizm 

Egoizm sadece karar verenin iyiliğinin düşünülmesi temeline dayanan bir etik felsefedir 

(Kleinsmith, 2016:70). Modarres ve Rafie bir kararın başkalarının çıkarlarına aykırı olmasına rağmen, 

karar verenin iyiliğine hizmet etmesi durumunda etik olduğunu savunmuştur. Bu teori neoklasik 

ekonomik teorilerin temelini ve etik felsefesini oluşturur. Egoizmin ahlaki unsuru Adam Smith'in (1776) 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1168 

 

çalışmasında görünmez pazarda toplum için ahlaki açıdan istenilen sonuçları ürettiği sürece kişinin 

kendi çıkarlarını takip etmesi kabul edilebilir şeklinde ifade edilmiştir (Taddei ve Siddiqui, 2015:2).  

Egoizm yaklaşıma göre kişiler uzun dönemde kendilerine en büyük getiriyi sağlayacak duruma 

karar verirler. Egoizmin en temel unsuru bireyin şahsı için iyi-kötü değerlendirmesini yaparken en 

büyük fayda getirecek duruma odaklanmasıdır. Böylece bireysel olarak herkes kendi çıkarlarını 

maksimize etmeye çalıştıkça, genel çıkarlar da maksimize olacaktır. Bu da diğer anlamıyla gelişim 

demektir (Karacan, 2014:81).  

Kurumsal yöneticiler ve şirketler, sırasıyla servet ve pazar payı edinme konusundaki sürekli 

ihtiyaç ile piyasa faaliyetlerini egoist bir bakış açısı ile sürdürmektedir. Ancak; bir muhasebe meslek 

mensubu veya denetçi egoist davranamaz; çünkü bu yapılırsa mesleğin kamu menfaatine hizmet etme 

sorumluluğunu yerine getirmesi imkansız hale gelir (Kleinsmith, 2016:70). 

3.5. Doğal Hukuk 

Doğal hukuk savunucuları ahlaki eylemi ve doğrunun ilkelerini tanırlar ve bir kişinin insanı 

başarıya götürecek tarzda hareket etmesi gerektiğini savunurlar (George, 2008). Epstein (2005), doğal 

hukuku insan doğasını analiz etmek için aklın kullanımı olarak tanımlamaktadır.  

Doğal hukuk ve insan hakları birbirinin aynısıdır; insanları zarardan korumak için uygulanması 

gereken bazı erdemler vardır. Doğal hukuk savunucuları insan haklarının toplumsal ve siyasal yaşama 

ilişkin olanlarının adalet ilkelerinin anlaşılabilmesi için derhal insan doğasının temeline yansıtılması 

gerektiğini savunurlar. Doğal hukuk kuramcıları insan doğası ve insanı iyi anlarlar ve dolayısıyla aşırı 

bireyciliği ve kolektivizmi reddederler (George, 2008: 173). 

Doğal hukuk insan hakları anlayışına dayanmasının bir sonucu olarak insan onurunu özellikle 

konu edinir. Doğal hukuka göre insanın doğal özellikleri ve özgürlük insan onurunun temel varlıklarıdır 

ve onur insan hakları tarafından güvence altına alınmıştır (George, 2008:176). 

4. BAĞIMSIZ DENETİM MESLEK ETİĞİ 

Meslek etiği mesleki faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ahlaki ve mesleki kurallara uygun 

hareket edebilme disiplini olarak tanımlanabilir (Karacan, 2014:50). Bir başka tanımda ise Kutlu meslek 

etiğini, mesleki davranışlarla ilgili olarak hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış, hangi 

davranışın haklı, hangi davranışın haksız olduğunu belirleyen inançlara dayalı ilkeler ve kurallar 

topluluğu olarak ifade etmiştir (2017:69). 

Birçok meslek örgütü, kendi meslekleriyle alakalı etik kuralları oluşturmakta ve bunları üyeleri 

ile paylaşmaktadır (Dinç ve Tunçer, 2015:320). Bu meslek gruplarından biri de denetim mesleğidir. 

Teorik olarak, denetim mesleği, yöneticileri kendi eylemlerinden sorumlu tutan bir sistemi temsil 
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etmekte ve aslında çok önemli olan toplumsal güven işlevini yerine getirmektedir (Jensen, 2006; Chiu, 

Chien ve Lin, 2017). Denetime olan ihtiyaç ilk olarak 1929’daki ekonomik buhran sonrası Amerika 

Birleşik devletlerinde buradaki yöneticilerin işçi ücretlerini ve vergileri düşük göstermeye 

çalışmalarından sonra tüm hesapların ayrıntılı olarak analiz edilmeye başlanması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Denetim tarafsızlığı koruyarak ve önyargıdan kaçınarak tüm kanıtları değerlendirme sürecini 

ifade eder (Guiral, Ruiz ve Rodgers, 2011). Denetim geçmişten günümüze bilgi ve süreçlerin 

geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendiren bir süreçtir. 

Toplum, bağımsız denetçilere ekonomik sistem ve finansal piyasaların etkin işleyişi için 

kesinlikle gerekli olan bir güven ilişkisi rolü biçmiştir (Duska, 2005:21). Denetim düzenlemesi bakış 

açısından, denetçilerin etik davranışı: sadece etik (ahlak dışı) eylemi teşkil eden kurallara ve ilkelere 

göre değil, aynı zamanda böyle bir eylemin ahlaki secimler doğru sonuçları getiren eylemlerdir ilkelerini 

de dikkate alarak değerlendirilir. Bu, genel olarak, denetim uygulamalarının toplumsal sonuçlarını göz 

önünde bulundurmayı gerektirir ve denetçilerin rolü nedir, ne olmalıdır? vb. gibi kanılara dayalı, ahlaken 

doğru bir ekonomik sistem içinde, etik görevlerin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir (Campbell, 2005:89). 

Denetçinin rolü, denetim görüşünde belirtilen şirketin mali tablolarının adil olup olmadığının 

değerlendirilmesi şeklinde bilgi sağlanmasına yönelik bağımsız bir üçüncü taraf olmaktır (Lukman, 

2017:337). 

Bir kişinin ahlaki değerlerini nasıl kaybedebileceğiyle ilgili yunan filozof Protagoras’ın hikâyesi 

dikkat çekicidir ve konuya ilişkin ipuçları verir. Bir antik yunan filozofu olan Protagoras Sokrates’in 

çağdaşıdır (Duska, 2005:19). Hikâye şöyle geçer, genç öğrenci Euathlos, Protagoras'tan, kendisine 

hukuk dersleri vermesini ister. Aralarında bir sözleşme yaparlar buna göre, öğrenci ders ücretinin 

yarısını peşin öder ve kalan yarısını da kazanacağı ilk davadan sonra ödemeyi taahhüt eder (Pekin, 

2001:599). 

Öğrencinin eğitimi biter bitmez Protagoras öğrencisi Euathlos’a borcunu ödemesi için dava açar. 

Eğer davayı Protagoras kazanırsa öğrencisi borcu olan ders ücretini ödemek zorunda kalacak ve eğer 

dava öğrencisinin lehine sonuçlanırsa böylece öğrencisi bir avukat olarak ilk davasını kazanmış olacak 

ve yine anlaşma şartı yerine gelmiş olacaktır. Yani her iki durumda da Protagoras’a bir ödeme 

yapılacaktır. Öğrencisi ise bunun tam tersini savunur, eğer davayı öğrencisi kazanırsa mahkeme kararı 

gereği söz konusu eğitim ücretini ödemekten kurtulacaktır ve eğer davayı kaybederse anlaşma şartı 

yerine gelmemiş olacağından yine ödeme yapması gerekmeyecektir. Kısacası öğrenci her iki durumda 

da ödeme yapmayacaktır (Duska, 2005:19). 

Öğrencinin cevabını dikkate almasak bile, Protagoras’ın yaptıkları açısından hikâye öğreticidir. 

Burada Protagoras’ın yaptığı, GX, Enron, Andersen, World-Com, Tyco, Adelphia, veya Rite Aid 
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şirketlerinin yöneticilerinin yaptıklarına oldukça benzerdir. O yöneticiler de tıpkı Protagoras gibi 

vizyonlarını kaybetmişler ve rollerini tamamen unutmuşlardır (Duska, 2005:19). 

Dünyaca ünlü finansal skandalların sonucunda üst yönetim, CFO ve bağımsız denetçiler hep 

işlerini kaybetmişlerdir (Agrawal ve Cooper, 2016:3). Ama asıl soru kendi odaklarını ve amaçlarını 

neden kaybettikleridir? Onları etik olmayan bir biçimde davranmaya yönlendiren nedir? Bu skandallar 

sonrası ceza alan ve suçlu bulunan birçok kişi veya şirkete nüfuz eden bir patolojiden bahsedilebilir bu 

servet biriktirme hırsıdır. Ortaya çıkan birçok skandalda, bu şirketlerin yöneticilerinin ve 

muhasebecilerinin Protagoras’a benzer bir psikolojik kapana yakalanmış oldukları gözlemlenmiştir. 

Aristo’nun deyimiyle kendi değerlerini ve misyonunu unutarak sadece servet biriktiren kişiler haline 

gelmişlerdir (Duska, 2005:19). Eğer servet birikimi kişinin tek amacı olursa, etik eksiklik mutlaktır 

(Duska, 2005:27). Etik insan davranışının nasıl olması gerektiğini araştırır böylelikle etik globalleşen 

dünyamızda iş hayatı açısından tek amacın para kazanmak olmadığının da en önemli göstergelerinden 

birisidir (Ekergil, 2016:370). 

McMillan'ın (2004) gözlemlerine göre, meslek ticari yöne doğru ilerledikçe, profesyonellik dışına 

çıkma akımı başlamış ve profesyonel muhasebecilerin ve denetçilerin faaliyetleri giderek düzenleyiciler 

tarafından kısıtlanmaya başlamıştır. Bu süreç ise finansal skandalların yaşanmasına temel oluşturmuştur 

(Guiral, Ruiz ve Gonzalo, 2010:152). 

5. SONUÇ 

 Bağımsız denetim meslek etiği güncelliğini ve önemini koruyan bir konudur. Bir bağımsız 

denetçi meslek mensubu olduğu ilk günden itibaren, meslek hayatı boyunca ve sonrasında mesleki 

itibarını korumaya yönelik dikkat ve özeni göstermelidir bu da ancak etik kurallara riayet etmekle 

mümkündür. Bağımsız denetçilerin etik davranmalarını temin edebilmek için, onlara etik ve etik 

teorilerin anlatılması, mesleki gelişimleri açısından oldukça önem arz etmektedir. Mesleki anlamda etiği 

ve etik davranmayı içselleştiren bir denetçinin ahlaki olmayan bütün unsurlardan uzak olması beklenir. 

Denetçinin vizyonu her zaman etik davranmak üzerine olmalıdır.  

 Bir bağımsız denetçi mesleğini icra ederken aldığı kararlarda tek bir etik teoriye bağlı kalmaz, 

bunun yerine tüm bu etik teorilerden beslenir. Önemli olan denetçinin etik davranışı içselleştirerek böyle 

davranmayı mesleki rutini haline getrmesidir. Bu çalışmada etik kavramı ve etik teoriler; deontoloji, 

faydacılık, erdem etiği, egoizm ve doğal hukuk ele alınarak bu felsefeler kısaca tanımlanmış ve bu 

kapsamda bağımsız denetim meslek etiğine genel bir bakış sağlanmıştır.  
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KURUMSAL LİDERLİK NEDEN BAŞARISIZ OLUR? YEREL YÖNETİMLERDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Oktay KOÇ 

Abdullah KIRAY 

ÖZET 

Kurumsal liderlik (institutional leadership), örgüte “değer” aşılayan üst düzey yöneticileri ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Kurumsal liderliğin geleneksel liderlikten farklılaşarak örgütlerde 

başarısızlık veya amaçlardan sapmanın önünde bir engel olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı yerel yönetim örgütlerinde kurumsal liderliği işlevsel olarak anlamak ve bu anlamda 

yetersizliklerin neden ortaya çıkabildiğini belirlemektir. Elde edilen sonuçlara göre örgütlerde 

kurumsal liderler bakımından; statüye, kişiye ve normatif düzene bağlı zafiyetler nedeniyle birtakım 

yetersizlik olarak tanımlanabilecek durum veya yaşantıların ortaya çıkabileceği veya kurumsal 

liderlerin ortaya koymuş olduğu değerlere karşın amaçlardan sapmanın yollarının bulunabildiği 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: liderlik, kurumsal liderlik, yerel yönetimler, örgütsel değerler 

JEL Kodları: H70, H83, D73. 

 

WHY DOES INSTITUTIONAL LEADERSHİP FAIL? A RESEARCH ON MUNICIPALITIES 

ABSTRACT 

Institutional leadership is used to refer to senior executives who infuse “value" to the 

organization. Institutional leadership differs from traditional leadership, and is regarded as an obstacle 

to failure or deviation from goals in organizations. The aim of this study is to understand the institutional 

leadership functionally in local government organizations and to determine the reasons why 

inadequacies may occur. According to the results, it is determined that some situations or experiences 

that could be defined as inadequacies may arise in organizations due to weaknesses depending on status, 

person and normative order and possibility of finding ways to deviate from the goals despite the values 

instilled by institutional leaders . 

Keywords: leadership, institutional leadership, municipalities, organizational values 
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JEL Classfications: H70, D73, H83  

1. GİRİŞ 

Philip Selznick tarafından ilk defa gündeme getirilen kurumsal liderlik (institutional leadership), 

örgüte “değer” aşılayan üst düzey yöneticileri ifade etmek için kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kurumsal 

liderlerin, diğer liderlik işlevlerini de üstlendiğini Selznick ileri sürmüştür. “Devlet adamı” olarak 

isimlendirilen ve “değerlerin desteklenmesini ve korunmasını amaçlayan” bu tip bir liderlik, geleneksel 

liderlikten bu yönleriyle farklılaşarak örgütlerde başarısızlık veya en azından amaçlardan sapmanın da 

önünde bir engel olarak kabul edilmektedir (Albert ve Whetten, 1985 aktaran: Rafaelli ve Glynn, 2015). 

Kurumsal liderliğe ilişkin Selznick’in çalışmaları; örgüt kuramcılarının örgütsel yaşamın içsel 

süreçlerine odaklanmasına, gerçek dünyadaki problemler hakkında daha ciddi tartışmaların yapılmasına 

ve örgütlerdeki günlük süreçler ve yaşantıların ele alınmasına fırsat yaratmıştır (Hinings ve Greenwood, 

2015). Buna karşın ilgili literatüre bakıldığında; kurumsal liderliğin günlük örgütsel işleyişteki 

tezahürlerinin tam olarak keşfedilemediği, daha ötede özellikle kurumsal lider(ler)in ürettiği ve örgüte 

aşıladığı veya benimsettiği değerlere karşın, örgüt içerisinde bireyin istenmeyen davranışlar sergileyerek 

örneğin amaçlardan nasıl sapabildiği tam olarak anlaşılamamış gibi görünmektedir. Buna istinaden 

mevcut çalışmayla yerel yönetim örgütlerinde kurumsal liderliği işlevsel olarak anlamak ve bu anlamda 

yetersizliklerin neden ortaya çıkabildiğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, sırasıyla kurumsal 

liderlikle ilgili kuramsal arka plan, araştırmada kullanılan yöntem kapsamında veri ve analizler hakkında 

bilgi, elde edilen bulgular ve nihayet sonuç bölümlerinden meydana gelmektedir. 

2. KURUMSAL LİDERLİK VE TEORİK ARKAPLANI 

Kavramsal olarak bakıldığında, literatürde kurumsal liderlik ilk defa Philip Selznick tarafından 

kullanılmıştır. Selznick (1996) “Leadership in Administration” isimli öncü çalışmasında sorumluluk ve 

hesap verebilirlik sorunları, kamu bürokrasisi ve özel bürokrasi, düzenleme ve öz düzenleme, yönetim 

ve yönetişim ve başkaca birçok konunun idari, siyasi, hukuki ve ahlaki yönlerden yeni anlayışlar 

gerektirdiğini ileri sürmektedir. Buna bağlı olarak, Hinings ve Greenwood (2015) Selznick’in 

çalışmasını örgüt teorisyenleri için örgütsel hayatın içsel süreçlerini ve özellikle de amaçlara ulaşmada 

başarısızlıkla ilgili bir meydan okuma olarak kabul etmektedirler. Kraatz (2009), örgütleri boyun 

eğmeyen araçlar olarak niteleyerek, örgütlerin resmi amaçlara ulaşmada ve paydaşlarına hizmet etmede 

genellikle başarısız olduklarını ifade etmektedir. Aslında bütün bunlar bize, kurumsalcılık gibi farklı 

yaklaşımlarla örgütlerin anlık olaylardansa örgüt içindeki günlük süreçleri anlamak için (Powell ve 

Colyvas, 2008) görgül sorunların gerçek dünyadaki önemini tartışmaya (Kraatz, 2011) ciddi bir 

gereksinim olduğunu göstermektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, başka bir ifadeyle yükselen ekonomiler, aktörlerin mevcut 

kurumsal düzen veya değerlerden sapmalarına neden olabilecek bazı yaygın kurumsal boşluklara veya 
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zayıflıklara sahiptir (Mair ve Marti, 2009) ve bunun yanı sıra bu tür yapılarda kural kırıcı davranışlar da 

beklenmektedir (Monahan ve Quin, 2006). Örgütler kurumsal bir bağlam içinde bulunduğundan ve 

örgütsel davranışı içinde bulunulan kurumsal bağlam etkilediğinden (Glynn ve DeJordy, 2010) 

kurumsal teori ve liderliği birlikte ele almak yararlı bir perspektif ortaya koyacaktır. Selznikçi 

kurumsalcılık göz önüne alındığında, örgütlerdeki roller, pratikler ve eylemlerin kurumsallaşmış 

değerlere bağlı olarak var olması için liderlere ihtiyaç duyulduğu (Podolny vd., 2005) ve nihayet bu 

değerlerin teknik gereksinimlerin ötesinde liderler tarafından aşılandığı (Selznick, 1957) kolaylıkla ileri 

sürülebilir. Bu bakış açısıyla, değerler; neyin doğru ve uygun olduğu hakkındaki inançları yansıtır, 

toplumsal düzeni yaratır, siyasi çıkarları yönetir ve toplumsal entegrasyonu mümkün kılar (Rafaelli ve 

Glynn, 2015). Ayrıca, Selznikçi kurumsalcılık meslekleri siyaset olan liderleri (Selznick, 1957), 

toplumun değerlerini ve kültürünü korumaya yönelik yeni bir teşvik dizisiyle ilişkili bir rol olan “devlet 

adamı” olarak nitelendirmektedir (Albert ve Whetten, 1985 aktaran: Rafaelli ve Glynn, 2015). 

“Değerlerin teşviki ve korunmasını” amaçlayan bu liderlik türü (Selznick, 1957) geleneksel liderlikten 

farklıdır (Boal ve Schultz, 2007 aktaran: Washington vd., 2008). Bu nedenle, bireylerin ürünleri, 

doğrudan kurumlar tarafından değil (DiMaggio ve Powell, 1983), liderler ve takipçiler arasındaki rol 

ilişkilerinin olasılıkları ile şekillenir (Biggart ve Hamilton, 1987). Monahan ve Quinn (2006), amaçlarda 

sapmayı örgütlerde bireysel tercihlerin veya davranışların ürünü olarak kabul etmektedirler. Bu 

doğrultuda, sapmaların açıklanmasında bir örnek olarak Ebu Garib hapishanesi suiistimallerini 

incelemişlerdir. Selznick (1957), aslında dört liderlik fonksiyonundan bahsetmektedir: kurumsal misyon 

ve rolün tanımı, amacın kurumsal düzenlemesi, kurumsal bütünlüğün savunulması ve kurumsal 

çatışmanın düzenlenmesi. Bunların tümü, örgütteki bireyleri ortak hedeflerin peşinde koşmaya devam 

etmekte anlam bulan bir topluluğa dönüştürmenin önemli yönlerini temsil etmektedir. 

Selznick, yalnızca liderlerin hem örgütler hem de üyeleri için anlam yaratabileceğini (1957) ve 

böylece üyelerin liderlerine uyarak pasif takipçiler olabileceğini belirtmektedir (Powell ve Colyvas, 

2008). Bu liderlik türü, sadece sistemlerin içindeki ve etrafındaki liderlerin artan etkisi ile ilgili değildir 

(Osborn, vd., 2002). Selznick'e (1957) göre, örgütlerdeki kurumsal liderler karar verme ve yönetimin 

klasik işlevlerini yerine getirmekten daha fazlasını yaparlar, çünkü onun için liderlik çoğunlukla 

değerler ile ilgilidir ve değerler, günlük lider-üye etkileşimlerini aşabilir ve tüm kurumsal düzenin 

temelini oluşturur. Ayrıca, Selznick’in söylediğine göre, kurumsal liderler kendilerini örgütün kendine 

özgü değerlerini ve kimliğini iç ve dış tehditlerden korumaya odaklarlar (Hitt vd., 2006). Bu anlamda 

kurumsallaşma sürecinin izlenmesi liderliğin en büyük sorumluluğudur (Selznick, 1957). Kurumsal 

liderlerin farklı arketip -organizasyon ve kurumlardaki- farklı sistem, yapı, kültür, hedef ve insanları 

algılama ve öz değerlerin anlaşılması ve kodlanması için farklı değer kalıplarının bu arketiplerle 

birleştirilmesi (Rafaelli ve Glynn, 2015) ayrıca; koalisyon kurma, anlaşmalar yapma ve diğer pragmatik 

eylem biçimlerini konusunda usta olmaları gerekir (Kraatz, 2009). 
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3. YÖNTEM 

Çalışma, daha evvelce çok çalışılmayan bir sorunu ele aldığından, nitel araştırma yöntemleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır (Giorgi, 2012; Özdemir, 

2011). Kurumsal liderliği bir fenomen olarak incelemeye odaklanan çalışmada, yerel yönetim 

kuruluşlarında faaliyet gösteren ve Selznick’in (1957) tanımladığı üzere üst düzey yönetici olan devlet 

adamları ile görüşmeler yapılarak çalışma sorusuna karşılık verilmiştir. Bu anlamda çalışmanın temel 

sorusu “kurumsal liderlerin varlığına karşın örgütlerdeki yetersizlikler neden ortaya çıkmaktadır?” 

olarak tasarlanmıştır. Bu soru, özellikle örgütlere değer aşılamak ve nihayet bu yolla oluşabilecek 

hataların önüne geçmek gibi temel vazifeleri üstlenmiş kurumsal liderlerin, Selznick’in belirlemelerine 

karşın neden birtakım zafiyetlere neden olabildiklerini açıklayıcı niteliktedir. Dolayısıyla çalışma, 

keşifsel bir çalışmadır.  

Çalışma sorusuna yanıt vermek üzere ihtiyaç duyulan verinin elde edilmesinde, yerel yönetim 

örgütlerinde faaliyet gösteren üst düzey yöneticiler ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde 

yarı yapılandırılmış bir soru formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veri, nitel veri analizi 

prosedürleri (Charmaz, 2006) kullanılarak işlenmiş ve nihayet araştırma sorusuna karşılık verecek 

nitelikte temaların oluşturulması sağlanmıştır.  

4. BULGULAR  

Kurumsal liderlerin başarısız olmalarına ilişkin nedenlerin araştırıldığı çalışma verilerinin 

işlenmesi sonucunda 3 temel zafiyet alanı tanımlanmıştır. Bu zafiyet alanları kapsamında meydana gelen 

birtakım aksaklıkların, kurumsal liderlerin örgütsel fonksiyonlarına ve bunların gücüne karşın 

başarısızlık yarattıkları ileri sürülebilir.  

4.1.Statüye Bağlı Zafiyetler 

Kurumsal liderlerin örgütsel statüleri, her ne kadar Selznick tarafından üst düzey idareci olarak 

tanımlanmış olsalar da birtakım başarısızlıkların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında örneğin kurumsal olarak en üst düzeyde bulunan idarecilerin sahip oldukları yetkilerin 

yoğunluğu ve şiddetinin baskısı veya en azından bu kapsamda kendilerini başkalaşmış veyahut da 

ayrıcalıklı, dokunulmaz olarak görmeleri münasebetiyle zaman zaman kurumsal liderlik açısından bazı 

zafiyetlerin oluşabildiği belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen aşağıdaki pasajlar bu noktada 

dikkate değerdir:  

“kişinin kendini imtiyazlı zannetmesi kişinin bu eylemleri işlemesini kolaylaştırıyor” G6 

“kontrol tamamen [liderin] kendisine geçtiğinden oldukça rahat bir hareket alanı 

kazanmaktadır” G5. 
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4.2. Kişiye Bağlı Zafiyetler 

Kurumsal liderlerin başarısız olmalarında önemli zafiyet alanlarından birisi de kendilerinin 

bizatihi sahip oldukları birtakım eksiklikler olarak görülmektedir. Bu kapsamda kurumsal liderler, her 

ne kadar üst düzey idareci olsalar da astlarına örneklik teşkil ettiklerinden, örgüt içerisinde sergiledikleri 

negatif davranışların astları tarafından da taklit edileceğini ve nihayet bunların da zafiyetlere veya 

başarısızlıklara neden olabileceğini ifade etmek gereklidir. Aşağıda sunulan ve görüşmelerden elde 

edilen pasajlar, kişiye bağlı zafiyetler münasebetiyle kurumsal liderlerin kurumsal liderlik süreçleri 

açısından başarısızlıklarını gösterici niteliktedir: 

“Aynısını liderim ve yöneticim de yapıyor, benim de yapmam da bir sakınca yok” mantığının 

arkasına sığınmaktadırlar.” G2 

“Örnekleme yoluyla yapılan bir uygulama olumsuz da olsa emsal gösterilerek uygulanmaktadır. 

“ G1 

4.3. Normatif Düzene Bağlı Zafiyetler 

Kurumsal liderlerin kurumsal liderlik süreçleri bakımından başarısız olmalarına neden olan 

zafiyet alanlarından birisi de normatif düzene bağlı birtakım etmenlerden oluşmaktadır. Özellikle yanlış 

tasarlanmış normatif düzenlemeler, her ne kadar kurumsal liderlerin kontrolü ve etkisi altında olsa da, 

başarısızlığa neden olabilmektedir. Aşağıda sunulan örnek pasaj bunun bir göstergesi olarak dikkate 

değerdir: 

“Yöneticilerin de konuya hâkimiyet veya farkındalık olarak yetersiz kaldığı durumlarda, yanlış 

dizayn edilen kurumsal normlara uygun olarak yapılabilir.” G4 

5. SONUÇ 

Kurumsal liderlikle ilgili literatüre bakıldığında; kurumsal liderliğin günlük örgütsel işleyişteki 

tezahürlerinin tam olarak keşfedilemediği, daha ötede özellikle kurumsal liderlerin ürettiği ve örgüte 

aşıladığı veya benimsettiği değerlere karşın, örgüt içerisinde bireyin istenmeyen davranışlar sergileyerek 

örneğin amaçlardan nasıl sapabildiği tam olarak anlaşılamamış gibi görünmektedir. Bu yüzden mevcut 

çalışmanın amacı, yerel yönetim örgütlerinde kurumsal liderliği işlevsel olarak anlamak ve bu anlamda 

yetersizliklerin neden ortaya çıkabildiğini belirlemektir. 

Araştırmadan elde edilen verilerin nitel analiz yöntemiyle analiz edilmesi neticesinde üç farklı 

zafiyet alanı ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan ilki; en üst düzeyde bulunan idarecilerin kendilerini 

başkalaşmış ya da ayrıcalıklı, dokunulmaz olarak görmeleri nedeniyle ortaya çıkan statüye bağlı 

zafiyetlerdir. İkincisi;  liderlerin bizatihi kendilerinin sahip oldukları birtakım eksiklikler olarak ifade 

edilebilecek kişiye bağlı zafiyetlerdir. Nihayet üçüncü ve son zafiyet alanı; her ne kadar kurumsal 

liderlerin kontrolü ve etkisi altında olsa da başarısızlığa neden olabilen yanlış tasarlanmış normatif 

düzenlemelerdir. 
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Çalışmada iki yerel yönetim örgütünden veri toplanmış olması bir kısıt olarak ifade edilebilir. 

Gelecek çalışmalar bu kısıtı aşarak sunulan bulgulara odaklanabilirlerse, literatüre ciddi katkı yapma 

olasılık ve olanağı bu konuda mevcuttur.   
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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL FACTORS ON ECONOMIC COMPLEXITY IN OECD 

COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS 

 

Cüneyt KILIÇ 

Feyza BALAN 

 

ABSTRACT 

The importance of the linkages between politics-economics have increased over the years. 

Political instability or risk has been seen as a threading factor in the economic system, especially in 

performing successful development strategies. Successful development strategies, are dependent upon 

the manufacturing sector have ensured important insights into patterns of economic development. In 

this context, the recent Atlas Media by Hausmann et al. (2011) issued an empirical index, the economic 

complexity, which states production sophistication as an important source to provide development. 

Additionally, this index have showed the quantity of the production of products with high value added.  

This study seeks an answer to the question how government effectiveness and political stability 

will affect the economic complexity to 24 OECD countries during the period 2002-2017. Using Panel 

Least Squares technique, the estimation results reveal that government effectiveness and political 

stability used as institutional factors have significantly affected the economic complexity index in OECD 

countries. So, economic complexity that is an important empirical innovation, which is also seen as an 

important source to provide development has been influenced by improvements in institutional factors. 

Keywords: Productive Sophistication, The Power of Exports, Economic Complexity, Panel Least Square 

Estimator. 

Jel Classfications: C33, 014. 

 

 

                                                           
 Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department, 

Canakkale/Turkey, e-mail: c_kilic2006@hotmail.com 
 Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department, 

Canakkale/Turkey, e-mail: feyzarica@gmail.com 

 

mailto:feyzarica@gmail.com


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1182 

 

1.INTRODUCTION 

Many research findings showed that manufacture of goods has a central role in 

stimulating economic growth processes. Especially, according to structuralists, industrialization 

provides to increase labor force participation, productiveness and economic growth, to decrease poverty 

for a country (Tahsin, 2011: 116). Moreover, in the structuralism, the import 

substitution industrialization has been seen as a strategy of successful development. 

From this point of view, the recent Atlas Media by Hausmann et al. (2011) issued as important 

empirical index, which states production sophistication as an important source to provide development.  

This study aims to investigate the linkage institutional quality which is one of the important 

elements of economic growth the economic complexity index.  The next presents the linkages among 

institutional quality, economic growth and economic complexity along with the interest literature, 

section 3 gives the data, model and the empirical evidences and section 4 finals the study.  

2. THE LINKAGES AMONG ECONOMIC COMPLEXITY, INSTITUTIONAL QUALITY 

AND GROWTH 

Economists and policymakers have produced a large body of literature on the effects of 

institutional quality on economic performance for so long. There are several valid explanations to 

establish the relationship of economic growth and political stability.  

For instance, Blanco and Grier (2009) suggest that political risk affects investors’ decisions for 

new capital projects until stability is ensured. Similarly, Alesina et al. (1996) stated that political 

instability can decrease private investment and therefore per capita GDP. So, weak economic 

performance can cause to decreases in institutional quality such as a government collapse. 

As well as institutional factors, the power of exports of a country in global earth is an important 

in successful and sustainable growth path. Successful growth strategies, which are dependent upon the 

manufacturing sector have affected the sustainability of countries’ economic growth process. Many 

descriptions of success stories have underlined the important role of manufacturing exports as a tool for 

success (Easterly et al. 2009).  

Hausmann et al. (2011) applied a given country’s exports basket when economic complexity, 

which is called as production sophistication, calculates (Gala et al. 2018: 226).  In the methodology, 

whether a country is economically complexity depends on the two basic concepts. These are the ubiquity 

and diversity of the products in its exports basket. According to their statement, if a country is forced to 

product a good then there is a sophisticated production structure in that economy. Because, non-

ubiquitous goods has high technological base, which are not abundant in nature (Gala et al. 2018: 226). 
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When we examined the interest literature, examining the political instability-economic growth 

relationship in 20 Western Europe countries from 1950 to 2004, Dimitraki (2010) found that there exists 

a bi-directional causal linkage  between political instability and economic growth. 

Felipe et al. (2012) investigated the relationship between economic development and product 

complexity. They connect economic development with the production of higher complexity products. 

They find that the more complex products are exported mainly by the richer countries while the less 

complex products are exported by the poorer countries. Additionally, they estimate cross-country 

regressions of each country’s export share for 5107 products. The results show that exports increase 

with income for high complexity products, whereas for low complexity products exports decrease with 

income (Kapartzanis, 2018). 

Aisen and Veiga (2013) investigated the role of political instability on economic growth for 169 

countries  from 1960 to 2004.  The authors follow the methodology of the system-GMM estimator and 

showed that political instability has negatively affected economic growth. 

Kılıç et al. (2015) used panel least squares estimation method to examine the relationship between 

the business cycles- political stability in the Fragile Five countries from 1986 to 2013. The findings 

showed that as the level of political instability increases growth rates of GDP decreases.  

3.DATA, MODEL AND FINDINGS 

This study institutes an econometric model to show the linkages between economic complexity 

and the institutional factors as follows: 

1 2. .it it it itcomplex c gov pol e                                                                                        (1) 

where complex is economic complexity index, which is an index created by Atlas Media on 

countries’ production of products with high value added. Gov is government effectiveness and pol is 

political stability. This institutional variables were obtained from World Bank. The annual data is used. 

This sample is determined based on the data availability.  

Accounting for cross-sectional dependence in panel analysis is critical issue.  To investigate the 

existence of cross-sectional dependence, we carried out Pesaran (2004) CDLM test. . It is clear that the 

null of no cross-sectional dependence across the OECD countries is rejected from Table 1.   
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Table 1. Cross-Section Dependency Test Results 

 

  Constant 

Variable Statistic p-value 

complex 15.170 0.00 

gov 10.781 0.00 

pol 7.626 0.00 

 

The next step is to test the existence of unit roots in the dataset. Especially, we must control 

whether there exists unit root in the series in order to get unbiased estimations. In this paper, we follow 

Hadri and Kurozumi (2012)’s panel stationarity test, which takes into account cross sectional 

dependency among the series. Table 2 shows the panel stationary test results. According to Table 2, the 

null hypothesis of a stationarity cannot be rejected at the 1% significance level for all variables. 

Table 2. Results for the Hadri-Kurozumi (2012) Stationary Test 

 

Constant 

Variable  ZA-Spac Test Statistic p-value 

Complex 0.8825 0.18 

Gov -2.5143 0.99 

Pol -1.9233 0.97 

Before estimating the regression in (1) coefficients, it is aimed to diminish the degree of cross-

sectional dependence of government effectiveness, political stability and economic complexity. To 

perform this, we used the timedemeaned gov, pol, and complex series.  

Table 3 shows the results from Panel Least Squares technique. According to Table 3, government 

effectiveness and political stability, used as institutional factors have statistically significant and positive 

effects on economic complexity. So, we can say that more institutional structure in economy have 

increased the power of exports of a country. 
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Table 3. Results for OLS Estimation 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Gov 0.215020 0.057535 3.737219 0.0002 

Pol 0.066255 0.028221 2.347678 0.0194 

C 0.773105 0.079297 9.749516 0.0000 

 

4.CONCLUSION 

Using Panel Least Squares technique, the estimation results reveal that government effectiveness 

and political stability used as institutional factors have significantly and positively affected the economic 

complexity index in OECD countries.  

So, we can say that economic complexity that is an important empirical innovation, which is also 

seen as an important source to provide development has been influenced by improvements in 

institutional factors in 24 OECD countries. 

To sum up, it can be said that higher level diversity of productive knowledge is associated with 

higher level of the institutional quality. 
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TESTING THE EKC HYPOTHESIS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR SELECTED OIC 

MEMBERS 

Feyza BALAN 

ABSTRACT 

Environmental issues are one of the crucial problems in the global debate. According to most 

expert on ecology, economic development decreases the environmental quality. From this point of view, 

many empirical studies presented in support of the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis, 

which means that there exists an inverse U-shaped relationship between environmental pollution and 

economic growth. 

In this context, this study aims to test the validity of the EKC hypothesis for a panel of 10 

Organization of Islamic Cooperation (OIC) Members from 1970 to 2014. The findings of the study from 

Dynamic SUR estimations show that there is a N-shaped EKC for Algeria, Tunisia and Turkey and 

present that there is an opposite to the N-shaped EKC for Sudan.  Thus, the results showed actions 

against the environmental problems cannot wait until economic growth. 

Keywords: The EKC, Economic Development/Growth, Environmental Degradation, Second Generation 

Panel Tests 

JEL Classifications: C33, O00, Q56. 

 

1. INTRODUCTION 

Given the current studies on environmental problems such as global warming, the linkage 

between economic growth and the environment has been the focus point for policymakers. Most studies 

show that the environment at first worsens at early stages of economic development up to a certain level, 

but then increases at higher levels. This is the so-called as the Environmental Kuznets Curve (EKC) 

hypothesis. 

There have been three different effects in the environmental pollution and economic growth. 

These are scale, composition and technique effects. According to scale effect, in the beginning stage of 
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economic growth the greater emission of pollutants decreases environmental quality. Thus, economic 

growth has negative impact on environment at scale effect stage. According to composition effect, the 

countries with higher per capita GDP head towards cleaner activities. Thus, per capita income has 

positive impact on environment. According to technique effect, a wealthy country can make more 

research and development spendings. So, the dirty technology is replaced by cleaner technology.   

Environmental pollution along with raising in the capacity of higher per capita GDP countries 

diminishes through technique effect (Dinda 2004). 

The purpose of the study is to investigate the empirical linkage between per capita GDP and the 

environmental pollution for a panel of 10 Organization of Islamic Cooperation (OIC) Members during 

the period 1970-2014. The rest is organized as follows: Section 2 presents the previous literature, section 

3 gives the data, model and findings and section 4 finals the study.  

2. PREVIOUS STUDIES 

Bengochea-Morancho et al. (2001) investigated the validity of the EKC for the EU countries. The 

findings of the study proved the presence of the EKC hypothesis. 

Rashid (2009) analyzed the linkage between CO2emissions and income for the BRIC countries 

and the United States from 1981 to 2006. The findings of the study supported the existence of the EKC 

hypothesis. 

Arı and Zeren (2011) tested the existence of EKC hypothesis for the Mediterranean countries 

from 2000 to 2005. Using the panel data method, the study exerted that CO2emissions can increase at 

the high level of economic growth. 

Saboori et al. (2012) examined the dynamic linkages among CO2emissions, income, energy 

consumption and foreign trade in Indonesia from 1971 to 2007. Using the ARDL methodology, the 

study found no evidence providing the validity of the traditional EKC curve.  

Lacheheb et al. (2015) examines CO2 emission-economic growth relationship in Algeria from 

1971 to 2009. The Long-run findings show that there have been significant relationship between CO2 

emission from solid fuel consumption and from electricity and heat production and economic 

development. 

Balin and Akan (2015) investigated whether the traditional EKC curve is valid, or not for 27 

developed countries during the period 1997-2009. Using panel data methods, the study suggest that there 

have been a N-shaped EKC curve between per capita GDP and environmental pollution. 
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3. DATA, MODEL AND FINDINGS 

This study institutes an econometric model to illustrate the linkage between per capita GDP and 

CO2 emissions as follows. 

 

where i represents the countries and t is the year, CO2 is log of per capita CO2 emissions, pgdp, 

pgdp2 and pgdp3 is the log of per capita GDP and its squared and cubic terms, respectively. All data 

were obtained from World Development Indicators of World Bank. CO2 emissions is measured in metric 

tones per capita. This sample is determined based on the data availability. In the analysis, it was focused 

on CO2  emissions per capita. Because, CO2 emissions are the most important global environment 

pollutant contributing about 72% of the global warming and climate change (Balin and Akan, 2015: 85). 

With regard to the above model  

 if 1 2 3 0       no relationship 

 if 1 2 30, 0   f     a monotonic increasing relationship 

 if 1 2 30, 0   p  a monotonic decreasing relationship 

 if 1 2 30, 0, 0   f p  an inverted U-shaped relationship 

 if 1 2 30, 0, 0   p f  a U-shaped EKC 

 if 1 2 30, 0, 0  f p f  N-shaped EKC 

 if 1 2 30, 0, 0  p f p  Opposite to the N-shaped relationship 

 if 1 2 30, 0, 0  f f p  inverted U-shaped relationship in a cubic polynomial form 

 if 1 2 30, 0, 0  p p f  U-shaped relationship in a cubic polynomial form 

Firstly, the study performs Pesaran and Yamagata’s (2008) homogeneity test to investigate 

homogeneous of slope coefficients. 

Table 1. Pesaran and Yamagata (2008)’s Homogeneity Test 

 

  Test statistic P-value 

%  
6.155 0.000 

adj%  
6.441 0.000 

 

2 32 . . .it i it i it i it itco pgdp pgdp pgdp e      
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Secondly, testing for cross-sectional dependence in panel analysis is crucial issue. To test the 

presence of cross-sectional dependence, it was performed the Breusch and Pagan’s (1980) CDLM test. 

Table 2. CDLM Test Results 

 

Variable Statistic p-value 

co2 230.213 0.00 

pgdp 576.921 0.00 

Pgdp^2 100.106 0.00 

Pgdp^3 98.494 0.00 

 

 It is clear that the null of no cross-sectional dependence across the selected countries can be 

rejected from Table 2.  In addition, the result of the adj% statistic from Table 1 indicates that the slope 

coefficients aren’t homogeneous. 

Aftermath of the tests of homogeneity and cross sectional dependency, Hadri and Kurozumi 

(2012)’s panel stationarity test is used. This test is sensitive to cross sectional dependency among the 

panel series. Table 3 shows the panel stationarity test results. According to Table 3, the null hypothesis 

of a stationarity cannot be rejected at the 5% significance level for all variables. 

Table 3. Results for The Hadri-Kurozumi (2012) Stationary Test 

 

Constant 

Variable  ZA-Spac Test Statistic p-value 

co2 -2.47 0.991 

pgdp -0.78 0.781 

Pgdp^2 1.59 0.055 

Pgdp^3 -2.46 0.991 

 

We then proceed to investigate the presence of the EKC hypothesis for selected OIC countries 

using Mark et al. (2005)’s Panel Dynamic SUR method. Table 4 illustrates the empirical findings of the 

test. 
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Table 4.  Results for Panel Dynamic SUR Method 

 

Country pgdp s.e t pgdp^2 s.e t pgdp^3 s.e t 

Algeria 21.743 6.381 3,4 -2.679 778.729 -3 110.025 31.674 3 

Egypt -41.130 104.075 -0,4 4.893 14.540 0 0 1 0 

Iran -464.529 4.235 -0,1 57.775 491.544 0 -2.384 19.002 0 

Iraq 458.674 574.058 0,8 -57.126 73.325 -1 2.368 3.119 1 

Morocco 6.644 68.426 0,1 -1.627 9.189 0 0 0 0 

Oman 4.368 4.552 1,0 -464.262 482.302 -1 16.462 17.026 1 

Saudi 
Arabia 

-212.295 8.813 0,0 20.594 876.833 0 -1 29.064 0 

Sudan -232.382 40.835 -5,7 33.422 5.867 6 -1.601 0 -5 

Tunusia 357.029 75.990 4,7 -44.342 9.734 -5 1.842 0 4 

Turkey 553.994 92.948 6,0 -61.738 10.472 -6 2.307 0 5 

 

Dynamic SUR estimations indicate that there exits a N-shaped EKC for Algeria, Tunisia and 

Turkey. For Sudan, there exists an opposite to the N-shaped EKC.  The results for the other counries 

found no statistically effects on environmental degradation.  

4. CONCLUSION 

Environmental problems are getting more focus point along with the increasing global warming 

and climate change. From this point of view, in this study it was investigated that the traditional EKC 

hypothesis is valid, or not in 10 OIC members.  

Traditional EKC hypothesis suggests that as income increases the level of environmental 

degradation will decrease finally. One of the most important conclusions of this study is that actions 

against the environmental issues cannot wait until economic growth rise. The findings shows that 

environmental degradation will not disappear finally with economic growth, conversely environmental 

degradation can be more sharp after a threshold level of economic growth for Algeria, Tunisia and 

Turkey. It will be reverse of this stituation for Sudan. 
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TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇ SORUNU 

                                                                                                           Dr. Öğr. Üyesi Aynur UÇKAÇ 

ÖZET 

Küreselleşme döneminde yükselen finanslaşma süreci kalkınmakta olan ekonomileri yatırım - 

tasarruf açığını kapatmaları konusunda dış kaynağa yöneltmiştir. Bu noktada dış tasarrufun ülkeye 

çekilebilmesi için gelişmekte olan ekonomilerin baskılı kur ve değerlendirilmiş para oluşumu pahasına 

iç piyasada yüksek faiz politikasına yönelmeleri ise kaçınılmazdır. İç ekonomide uygulanan yüksek faiz 

haddi ile dünya piyasalarındaki faiz haddi arasındaki fark gelişmekte olan ekonomiler üzerinde giderek 

artan dünya finans hegemonyasının oluşumuna yol açar. Söz konusu politikaların yatırım - tasarruf 

açığını kapatmada desteği olmadığı gibi, bu politikalar verimli faaliyet alanlarının tedricen 

gerilemesine ilaveten, dış borçların ve cari açığın yükselmesine neden olmuştur. Yüksek faiz 

politikasının tüm olumsuz sonuçlarına rağmen, Türkiye’de cari açığın kapatılmasında dış tasarruflar 

daima finansman kaynağı olarak görülür. Ancak borcun verimli alanlara yönlendirilememesi nedeniyle, 

borcun sürdürülebilir olma durumuna ulaşmak olanaksız hale gelir. Makalede elde edilen veriler 

ışığında, Türkiye’nin, hiç değilse kısa dönemde, tedricen sürdürülebilir borç düzeyine ve dış kaynaktan 

bağımsız bir ekonomik yapıya ulaşılamayacağı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Borçlanma, Borçluluk, Dış Borç, Dış Borcun Sürdürülebilirliği, Finanslaşma 

Jel Kodları: H62,H63,H68 

TURKEY’S FOREIGN DEBT PROBLEM 

ABSTRACT 

In the phase of globalization financialisation soared and this fact triggered developing economies 

to resort to foreign savings to close their investment savings gap. In order to attract foreign savings 

developing economies implement high interest rate policy at home at the expense of repressed exchange 

rate and overvalued domestic currency. The difference between high interest rate at home and that 

prevalent at the world market gives way to increased world financial hegemony on developing 

economies. However, high interest rate can not be of any help in the way of closing the gap between 

investment and savings at home, while at the same time it degrades productive activites gradually and 

causes increase in foreign deficit and foreign indebtedness. In spite of all such unfavourable results of 

high interest rate policy foreign resources are always considered as a source of financing foreign deficit 
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in Turkey. However, because of the condition that debt can not be channelled to productive investment 

areas it becomes impossible for developing economies to reach sustainable debt condition. Under the 

light of the date presented in the paper it seems that it becomes gradually impossible for Turkey, at least 

in the short run, to reach the stage of sustainable level of foreign deficit and achieve an independent 

economy in the face of heavy foreign burden. 

Key Words: Borrowing, Indebtedness, Foreign Debt, Sustainability of Foreign Debt. Financialization 

Jel Codes: H62,H63,H68 

1.GİRİŞ 

1990’lı yıllar özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından üretim yapma imkânının ortadan 

kalktığı, büyüme kaynaklarının çoğunlukla büyük küresel finansal sermayeyi ülkeye çekme yönünde 

verilen politikalara bağlı olduğu bir dönemi yansıtmaktadır. Bu gelişmelere koşut olarak Türkiye’nin ve 

diğer gelişmekte olan ülkelerin içine itildiği mali serbestlik, taşıdığı unsurlar açısından mali 

istikrarsızlığı oldukça yüksek olan yeni bir evreyi oluşturmaktadır. Her istikrarsızlık süreci de geride 

artan iç ve dış borçlarla birlikte gittikçe büyüyen riskler bırakmaktadır (Kazgan, 2008: 231).  

2000’lere doğru giden süreç ülkelerin krizlerle sarsıldığı yıllar olmuştur. Örneğin 1997-1999 

Asya krizi Rusya ve Latin Amerika’ya sıçramakla kalmayıp, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 

Avrupa Birliği’ni de 2000 yılından itibaren etkisi altına almıştır. Aynı süreçte de gelişmiş dünyada 

deflasyonist bir süreç başlamış oldu. Reel faizlerin sıfıra, hatta eksi rakamlara ulaşması sermaye 

kârlılığının risk primi düzeyine indiğini gösterirken, aynı zamanda sermayenin saldırganlaşma nedenini 

de açıklamaktadır. Türkiye bu süreci Arjantin’le birlikte başta dış borç stoku artışı olmak üzere diğer 

temel ekonomik göstergeler açısından en ağır yaşayan ülkelerden biri oldu. Ayrıca ABD’nin 2000’lerin 

başında sırasıyla Afganistan ve Irak’ta yarattığı savaş ve işgal olayları Türkiye ekonomisinin sorunlarını 

ağırlaştıran diğer dışsal unsurları yaratmıştır (Kazgan, 2004: 442). 

Bu olumsuz koşullar dünya ekonomisi ve Türkiye açısından 2008 yılında yaşanan büyük küresel 

finansal krizle zirve yapmıştır. Ancak 2008 krizi sonrasında dünya piyasalarında sıfıra yaklaşan faizler 

ve küresel mal ve hizmet piyasalarını likiditeye boğan merkez bankalarının genişletici para politikaları 

dünya ekonomisine önemli destek sağlamıştır. Aynı zamanda küresel işgücü piyasalarının 

esnekleştirilmesiyle birlikte işsizlik ve güvencesiz istihdam biçimleriyle ücret maliyetleri de geriletilmiş 

oldu. Düşük ücret maliyetlerine eşlik eden sıfır faizli dünya, enflasyonist baskıları da göğüsleyerek, 

düşük ücretli, düşük enflasyonlu ve düşük faizli bir durum yaratmıştı.  Bunun ardında yatan gerçek ise 

dış borçlanma idi. Bu gelişmeler bağlamında gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe dış 

borçluluğun artmaya başladığı görülmüştür. Bu durum, düşen gelir düzeyine rağmen dünya 

ekonomisinin eksik talep tehdidinden kaynaklanan deflasyonist krize girmesini engelledi. Yaşanan 
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gelişmelerin ışığında 2000’li yıllarda dünya ekonomisinin en önemli faaliyetinin borçlanarak harcama 

olduğu görülmektedir. Böylelikle sermayeye aktarılacak artığın çoğaltılması sağlandı ve 2000’li yıllarda 

hızla artış gösteren finansallaşma da bu artığın büyümesine destek oldu. Bu süreçte uluslararası finansal 

piyasaların gelişmekte olan ülkelerde oynadığı rol özellikle dış borç çevrimi açısından önem 

taşımaktadır. (Yeldan, 2018; Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2009: 63). 

Bu bakımdan çoğu çevre ülkeleri sermaye girişlerine bağlı olarak finansallaşırken; bu süreçte 

ülkeden sermaye çıkışlarının yaşandığı da görülmüştür. Bu nedenle çevre ülkelerde oluşturulacak 

politikaların yabancı sermayeyi ülkeye çekecek ekonomi politikalarıyla uyumlaştırılması kaçınılmaz 

görülmüştür. Bu politikaların temel özellikleri genellikle sert ve aşırı değerlenmiş bir kur oranı ile 

yüksek faiz oranıdır. Sözkonusu politikalar özellikle faiz geliri elde eden yabancı sermayeye verilen bir 

garanti olarak değerlendirilir. Toplumsal güçler ise bu politikaları özellikle enflasyona karşı mücadele 

aracı gördükleri için destekler. Ancak bu politik uygulamalar kendi içinde çelişkilere sahiptir. Şöyle ki 

bu uygulamalar neticesinde öncelikle üretken kapasite yıpranır. Sonrasında ise kötüleşen cari denge,  

sermaye girişi yönünde gittikçe artan bir bağımlılığa yol açar. Bütün bu gelişmeler dış borç artışında 

önemli bir oluşumu sergilemektedir (Becker vd. 2010: 229).  

Finansallaşma yönünde uygulanan küresel politikalarla dünyada hızla artma eğilimi gösteren 

küresel borç düzeyi, çeşitli ülke grupları itibariyle, Grafik 1’de gösterilmektedir. 2007-2017 sürecini 

yansıtan küresel borç düzeyi 2017 yılı itibariyle tüm ülke grupları açısından gittikçe artan bir seyir 

izlemektedir. Finansal piyasaların aşırı derecede riskler barındırdığı ve finansal kırılganlığın bulunduğu 

yerlerde kamu ve özel sektör küresel borç düzeyinin GSYH içindeki payında devamlı bir artış olduğu 

gözlenmektedir (Bank for International Settlements (BIS), Annual Economic Report 2018: XI).  

Grafik 1. Küresel Borç Düzeyi (GSYH Yüzdesi Olarak) 
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Kaynak. BIS, Annual Economic Report 2018, s. XI 

2000’li yıllarda dünya ekonomisi açısından yaşanan denetimsiz finansal serbestlik ve ekonomik 

krizler küreselleşme faktörünün hız kazanmasıyla birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer 

gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına almıştır. Bu bilgilerin ve aşağıda derlenen verilerin ışığında 

ekonomik ortam Türkiye’yi gittikçe büyüyen kaynak arayışına yönelterek sırasıyla özel ve kamu 

sektörünün dış borçluluk yapısının artmasına ve tasarruf- yatırım dengesi / GSYH oranının ve 

dolayısıyla cari dengenin bozulmasına neden olmuştur. Öyle ki Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkiye’de 

2008 krizinden sonra tasarruf- yatırım dengesinde ciddi anlamda aşınmalar ortaya çıkmıştır. 2009 

yılında tasarruf- yatırım dengesinin / GSYH oranı % -1,0 iken bu oran 2011 yılında ele alınan dönemin 

en üst seviyesi olan  % -5,6’ya yükselmiş ve 2017 yılında da % -4,6 olmuştur. Aynı şekilde cari dengede 

yaşanan bozulmalar cari açığın dış borçla finansmanını zorunlu kılmıştır. Cari denge / GSYH oranı 2009 

yılında % -1,8 iken yine benzer şekilde 2011 yılında % -8,9 ile en yüksek düzeyine sıçramış ve 2017 

yılında da % -5,6 olmuştur (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, 

https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler, 31.03.2019).  

Tablo 1. Yatırım-Tasarruf Dengesinin GSYH’ye Oranı (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Yatırımlar 22,4 24,9 28,1 27,3 28,5 28,9 29,7 29,3 30,0 

Tasarruflar 21,4 21,3 22,5 22,8 23,2 24,4 24,8 24,5 25,4 

Tasarruf- 

Yatırım Dengesi 

-1,0 -3,6 -5,6 -4,5 -5,3 -4,5 -4,9 -4,8 -4,6 

Cari Denge -1,8 -5,8 -8,9 -5,5 -6,7 -4,7 -3,7 -3,8 -5,6 

   Kaynak. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler,      

01.04.2019 

Çalışmada Türkiye’de özellikle 2000’lerden itibaren yoğun olarak yaşanan ve üretim 

faaliyetlerinden kopuşu yansıtan finansallaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan yetersiz sermaye ve 

tasarruf birikiminin oluşturduğu cari açığın çözümü olarak görülen dış borçluluk yapısı ve dış 

borçluluğun sürdürülebilirlik durumu analiz edilmektedir.  

2. TÜRKİYE’DE BÜYÜYEN DIŞ BORÇ MESELESİ 

Dış borçlanma uygulanan ekonomi politikalarının doğrudan bir sonucudur. Ekonomi 

politikalarının yarattığı güçlükler ile vergileme uygulamasının bir neticesi olarak oluşan kamu açıkları, 

dış borçlanmayı zorunlu kılmıştır. Türkiye’de 1980’lerle birlikte, mevcut açıkların finansmanında 

ülkenin dış kaynak bulabilmesi ancak küresel finansal sermaye lehinde açılım yapmasıyla ve dışa açık 

https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler
https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler
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büyüme politikalarının uygulamaya konulmasıyla gerçekleşebilmiş; uluslararası çevrelerde güvenilirliği 

ise sanayileşme politikasından vazgeçmesiyle sağlanabilmiştir. Dolayısıyla küresel politikaların 

hâkimiyet alanını genişletmesiyle birlikte, devletin finansallaşması aşamasında çoğu gelişmekte olan 

ülke, alınan kararlar bakımından zorunlu olarak finansal sermaye yönünde seçici ve onu destekleyici 

şekilde davranır (Kepenek & Yentürk, 2007: 304; Jessop, 2007). 

 Mevcut koşullar altında makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak iç 

politikaları ve dış borcu yönetebilecek stratejileri düzenleyebilme koşuluna bağlıdır. Ancak Türkiye 

uyguladığı ticari liberalizasyon ve yapısal uyum politikalarıyla birlikte hedeflediği faiz dışı fazla ile 

öncelikle borçların ödenmesine odaklanmıştır. Bu anlamda bağımlı bir ekonomik yapının inşa edilmiş 

olması ülkeyi gerçek anlamda borç ödeme gücüne sahip olan reel üretim olanaklarından ve dolayısıyla 

tasarruf – yatırım dengesinin kurulabilmesinden uzaklaştırmıştır (Wijnbergen, 1989: 297; Bağımsız 

Sosyal Bilimciler, 2007: 68). 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda Türkiye ile dünya ekonomisi arasında kritik 

belirleyici dış kaynak hareketleri olmuştur. Ancak Tablo 7’de görüldüğü üzere dış kaynak girişlerindeki 

mutlak ve göreli artışlar, Tablo 5’te yer alan GSYH büyüme oranı, cari işlemler dengesi, dış borç 

stoku/ihracat oranı, rezervler /dış borç stoku oranı gibi göstergeler açısından değerlendirildiğinde 

ekonomide istikrarlı bir durum sağlamamıştır. Kaldı ki kronik olarak yapısal dış açık veren bir 

ekonomide iç talep genişlemesi durumunda cari işlemler açığı büyür. Bu durumda artan açığın 

finansmanı yabancı sermaye girişlerini ve dış borçlanmayı zorunlu kılar. Sermaye hareketlerinin 

serbestleştirildiği 1990’lı yıllardan itibaren talep genişlemesinin koşulu sermaye girişleriyle mümkün 

olmuştur. Bu gelişmelerin ışığında görülmektedir ki, ekonomik yönetim devleti bir şirket anlayışıyla 

yönetmeye çalışan uluslararası kuruluşların gözetimi altındadır ve bu kuruluşlar açısından genişleyici 

değil, borç servisine öncelik veren maliye politikaları önemlidir. Durgunluk ve kriz dönemlerinde oluşan 

atıl kapasiteyi yeniden üretime yönlendiren ve genişleme sürecini başlatan en temel değişken yabancı 

sermaye girişidir.  Bu şekilde başlayan talep genişlemesi yani kısa dönemli büyüme Türkiye 

ekonomisinde dış ticaret dengesinin bozulmasına ve cari açığın büyümesine yol açar. Türkiye örneğinde 

de görüldüğü gibi, pek çok ülke sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucu ülkesine giren kısa vadeli 

borçlanma veya portföy yatırımlarını ekonomik büyümeden çok finansal istikrarsızlığın bir kaynağı 

olarak değerlendirmektedir. Ancak Türkiye’de yabancı sermaye girişleri özellikle cari işlemler açığının 

finansmanında her daim önemli bir kaynak olarak görülmüştür (Boratav, 2012: 205-207; Rodrik, 2011: 

80; Yeldan, 2009: 139). 

Yukarıda belirtilen koşullar altında biçimlenen ekonomik durum dış borçlanmayı zorunlu 

kılmıştır. Ancak dış borçlanma, finansman stratejisinin önemli bir ögesi olmakla beraber verimli 

yatırımlarla ilişkili olmadığı zaman ve ülkenin dış borç stoku/ihracat oranı, faiz giderleri / ihracat oranı, 

milli gelir büyüme oranı, cari işlemler dengesi vb. ekonomik değişkenlerde bir sarsıntı yarattığı durumda 
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önemli bir sorun haline gelmektedir. Aynı zamanda yüksek dış borçlar, ülkeleri gelişmişlik düzeyine 

göre farklı şekilde etkilemektedir (United Nations, 2015: 120).  

Gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan Türkiye’nin dış borçluluk yapısı mercek altına 

alındığında şu bulgular ortaya çıkmaktadır:  

- Öncelikle teknik bir ifadeyle borç olgusu kavramı, bir ülkenin toplam borç miktarını belirtmekle 

birlikte, daha detaylı incelendiğinde, kavramın borçların kamu ve özel sektör arasında dağılımını, 

borçların vadesini ve borç stokunun döviz dağılımını belirtmek için de kullanıldığı görülmektedir 

(Dornbush, 1987:2). Bu cümleden hareketle Türkiye’de 2000’li yılların başlangıcında 118. 602 milyon 

dolar olan dış borç miktarı 2017 yılında yaklaşık 4 kat artarak 455.077 milyon dolara ulaşmıştır (Tablo 

2).  Tablo 2, 2000’li yıllar açısından geçmiş dönemlerden farklı olarak, özel sektör ağırlıklı dış 

borçlanma yapısının da ortaya çıkmış olduğunu göstermektedir (T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

Kamu Finansman İstatistikleri, https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri, 20.02.2019). 

Söz konusu dönemde sadece Türkiye’de değil bütün kapitalist ekonomilerde özel sektör borçlanmasının 

kamu borcunu ikame ettiği gözlenmektedir. Bunun nedenleri küresel ekonomide yaşanan döviz bolluğu 

ve faiz oranlarındaki gerileme olarak belirtilmektedir (Yeldan, 2016a). Öyle ki dış borç faiz 

ödemelerinin GSYH payı Tablo 6’da görüldüğü üzere 2000 yılında  %1,3’ten 2017 yılında % 0,5’e 

düşmüştür (Tablo 6).  

- Ayrıca dış borçlar vadeleriyle itibariyle değerlendirildiğinde hem uzun vadeli hem de kısa vadeli 

borçlarda 2000 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede ciddi şekilde artışlar yaşanmıştır. Belirtilen bu 

zaman aralığında genel olarak uzun vadeli borçlar kısa vadeli borçlardan daha yüksek miktarlara 

ulaşmıştır. Toplam dış borçlar açısından düşünüldüğünde özel sektörün 2017 yılı itibariye dış borcu 

317,8 milyon dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu miktar 2000 yılının yaklaşık olarak 5.8 katını 

oluşturmaktadır (Tablo 3).  Doğu Asya’da krize sürüklenen hemen hemen tüm ülkelerde krizin 

tetikleyicisi önemli miktarlarda dış borçlara sürüklenmiş olan özel sektör açıkları olmuştur. Tablo 2 ve 

Tablo 3’te yansıtıldığı üzere Türkiye’de de özel sektörün dış borçlarının toplam dış borç içindeki payının 

2000 yılında yaklaşık % 45’ten 2017 yılında % 69’a yükselmesi bu anlamda bir kırılganlık alanıdır. 

Aynı zamanda özel sektör içinde banka ve finansal kuruluşların dış borçlarının toplam dış borç içindeki 

payı 2000 yılında % 19, 4 iken bu oran şirketler açısından % 26,4 olmuştur. Bu oranların 2017 yılı 

itibariyle sırasıyla % 35,4 ve % 34,4 olarak gerçekleşmiş olması ekonominin kırılganlık yapısının 

artmakta olduğunu göstermektedir (Balseven & Önder, 2009: 110; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

Kamu Finansman İstatistikleri, Türkiye Brüt Dış Borç İstatistikleri, https://www.hmb.gov.tr/kamu-

finansmani-istatistikleri, 24.03.2019 ).  

 -Dış borç stokunun ağırlıklı döviz dağılımı incelendiğinde ise dolar ve euro cinsinden 

borçlanmanın öne çıktığı görülmektedir (Tablo 4). Aynı zamanda dış borçlar kısa ve uzun vadeli olarak 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
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değerlendirildiğinde; Türkiye’de uzun vadeli borçların 2009 yılı verilerine göre 87,184 milyon dolarlık 

kısmı devlet garantili olup, 133, 030 milyon dolarlık kısmı ise devlet garantisi olmayan bölümü 

oluşturmaktadır.  2017 yılında devlet garantili dış borç miktarı 118,457 milyon doları kapsarken, 

217,015 milyon dolarlık kısmın ise devlet garantisi kapsamında olmadığı görülmektedir (The World 

Bank, International Debt Statistics, http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/, 25.03.2019).  

-Dış borçlanmada önemli olan bir diğer husus ise dış borcun sürdürülebilirlik durumudur. Bir 

ülkenin dış borcunun sürdürülebilirliği IMF vb. uluslararası kuruluşlar tarafından şu şekilde 

tanımlanmaktadır: Ülkenin şimdiki ve gelecekteki dış borç servisini tam olarak gerçekleştirebilmesi, 

ekonomik büyümeden ödün vermeksizin ve borç ertelemesine gitmeksizin borç anapara ve faizlerini 

ödeyebilmesi demektir. IMF’ye göre analitik olarak borcun sürdürülebilirliğinin temel belirleyicileri 

şunlardır: 1) Ülkenin mevcut borç stoku ve bu borçları geri ödeme koşulları 2) Ülkenin iç ve dış borç 

ödeme kapasitesini gösteren ihracatın ve kamu gelirlerinin büyüme hızı 3) Yeni dış finansman artış hızı 

(International Development Association and International Monetary Fund, 2001: 4)  

Aynı zamanda 2003 yılında Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmelere göre bir ülkenin 

dış borcunu ödeyebilme gücünü yansıtan ‘dış borcun sürdürülebilir olma’ durumu dış borç stoku / 

ihracat ve dış borç stoku / GSYH oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.  Bu oranlar bakımından 

borçluluk düzeyine göre Türkiye’nin de içinde yer aldığı “ılımlı borçlu orta gelirli ülke” tanımlaması 

Dünya Bankası tarafından şu kıstaslara göre yapılmaktadır. İlk olarak dış borç stoku / ihracat oranının 

% 220’den küçük ancak %132’den yüksek olması gereklidir. İkinci olarak dış borç stoku / GSYH 

oranının %80’den küçük fakat % 48’den büyük olması gerekir. Bu oranlardan dış borç stoku / ihracat 

oranı için söz konusu sınır % 220 olarak belirlenmiş olup dış borç stoku / GSYH oranı için ise sınır % 

80 olarak belirlenmiştir. Eğer ülke her iki oran bakımından sırasıyla kritik sınırlar olan % 220 ve % 80 

oranını aşarsa “ciddi borçlu ülke” sayılmaktadır. “Daha az borçlu orta gelirli ülke” tanımlaması için ise 

bu oranların sırasıyla dış borç stoku /ihracat için % 132’den küçük (dış borç stoku /ihracat < % 132) ve 

dış borç stoku / GSYH  oranının da  % 48’den küçük olması gereklidir (dış borç stoku / GSYH  < % 48) 

(The World Bank, Global Development Finance, 

2003:235,http://siteresources.worldbank.org/GDFINT/Resources/3349521257197848300/GDF_vol_1

_web.pdf, 29.03.2019).  

Dünya Bankası tarafından belirlenen bu kriterlere göre;  her iki büyüklük bakımından Türkiye, 

yukarıda da belirtildiği üzere, “ılımlı borçlu orta gelirli ülke” sınıflandırması içinde yer almaktadır. 

Ancak Tablo 2 ve Tablo 5 bu anlamda birlikte yorumlandığında dış borç göstergeleri açısından Türkiye 

kritik borçluluk sınırına ulaşmıştır. Dış borç stoku / GSYH oranı özellikle 2017 yılında % 53,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran ihracat açısından daha sıkıntılı bir durumu yansıtmaktadır. Tablo 5’te 

görüldüğü üzere Türkiye 2000 yılında dış borç stoku /ihracat oranı için % 219.6 değeriyle kritik sınır 

olan % 220 oranına yaklaşmıştır. Aynı şekilde yine dış borç stoku / ihracat oranı bakımından Türkiye 

http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/
http://siteresources.worldbank.org/GDFINT/Resources/3349521257197848300/GDF_vol_1_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/GDFINT/Resources/3349521257197848300/GDF_vol_1_web.pdf


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1200 

 

2016 ve 2017 yılları itibariyle ise % 211 değeriyle yine kritik sınıra yakın bir seyir izlemiştir. Yukarıda 

yapılan analizlerin ve elde edilen verilerin ortaya koyduğu gibi Türkiye’nin ihracat gelirlerine göre borç 

ödeme kapasitesinin milli gelire göre ödeme kapasitesinden daha olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır (Arın, 

2004: 130). 

Borç stokunun GSYH’ye oranı ekonominin bütününün gelir yaratma gücünü, borç stoku ya da 

borç servisinin ihracata oranı ise ekonominin döviz kazanma kapasitesini gösterir. Borç stoku ve borç 

servisinin kamu gelirlerine oranı ise kamu kesiminin gelir yaratma kapasitesini gösterir. Borcun net 

bugünkü değeri, borç stokunun vade yapısı ile birlikte diğer ödeme koşullarının etkilerini yansıtmakla 

birlikte borç servisinin yeniden yapılandırılmasında borcun net bugünkü değerinin alternatif koşullar 

altında nasıl değiştiğini gösterir. Öte yandan, hiçbir tek gösterge borçluluğun sürdürülebilirliğini bütün 

ögeler açısından tam olarak açıklayamamaktadır. Bu nedenle makalede ele alındığı gibi dış borcun 

sürdürülebilirliği Tablo 5’te de görüldüğü gibi dış borçluluk açısından önemli sayılacak çeşitli 

göstergelerle birlikte değerlendirilmektedir (Arın, 2004: 132).  

Devletlerin borç ödemelerini yönetirken gelecekteki borç/milli gelir oranının istikrara 

kavuşturulmasını ve nihai olarak düşürülmesini hedeflemesi gereklidir. Borcun sürdürülebilirliğinin 

aksi durumunu yansıtan ‘borcun sürdürülemez olması’ hangi gerçekçi politikalar uygulanırsa 

uygulansın borç /milli gelir ya da borç/ ihracat oranının sınırsız bir şekilde yükselmesidir. Zaman zaman 

birçok gelişmekte olan ülkenin sınırına ulaştığı borcun sürdürülemez olma durumunun sonuçları da şu 

şekilde özetlenebilir (Krueger’den aktaran Arın, 2004: 132-133): İlk olarak borç stokunun net bugünkü 

değeri nominal değerinden daha düşük duruma gelip borçlar tam olarak ödenemezse borç sürdürülemez 

hale ulaşır. Devletin daha fazla borçlanması, kredi verenlerin geri alabilecekleri miktarların değerini 

düşürür. İkinci olarak borç/ milli gelir oranı büyürken borçlu ülkede faiz oranları yükselir. Borçlu devlet 

vergi artışlarıyla veya diğer önlemlerle borç servisini yapmaya çalışır. Ancak bu önlemler milli gelirin 

büyüme hızını düşürür. Bir noktadan sonra GSYH daralmaya başlar ve borç/milli gelir oranı daha da 

yükselir. Yükselen reel faiz oranları borcun faiz giderini arttırır. Üçüncü olarak faiz ödemeleriyle birlikte 

gittikçe büyüyen borç servisi borcun sürdürülemez hale gelmesine yol açtıkça fon akışı bir aşamadan 

sonra kesilir. Dördüncü olarak borç açıkça sürdürülemez hale geldiğinde eğer borç yeniden 

yapılandırılırsa ekonominin büyüme potansiyeli yükseldiği için borçlunun birincil bütçe fazlasının 

gerçek net bugünkü değeri nominal değerinden daha büyük olabilir.      

Bir ülkenin mali durumuna ilişkin gözlemler çoğunlukla o ülkenin artan dış borçlarının yaratacağı 

risklere odaklanır. Bu anlamda eğer ülkenin bütçe açığı azaltılamazsa borçlarının ödenemeyecek 

duruma gelmesi önemli bir risk unsuru taşır. Devlet borcunun maliyetleri dikkate alındığında bu 

maliyetleri azaltmanın en önemli koşullarından biri borç ve faizleri ödeyebilmek için vergi artışının da 

gerekli olmasıdır. Yani borç artışı kadar vergi artışının yapılması borç geri ödenmesinde önem 

taşımaktadır. Aynı zamanda Grafik 2’de görüldüğü üzere borç miktarıyla milli gelirin büyüme oranının 
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uyumlaştırılması borcun sürdürülebilirliğinde önemli hususlardan birini oluşturmaktadır (Weale, 2009: 

4; Ulusoy, 2004). 

Dış borcun sürdürülebilirliği bakımından, kamu gelirleri içinde değerlendirilen vergi gelirlerinin 

GSYIH oranı da önemlidir. Bu çerçevede oluşturulan Grafik 3, vergi gelirlerinin / GSYH oranı açısından 

2002 yılının kırılma noktası olduğunu yansıtmaktadır. Bu tarihte vergi gelirlerinin / GSYH oranı % 16,8 

rakamı ile 2000-2017 döneminin en düşük değerini oluşturmuştur.  2002 yılındaki dış borç stokunun/ 

GSYH oranı ise % 54,8 rakamı ile vergi gelirlerinin oldukça üstünde gerçekleşmiştir. Bu oranlar 

Türkiye’de vergi gelirleri açısından dış borcun sürdürülebilir olma durumunun tehlikeye düştüğünü 

göstermektedir.  

            Krugman (1988) ve Sachs (2002)’a göre, bir ülkenin gelirlerinin büyük bir kısmı dış borç 

ve faiz ödemelerine ayrıldığı zaman bu durum o ülkenin borç yüküne sahip olduğunu göstermektedir. 

Clement vd. (2003), dış borcu artan bir ülkenin potansiyel olarak daha yüksek katma değer yaratacak 

yüksek nitelikli ürünler üretmek yerine daha hızlı getiri elde edebileceği yatırım planlarını devreye 

sokacağını belirtmiştir. Aynı zamanda Clement vd. (2003) ülkenin yatırım davranışlarındaki bu 

değişimin ve dış borçla ilgili faiz masraflarının belirsizliğinin yatırım teşviklerini azaltacağını ve bu 

durumun ekonomik kalkınma üzerinde olumsuz bir durum yaratacağını da açıkça vurgulamıştır. 

IMF ile yapılan stand-by anlaşması uyarınca istikrar dönemini kapsayan 2000-2008 sürecinde dış 

borç ödemeleri açısından elverişli bir ortam oluşmuştur. Ancak Tablo 5’te de görüldüğü üzere cari 

işlemler açığı büyüyüp, rezervlerin dış borç stokuna olan oranı düşerken ve aynı zamanda uluslararası 

rezervler de küçülürken ülkenin en ufak olumsuz bir gelişmeden etkilenerek yeni krizlere 

sürüklenebileceği açıktır. Dolayısıyla Türkiye’de 1980’lerin son dönemlerindeki duruma benzer şekilde 

2000’li yıllarda da istikrar programının borç ödeyebilme durumunu olumlaştırma yönündeki önlemleri 

sadece 2000-2008 dönemine özgü bir politika olarak kalmıştır. Türkiye 2000-2008 döneminde 

uygulanan istikrar programı süresince düzenli borç öder duruma girip kredibilitesi artınca, Tablo 2’den 

de anlaşılacağı üzere dış borç stoklarında olağanüstü artışlar yaşamaya başlamıştır (Kazgan, 2008: 214).   

Yukarıda belirtilen gelişmelere ek olarak yoğun finansallaşma sürecinin sonunda yaşanan gerek 

2001 krizi ve gerekse de 2008 krizi sonrasında oluşan dış borçlanma ve döviz kuru ilişkisi Türkiye’de 

sıkıntılı bir durum yaratmıştır. Türkiye ekonomisinde 2001 krizi sonrası yaşanan döviz tahribatı ulusal 

üretim ağlarındaki yatay ve dikey bağlantıları kopartarak üretici sektörler açısından dış bağımlılığı 

arttırmış ve üretkenlik kazanımlarını tüketmiştir. Bu gelişmeler sonucunda özellikle 2009 sonrasında 

yaşanan dış borçlanma daha fazla tüketime yol açarken dış kaynak girişinin kesilmesi ya da azalması 

ise durgunluğun yaşanmasına neden olmuştur. 2008 küresel krizinin büyük durgunluğa ulaştığı son on 

yıl içinde Türkiye’nin dış borçlarındaki artış Tablo 2’de görüldüğü üzere 175.211 milyon dolardır. Tablo 

3 verilerine göre bu artışın 66.1 milyon doları kısa vadeli dış borç olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli 
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dış borç açısından özellikle tasarruf ve sermaye birikimi yetersiz olan bir ülkede yaşanabilecek en 

önemli sorun borcun zamanında ödenememesi olup konsolidasyona gidilmesi riskidir. Milli gelir artışı 

ise dış borç artışının oldukça gerisinde kalmıştır. (Yeldan, 2016b; Tablo 1; Grafik 2) 

Yapılan analizler ve elde edilen veriler; Türkiye ekonomisinin dış borç sorunu veya kriziyle 

karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Dış borç genel olarak borçlanmayla finanse 

edilen cari işlemeler açığının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. 21.yüzyılda kronikleşen ve artış 

eğilimi gösteren cari açık ve dış borçlanma Türkiye’yi ciddi anlamda dışa bağımlı bir yapıya 

büründürmüştür (Boratav, 2012: 214) 

3. SONUÇ 

2000’lerden itibaren dünya ekonomisi yoğun şekilde yaşanan finansallaşma sürecinin içine 

itilmiştir. Artan finansallaşma ile birlikte sermaye yönünde kâr artışının sağlanabilmesi için finansal 

sermayenin etki sınırlarını genişletmesi gerekiyordu. Özellikle gelişmiş ekonomilerde bollaşan finansal 

sermaye çeşitliliğinin tersine gelişmekte olan ekonomilerde ortaya çıkan kaynak yetersizliği dış kaynak 

teminini gündemin üst sıralarına yerleştirmiştir. Türkiye’de yatırım- tasarruf açığının genel olarak artış 

eğilimi içinde olması dışarıdan sermaye girişini ve dış borçlanmayı zorunlu kılmakla beraber aynı 

zamanda Türkiye açısından bağımlı bir ekonomik yapının inşası sonucunu da doğurmuştur.  

Bu koşullar altında biçimlenen ekonomi politikalarının bir sonucu olarak Türkiye’nin geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de sağlam bir borç stratejisine sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. Genel olarak 

gelişmekte olan borçlu ülkelerde mali tasarruflar önemli boyutlarda olmadığı gibi, kamu bütçesi de 

makroekonominin zayıf noktasını oluşturmakta ve borçlu ülkenin para birimi döviz kuru karşısında 

değer kaybetmeye başlamaktadır. Bu durum borç krizleriyle ekonomik dengenin daha da bozulmasına 

neden olmaktadır (Celâsun ve Rodrik, 1989: 209-210; Dornbusch, 1987: 10). 

Özetle, gelişmekte olan ülkeler dış borçlanmayı tasarruf ve yatırım ile ihracat-ithalat arasındaki 

açığı kapatmak için bir mekanizma olarak kullanırlar. Eğer dış borçlanma kaynakları verimli alanlarda 

kullanılırsa ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir ve yoksulluğu azaltabilir. Ancak bu kaynaklar 

etkinsiz şekilde dağıtılırsa dış borçlanma maliyeti, dış borç servisinin sürdürülemez düzeye ulaşmasına 

neden olacağından bu durum makroekonomik yönetim problemlerine neden olabilir. Dış kaynak ülkeye 

girmeden önce yetkililer, geçmiş yanlış uygulamaların da tecrübesiyle, bu borçlar nasıl geri ödenecek 

ve gelecekte ekonomi politikaları üzerinde ne gibi kısıtlamalar yaratacak şeklindeki dış borçlanmayla 

ilgili tüm yükümlülükleri tanımlaması ve planlaması gereklidir. Borçlanılan dış kaynağın bu şekilde 

düzenlenmesi sadece talebi karşılayacak üretimi arttırmaz aynı zamanda ülkenin ihracat kapasitesini de 

geliştirir (Bangura & Kitabire & Powell, 2000: 3-4). 
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Tablo 2. Türkiye  Brüt Dış Borç Stoku Dağılımı (Milyon $) 

 Kamu  

Sektörü 

TCMB Özel  

Sektör 

Toplam Brüt 

Dış Borç 

Stoku 

Toplam Brüt Dış 

Borç 

Stoku/GSYIH (%) 

Net Dış Borç 

Stoku/GSYIH 

2000 50.081 14.090 54.431 118.602 43,6 28,9 

2001 47.129 24.351 42.112 113.592 56,5 39,1 

2002 64.533 22.003 43.066 129.601 54,8 37,4 

2003 70.844 24.373 48.962 144.179 45,9 30,7 

2004 75.668 21.410 64.082 161.160 40,0 25,6 

2005 70.411 15.425 84.945 170.781 34,2 19,8 

2006 71.587 15.678 120.743 208.007 38,0 19,8 

2007 73.525 15.801 160.605 249.931 36,9 19,8 

2008 78.334 14.066 188.465 280.866 36,2 19,6 

2009 83.513 13.162 172.191 268.867 41,6 22,6 

2010 89.109 11.565 191.086 291.760 37,8 22,4 

2011 95.830 9.334 200.220 305.384 36,7 22,0 

2012 106.307 7.088 228.759 342.154 39,3 21,8 

2013 118.936 5.234 268.507 392.677 41,3 24,2 

2014 121.268 2.484 281.980 405.732 43,4 26,2 

2015 116.638 1.327 282.366 400.332 46,4 29,4 

2016 123.374 821 285.056 409.251 47,4 29,5 

2017 136.557 666 317.854 455.077 53,4 34,3 

Kaynak. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansman İstatistikleri, https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-

istatistikleri,  08.02.2019 

* Dış Borç Stoku Büyüklükleri 4.çeyrek rakamlarını göstermektedir 

 

 

 

 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
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Tablo 3. Türkiye’de Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı ve Vadesi  * (Milyon $) 

       

Kamu Sektörü 

        

TCMB 

      

Özel Sektör 

Kısa 

Vadeli 

Uzun Vadeli Kısa 

Vadeli 

Uzun 

Vadeli       

Kısa 

Vadeli 

Uzun 

Vadeli 

2000 2.461 47.621 653 13.437 25.187 29.244 

2001 1.019 46.110 752 23.599 14.632 27.480 

2002 915 63.618 1.655 20.348 13.854 29.212 

2003 1.341 69.503 2.860 21.513 18.812 30.150 

2004 1.840 73.828 3.287 18.123 27.076 37.006 

2005 2.133 68.278 2.763 12.662 34.018 50.927 

2006 1.750 69.837 2.563 13.115 38.539 82.204 

2007 2.163 71.362 2.282 13.519 38.697 121.908 

2008 3.248 75.086 1.847 12.192 47.390 141.075 

2009 3.598 79.915 1.764 11.398 43.615 128.576 

2010 4.290 84.819 1.553 10.012 71.389 119.697 

2011 8.564 87.266 1.239 8.095 73.304 126.916 

2012 13.324 92.983 1.036 6.052 88.079 140.680 

2013 20.596 98.340 833 4.401 111.844 156.663 

2014 21.447 99.821 342 2.142 113.349 168.631 

2015 18.064 98.574 176 1.151 87.126 195.240 

2016 19.720 103.654 110 711 81.490 203.566 

2017 22.111 114.446 658 8 95.849 222.005 

     Kaynak. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansman İstatistikleri, Türkiye Dış Borç İstatistikleri,       

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri,  05.02.2019 

           *Büyüklükler 4.çeyrek rakamlarını göstermektedir. 

 

 

 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
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Tablo 4. Türkiye Ağırlıklı Dış Borç Stoku Döviz Dağılım Oranı (%) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolar 

($) 
58.0 71.3 70.1 69.0 67.5 68.9 68.5 66.0 66.8 66.1 68.0 69.4 69.7 69.6 

Euro 

Veri 

yok 

(v.y.) 

24.0 25.6 27.2 27.8 26.6 26.4 26.5 25.3 27.5 25.5 24.2 24.0 24.1 

Japon 

Yen 

(JPY) 

12.1 3.8 3.3 2.9 3.9 3.7 4.5 6.9 6.9 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 

Kaynak. IMF, Data, Public Sector Debt Statistics,International Debt Statistics, https://www.imf.org/external/index.htm, 

07.02.2019 

Tablo 5. Türkiye’de Seçili Dış Borç Projeksiyonları 

 GSYIH 

Büyüme 

Oranı 

(%) 

Dış 

Borç 

Stoku/ 

İhracat 

(%) 

Borç 

Servisi/ 

İhracat 

(%) 

Rezervler/ 

Dış Borç 

Stoku 

(%) 

Uluslararası 

Rezervler 

(Milyon $) 

Cari 

İşlemler 

Dengesi/ 

GSYH 

(%) 

Kamu Kesimi 

Borçlanma 

Gereği/GSYH 

(%) 

Faiz 

Giderleri 

/GSYH 

(%) 

Faiz 

Giderleri 

/İhracat 

(%) 

2000 6.6 219.6 38.9 19.3 22,488 -3.7  v.y. 16,3 v.y 

2005 9.1 157.5 37.8 29.5 50,579 -4.2 -0.1 9,4 v.y 

2006 7.1 169.3 33.1 29.1 60,892 -5.7 -1.8 6,1 v.y 

2007 5.3 171.4 32.7 28.4 73,384 -5.5 0.1 5,8 v.y 

2008 0.8 157.9 30.4 24.3 70,428 -5.1 1.5 5,3 v.y 

2009 -4.7 186.7 42.1 25.5 70,874 -1.8 4.8 5,6 8,3 

2010 8.4 187.0 36.9 26.9 80,713 -5.8 2.2 4,4 7,2 

2011 11.1 164.4 30.2 25.5 78,322 -8.9 0.1 3,3 8,0 

2012 4.7 160.4 26.9 29.5 99,942 -5.5 0.9 3,4 6,4 

2013 8.4 181.3 29.7 28.4 110,926 -6.7 0.4 3,2 7,5 

2014 5.1 179.9 25.8 26.3 106,906 -4.7 0.5 2,9 7,5 

2015 6.0 196.6 27.4 23.2 92,920 -3.7 0.0 2,7 6,8 

2016 3.1 211.6 39.4 22.5 92,054 -3.8 1.0 2,5 7,5 

2017 7.4 211.4 40.2 18.5 84,111 -5.6 1.8 1,9 8,1 

Kaynak. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İlgili Yıllar Bütçe Gerekçesi, http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-

gerekcesi.html,  24.03.2019,                                             

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, “Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi, Kamu Maliyesi”,  

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/02/V-DISTICARETVEODEMELERDENGESI-1.pdf, 09,02.2019, 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/02/VI-KAMU-MALIYESI.pdf, 09.02.2019 

-IMF, Data, Public Sector Debt Statistics,International Debt Statistics, https://www.imf.org/external/index.htm, 09.02.2019 

-The World Bank, https://data.worldbank.org/, 09.02.2019 

-The World Bank, http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/, 24.03.2019 

https://www.imf.org/external/index.htm
http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-gerekcesi.html
http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-gerekcesi.html
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/02/V-DISTICARETVEODEMELERDENGESI-1.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/02/VI-KAMU-MALIYESI.pdf
https://www.imf.org/external/index.htm
https://data.worldbank.org/
http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/
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Grafik 2. Türkiye’de GSYIH Büyüme Oranı ve Brüt Dış Borç Stoku/GSYIH (%) 

 

Kaynak. The World Bank, Databank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/source/world-

development-indicators, 06.02.2019 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansman İstatistikleri, Türkiye Dış Borç İstatistikleri 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri, 08.02.2019 

* Brüt Dış Borç Stoku Büyüklükleri 4.çeyrek rakamlarını göstermektedir. 

Grafik 3.Türkiye Brüt Dış Borç Stoku/GSYIH Oranı ve Vergi Gelirleri/GSYIH (%) 

 

Kaynak. -T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansman İstatistikleri, Türkiye Dış Borç İstatistikleri 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri, 08.02.2019 

-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İlgili Yıllar Bütçe Gerekçesi, http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-

gerekcesi.html, 18.01.2019 

* Brüt Dış Borç Stoku Büyüklükleri 4.çeyrek rakamlarını göstermektedir. 
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Tablo 6. Dış Borç ve İç Borç Faiz Harcamaları/GSYH Oranı (%) 

  

2000 

 

 

2003 

 

2005 

 

2010 

 

2013 

 

2015 

 

2017 

 

Dış Borç ve Diğer Faiz 

Ödemeleri/GSYIH 

 

1,3 

 

1,6 

 

1,3 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,5 

 

İç Borç Faizi/GSYIH 

 

15,0 

 

14,8 

 

8,1 

 

3,6 

 

2,2 

 

1,7 

 

1,3 

                 Kaynak. İlgili Yıllar Bütçe Gerekçesi, http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-gerekcesi.html, 07.02.2019 

   T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, GED Ekonomik Göstergeler   

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/Ekonomik-G%C3%B6stergeler-Aral%C4%B1k-2018-e.pdf, 06.02.2019 

 

Tablo 7. Türkiye’ye Giren Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Portföy Yatırımları (Milyon $) 

  

2000 

 

 

2005 

 

2007 

 

2008 

 

2010 

 

2011 

 

2013 

 

2015 

 

2017 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

982 10,031 22,047 19,504 9,038 15,872 12,985 15,869 10,306 

Potföy 

Yatırımları 

489 

 

5,669 5,138 716 3,468 -986 842 -2,395 3,192 

Kaynak. IMF, Data, Public Sector Debt Statistics,International Debt Statistics, https://www.imf.org/external/index.htm,                                       

07.02.2019 
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İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ FAALİYETLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ 

KULLANIM ALANLARI 

Öğr. Gör. Ümit YILMAZ 

ÖZET 

İster doğal ister insan kaynaklı olsun afet durumunda lojistik, kurtarma operasyonları ve önleyici 

tedbirler için oldukça önemlidir. İnsani yardım lojistiği; acil durum ve doğal veya insan kaynaklı 

afetlerden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere gerekli malzeme, bilgi ve hizmetlerle ilgili 

lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetimidir. İnsani yardım lojistiği ile afet kaynaklı 

riskler her ne kadar tamamen ortadan kaldırılamasa da en aza indirilebilir. Bu bağlamda insansız hava 

araçları, afetle mücadele aşamasında etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, insansız 

hava araçları yoğun olarak afetlerin etkilerini araştırmak, hayatta kalanları bulmak ve altyapı 

hasarlarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çeşitli darboğazları olsa da insansız hava 

araçları bunlara ek olarak afetlerde ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması ve değerlendirmeler 

sonucunda gereksinim duyulan tıbbi malzeme, yiyecek ve diğer insani eşyaların dağıtımının yapılması 

gibi faaliyetlerle de anılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, insani yardım lojistiği faaliyetlerinde insansız 

hava araçlarının kullanım alanlarının ve öneminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda gerekli 

bilgi, alan yazın taraması yöntemi ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım Lojistiği, İnsansız Hava Aracı, Drone, Lojistik Sektöründe Eğilimler, 

Teknolojik Gelişmeler 

Jel Kodları: L91, M15, O32. 

USAGE AREAS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE IN HUMANITARIAN AID 

LOGISTICS ACTIVITIES 

ABSTRACT 

Whether in natural or man-made disasters, it is very important for logistics, rescue operations 

and preventive measures. Humanitarian logistics is the effective and efficient management of logistical 

activities related to materials, information and services necessary to assist people affected by emergency 

and natural or man-made disasters. Although not completely eliminated, disaster risks can be minimized 

by humanitarian logistics. In this context, unmanned aerial vehicles have begun to be used effectively 

in the stage of fighting against the disaster. Nowadays, unmanned aerial vehicles are used extensively 

to investigate the effects of disasters, find survivors, and assess infrastructure damage. Although there 

                                                           
 Balıkesir Üniversitesi, Bigadiç Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Lojistik Programı 

Balıkesir/Türkiye, e-mail: umityilmaz@balikesir.edu.tr 

mailto:umityilmaz@balikesir.edu.tr
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are various bottlenecks, unmanned aerial vehicles are also referred by the make needs assessment at 

disasters and the distribution of medical equipment, food and other humanitarian goods needed as a 

result of the assessments. The aim of this study is to determine the usage areas and importance of 

unmanned aerial vehicles in humanitarian logistics activities. The information obtained for this purpose 

was obtained by literature review method. 

Keywords: Humanitarian Logistics, Unmanned Aerial Vehicles, Drones, Trends in Logistics Sector, 

Technological Developments 

Jel Codes: L91, M15, O32 

1. GİRİŞ 

Afetler meydana geldikten sonra, binaların kısmen hasar görmesi veya tamamen yıkılması; 

altyapı, barajlar, ulaşım sistemleri ile makine ve ekipmanın harap olması; tarım alanlarının ve ürünün 

zarar görmesi gibi hasarlar ve zararlar meydana gelmektedir (Altay, 2016: 153). Afet sonrasında hasar 

gören altyapı çoğu zaman yardımın dağıtılmasında, bölgenin haritalanarak bilgi toplanmasında ve arama 

kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine büyük bir engel oluşturmaktadır. Afet 

yönetiminde lojistik desteği, felaket anında veya yeniden yapılanma aşamasında anlık gıda ve tıbbi 

yardım gibi önleyici ve tahliye ile ilgili önlemler gerektirir (Peker, Ulutaş, Okatan, Korucuk, ve Yaşar, 

2015: 25).  

Yerel yönetimler, halk sağlığı uzmanları ve uzak bölgelere insani yardım sağlayan kuruluşlar, 

gereksinim durumunda ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzemeler sağlamak, tehlike ve acil durum bölgelerini 

görüntülemek ve hayat kurtarmak için acil müdahale eylem durumlarını öngörmek ve geliştirmek için 

insansız hava araçlarının sunduğu imkanlardan faydalanmak istemektedir. İnsansız hava araçları 

görüntüleri analiz ederek hasarı değerlendirme, ihtiyaçları belirleme ve hareket halindeki popülasyonları 

belirleme gibi veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra altyapılardaki hasar sonrası 

iletişim hizmetlerinde meydana gelecek kesintileri bir nebze azaltmak için mobil iletişim hizmeti 

oluşturabilir. İlave olarak da ilk yardım çantası ve ilaç gibi tıbbi malzeme dağıtımı veya broşür ve bilgi 

dağıtımı gibi yük taşıma hizmeti de verebilir. Ele alınan çalışmanın amacı insani yardım gerektiren afet 

olaylarının etkilerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi için insansız hava araçlarının kullanım alanlarının 

belirlenmesidir. 

2. İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ 

Afet, doğal ya da yapay bir tetikleyici nedeniyle ekolojik denge ve toplumsal düzenin bozularak 

canlılarda kırım ve mallarda yıkımın/yitimin ortaya çıkması, bu durum ile başa çıkmada yerel toplumun 

yetersiz kalması ve dış yardıma gereksinim duyması halidir. Bir olay veya olgunun afet nitelemesi 

almasında nicel ve nitel büyüklükler kullanılır. Nicel büyüklük toplumun baş etme kapasitesini aşan 
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sayıda kırım ve yıkımla sonuçlanmış olmasıdır. Nitel büyüklük ise, toplumsal işleyişi felç eden kaos 

yaratan bir durum yaratmasıdır. Herhangi bir olay ya da olguya bağlı olarak bu iki büyüklüğün birlikte 

ya da tek başına oluşması ve yerel toplumun biçare/ yetersiz kalması nedeniyle olayla baş etmek için 

mutlaka dış yardıma gereksinim duyması afetin en belirgin özelliğidir (Akdur, 2018: 19-20). 

Uluslararası acil durum veri tabanında afetler doğal afet kapsamında beş ana sınıfa ayrılmıştır. 

Bunlar; jeofiziksel, meteorolojik, hidrolojik, iklimsel ve biyolojiktir ve Şekil 1’de detaylandırılmıştır 

(Ağdaş, Bali, ve Ballı, 2014: 78). 

Şekil 1. Doğal Afetlerin Sınıflandırılması 

 

 

Uluslararası Sivil Savunma Örgütü (ICDO – International Civil Defence Organization) insan 

kaynaklı afetleri endüstriyel kazalar, kimyasal, biyolojik ve radyolojik kazalar, ulaştırma kazaları ve 

kirlilik olmak üzere 4 başlık altında toplamıştır(ICDO, 2019). Bunlara ilave sosyolojik olaylar da insan 

kaynaklı afet olarak gösterilebilir(Efendigil ve Çetin, 2016; Segen, 2011: 193). Bunlar Şekil 2’de 

detaylandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

Afetler

Jeofiziksel

Deprem

Yanardağ 
Patlaması

Kitle 
Hareketleri

Meteorolojik

Fırtına

Kasırga

Hidrolojik

Sel

Kitle 
Hareketleri

Toprak 
Kayması

Çığ Düşmesi

İklimsel

Aşırı Sıcaklık

Kuraklık

Yangınlar

Biyolojik

Enfeksiyon 
Hastalıkları

Böcek İstilası

Hayvan 
İzdihamı
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Şekil 2. İnsan Kaynaklı Afetlerin Sınıflandırılması 

 

 

Afetler, sağlık merkezleri, su temini, yiyecek ve enerji, haberleşme problemleri, ciddi kazalar vb. 

gibi birçok sağlık, malzeme ve refah kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpları en aza indirmek için 

çeşitli modeller kullanılmaktadır ve insani yardım lojistiği de bu modellerden biridir (Kasap, Vayvay, 

ve Tuzkaya, 2015: 450). İnsani yardım lojistiği, afet sonrası yardım bekleyen insanların kullanımına 

sunmak için yiyecek ve malzemelerin depolardan afetzedelere ulaşmasının yanı sıra bilgi akışını da 

sağlamak için yapılan planlama, uygulama ve kontrol sağlama sürecidir. Bu tanımdaki amaç yardıma 

ihtiyacı olanlara etkili bir şekilde hızla cevap vermek ve afetin zararlı etkilerini azaltmak için önlem 

almaktır (Arslan ve Ertem, 2015: 275). İnsani yardım lojistiği ayrıca, etkili bir planlama, uygulama ve 

kontrol aşamalarına sahip, afet sonucu savunmasız hale gelen insanların acil beklenti ve taleplerini 

karşılayacak şekilde uygun maliyette malzeme akışı ve depolamayı sağlayan bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır (Köse Küçük ve Çavdur, 2018: 28). Öncelikle hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan 

hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir 

şekilde gerçekleştirmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, mülkiyet, çevre ve kültürel mirası 

korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak, 

kaynakların etkin kullanımını sağlamak insani yardım lojistiğinin ana hedeflerini oluşturmaktadır 

(Özkan, 2018: 29). 

İnsani yardım lojistiğinde temel olarak zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak 

üzere dört aşama bulunmaktadır. Her aşamada gerçekleşen ana faaliyetler Tablo 1’de görülmektedir 

(Çağlayan, Şatoğlu, ve Kapukaya, 2018: 190-191). 

İnsan Kaynaklı 
Afetler

Endüstriyel 
Kazalar

Yangınlar

Patlamalar

C.B.R. Kazaları

Kimyasal

Biyolojik

Radyolojik

Ulaştırma 
Kazaları

Havayolu

Denizyolu

Karayolu

Demiryolu

Kirlilik

Hava

Deniz

Toprak

Sosyolojik

Savaşlar

Sivil İtaatsizlik 
ve Kargaşa

Terörizm

Politik ve 
Göçmen Krizleri
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Tablo 1. Afet Yönetim Aşamalarına Göre Faaliyetler 

Aşama Faaliyet 

Zarar Azaltma Afet senaryolarının oluşturulması 

Afet durumunda etkilenecek kişilerin, bölgelerin belirlenmesi 

İlgili bölgeler ve bu bölgelerdeki binaların, yapıların risk analizinin yapılması 

Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi 

Olası bir afet durumu için gerekebilecek bütçenin belirlenmesi 

Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi 

Bina, yol, yapıların güçlendirilmesi 

Ön Hazırlık Acil durum planlarının oluşturulması 

Acil tıp merkezleri için yer tespitlerini yapılması 

Geçici acil yardım merkezlerinin yer belirlemelerinin yapılması 

Afet senaryolarına göre gerekebilecek malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi 

Afet senaryolarına göre gerekebilecek insan kaynaklarının planlanması 

Yaralı taşıma, kurtarma operasyonlarının planlanması 

Afet durumları için gerekecek iletişim ağı alt yapılarının geliştirilmesi 

Gereken araç, ekipman, teknoloji seçimlerinin yapılması 

Personel eğitimleri, toplum bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 

Gerekli bütçeleme çalışmalarının yapılması 

Sığınak yerlerinin belirlenmesi, ulaşım ağlarının oluşturulması 

Devlet, kurum, kuruluş koordinasyon sistemi oluşturmak 

Aşama Faaliyet 

Müdahale Acil eylem merkezlerinin çalışır hale getirilmesi 

Acil durum planlarının uygulamaya koyulması 

Yaralı tahliyelerinin yapılması 

Sığınakların, çadırların kurulması 

Geçici belirlenen noktaların hizmete hazır hale getirilmesi 

Geçici acil tıp merkezlerine malzeme, ekipman tedarikinin yapılması 
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Hasar tespit çalışmalarının yapılması 

Kullanılabilecek yolların belirlenmesi 

Afet kurbanlarının belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi 

İlgili kurumların iletişimlerinin sağlanması 

İyileştirme Detaylı hasar tespitlerinin yapılması 

Enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması 

Etkilenen kurum, kuruluşların yenileme ve düzenlemelerinin yapılması 

Finansal değerlendirmelerin yapılması 

Geçici merkezlerin kaldırılması ve malzeme değerlendirmelerinin 

yapılması 

Geri dönen malzeme, kaynak tespitlerinin yapılması, depolanması veya 

değerlendirmelerinin yapılması 

Sığınak durum tespitlerinin yapılması, tekrar eski haline getirilmesi 

Afet döneminde karşılaşılan eksikliklerin değerlendirilmesi ve işleme 

koyulması 

 

3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI 

İnsansız hava araçları özel amaçlar için tasarlanmış, herhangi bir alandan kalkış ve iniş yapabilen, 

uzaktan kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik uçuş yeteneğine sahip araçlardır (Çömert, Avdan, 

ve Şenkal, 2012). Yerden kontrol edilebilir olması veya otomatik olarak uçuş planlaması yapılabilir 

olması insansız hava araçlarını cazip kılmaktadır (Makineci, 2016: 19). İnsansız hava araçları “pilotsuz 

uçak”, “robot uçak”, “drones” gibi isimlerle adlandırılmaktadır. İnsansız hava araçları denilince sadece 

havada uçan uçak anlaşılmamalıdır. Bu bağlamda insansız hava araçları temel olarak üç bileşenden 

oluşmakta olup bunlar; uçağın kendisi, uçaktaki faydalı yük ve yer kontrol istasyonudur. Uçağın kendisi; 

uçak gövdesi, uçak motoru, uçuş planlama ve kontrol sistemi, navigasyon sistemi ve çarpışma güvenlik 

sisteminden oluşmaktadır. Uçak faydalı yükü olarak; kameralar, fotoğraf makineleri ve lazer tarayıcılar, 

termal görüntüleme sistemleri, radarlar, meteorolojik sensörler ve silah sistemleri olabilmektedir 

(Kahveci ve Can, 2017: 514). 

İlerleyen teknolojik gelişmelere paralel olarak insansız hava araçları sistemlerinin kullanım sahası 

her geçen gün artmaktadır. Her ne kadar uzun bir tarihi gelişim süreci ve münferit uygulamaları olsa da 
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iki binli yılların sonlarına dek insansız hava araçlarına talep hep askerî alanda olmuştur (Dikmen, 2015: 

146). Uzun yıllar istihbarat, keşif, gözetleme gibi askeri alanlarda kullanılan insansız hava araçları son 

yıllarda uzaktan algılama, veri toplama, arama-kurtarma, yangın söndürme, tarım uygulamaları, 

görüntüleme ve taşımacılık gibi sivil alanlarda da kendine uygulama alanı bulmuştur (Çavuş ve Tuncer, 

2017: 259). 

Özel olarak uygulamaya yönelik yüksek entegrasyonlu elektronik ve alt sistemlerin geliştirilmesi, 

daha iyi bataryaya, genel olarak uygun birim fiyata ve daha iyi performansa sahip küçük boyutlu insansız 

hava araçlarını mümkün kılmaktadır (Silvagni, Tonoli, Zenerino, ve Chiaberge, 2017: 19). İnsansız hava 

araçları, termal, kızıl ötesi, hiperspektral, radar, kimyasal ve biyolojik gibi sensörlere sahip çeşitli 

görüntüleme cihazları ile entegre edilerek gündüz ve gece görüntü alabilme olanağı sağlayabilmektedir. 

Gerçek zamanlı yer istasyonuna veri transferi özelliği ile birlikte, insansız hava araçları zorlu çevre 

koşullarında yangın, sel, hava durumu gibi önemli bilgileri yer istasyonuna aktarabilmektedir. Ayrıca 

insansız hava araçları üzerine entegre edilmiş gerçek zamanlı coğrafi konumlama sistemi ile uçtuğunda 

ve topladığı görüntüleri gözlemlemek ve yönlendirilmek için yer kontrol istasyonu ile birlikte 

çalışabilmektedir (Yılmaz, Mutluoğlu, Ulvi, Yaman, ve Bilgilioğlu, 2018: 131). 

İnsansız hava araçları büyüklüğüne ve küçüklüğüne, uçuş dayanıklılığına, uçuş menziline, uçuş 

yüksekliğine ve yeteneğine göre çeşitli tiplerde sınıflandırılmaktadır. Büyük insansız hava araçları çoğu 

zaman daha fazla yük taşıma, daha yüksek bir rakımda uçma, daha uzun bir menzile sahip olma 

kapasitesine sahip olduğundan dolayı küçük olanlara kıyasla daha iyi uçuş dayanıklılığına ve yeteneğine 

sahiptirler (Berie ve Burud, 2018: 327). Alanyazındaki sınıflandırma çalışmalarına bakıldığında, farklı 

parametrelere dayalı sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. Bu sınıflandırmalara incelendiğinde 

insansız hava araçlarının, hava aracının kullanım alanına göre, kullanılan kontrol sisteminin çeşidine 

göre, uçuş kurallarına göre, havada kullanılan alanın durumuna göre, hava aracının tipine göre, kanat 

tipine göre, kalkış ve inişteki kaldırma kuvvetinin yönüne göre, kalkış – iniş tipine göre, hava aracının 

motor tipine göre, yakıt sistemine göre, yakıt tankı tipine göre, yakıt sisteminden istifade sayısına göre, 

insansız hava araçları maksimum kalkış ağırlığı, menzil, havada kalma süresi, çıkabileceği maksimum 

irtifa değerlerine göre, gerçekleştirilebilecek mesafe yarıçapına göre, uçuş irtifasına göre, ve fonksiyon 

ve uygulama alanlarına göre 16 başlık altında incelendiği görülmektedir (Yiğit, Yazar, ve Karakoç, 

2018: 11-12). 

İnsansız hava araçları aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunmaktadır (Giordan, 

Manconi, Remondino, ve Nex, 2017, s. 1; Openaid, 2019; Soesilo, 2016): 

 Alçak irtifalarda uçma kabiliyetine sahiptir. 

 Uzak yerlere ulaşma ve yüksek çözünürlüklü görüntü yakalama kabiliyetine sahiptir. 
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 Kamera, lazer tarayıcı, navigasyon ve atalet sensörü gibi çeşitli sensörleri üzerinde 

barındırabilme imkânına sahiptir. 

 Farklı açılardan görüntüler elde edebilir. 

 Küçük, orta ve büyük ölçekli izleme işlemlerini yürütmek için esneklik sağlarlar. 

 Geleneksel arama kurtarma operasyonlarında kullanılanlardan çok daha düşük bir maliyetle 

büyük miktarda bilgi toplarlar. 

 Yerden 10 metreye kadar çekim yapabilen uydularla karşılaştırıldığında, insansız hava araçları 

iki veya üç santimetreye kadar yakınlaşabilme ve detaylı bilgiye ulaşma, imkanına sahiptir. 

 Uydu görüntülerinin kullanılması bir hafta veya daha uzun sürebilirken, insansız hava araçları 

ile elde edilen videolar hemen kullanılabilir. 

 Kasırga ve tayfunlardan sonra bulutların dağılmasının iki veya üç gün sürdüğü durumlarda 

uydular yeryüzünden görüntü olarak net bilgi alamamaktadır. İnsansız hava araçları bulutların altında 

uçabilme kabiliyetine sahip olduğundan dolayı bu gibi engellerden etkilenmemektedir. 

Bu gibi çeşitli avantajlardan dolayı insansız hava aracı platformları acil durumlarda yardım ve 

yönetim için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnsansız hava araçlarının birçok avantajı olmasına 

rağmen dezavantajı da vardır. Bunlar sınırlı yük taşıyabildiklerinden büyük alanları içeren 

uygulamalarda yetersiz kalmaları, havada kalma sürelerinin az olması, rüzgârlı havalarda uygulama 

yapma imkânının kısıtlı olması, iniş, kalkış ve uçuş aşamasında yaşanan sıkıntılar olarak sıralamak 

mümkündür (Mahmod ve Yılmaz, 2018: 148). Bunlara ilave olarak da insani durumları ayırt 

edememesinden dolayı insan mahremiyetini tehlikeye atacak görüntüler çekmesi, üretilen ve toplanan 

tüm verilerin güvence altına alınması konusunda zorluklar çekilmesi ve çatışmanın olduğu veya 

güvensizliğin yüksek olduğu alanlarda kullanıldığında toplum tarafından askeri insansız hava araçları 

ile karıştırılıp halk korku yaratması, insani amaçlı faaliyet gösteren insansız hava araçlarını dezavantajlı 

kılan etmenlerdir. 

4. İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YERİ 

İnsansız hava araçlarının insani yardımda kullanımı kısa bir geçmişe sahip olsa da insani yardım 

faaliyetlerinde mümkün olduğunca etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. İnsansız hava araçları 

birçok potansiyel kullanıma uygundur ve teknolojinin ve nesneler arasındaki koordinasyonun artmasıyla 

bu potansiyel kullanımların hızla hayata geçirilmesi öngörülmektedir. İnsansız hava araçları genel 

olarak afet sonrası faaliyetlerde kullanılmaktadır. İnsansız hava araçlarının afet operasyonları 

yönetiminde sıklıkla görülen uygulama alanları; afet sonrası etkilenen bölgeleri haritalamak, toplanan 

görüntüleri analiz etmek, insansız hava aracı ağlarını koordine etmek, afetleri birtakım kimyasal 

sensörler aracılığı ile tespit etmek, insansız hava araçlarını diğer iletişim araçları ile entegre etmek ve 

hızlı ve kaliteli bilgi iletimini sağlamaktır (Değirmen, Çavdur, ve Sebatlı, 2018: 13). Çalışmada insansız 
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hava araçlarının haritalama, teslimat ve arama kurtarma faaliyetleri üzerindeki uygulamaları üzerinde 

durulmuştur. 

4.1. Haritalama 

Hükümet yetkilileri afet ve acil durum müdahalelerinde çeşitli tedbirler almak ve beklenmedik 

durumların üstesinden gelmek için çeşitli politikalar geliştirmektedir. Bu politikalar ile insanların hayat 

kayıpları ile maddi kayıplarını azaltmak ve artçı felaketlerin ortaya çıkmasını önlemek 

hedeflenmektedir. Muhtemel bir afette yapılacak ilk iş, durumun tespit ve değerlendirilmesi olduğu için 

afet yönetim merkezleri görevlileri afet bölgesinin havadan ve mümkünse karadan bizzat görerek keşfini 

yapacak hazırlık içinde olmalıdır. Bu nedenle afet bilgisini çabuk ve doğru bir şekilde toplamak, 

işlemek, analiz etmek ve bu bilgiyi iletmek bir önkoşuldur (Kadıoğlu, 2011: 171). Toplanan veriler, 

yerel yönetimlere ve insani yardım kuruluşlarına, yardım çabalarını daha hızlı ve verimli bir şekilde 

koordine etmek için ayrıntılı haritalar ve hasar değerlendirmeleri sağlamıştır. 

Özellikle afet sonrasında afet bölgesinde meydana gelen altyapı ve üstyapı hasarları sonrasında 

ulaşım kanallarındaki daralma, hükümet yetkililerinin direkt olarak olaya müdahale etmesinin önüne 

geçmektedir. Günümüzde bu gibi durumlarda afet bölgesinin havadan görüntülenmesi suretiyle gerçek 

zamanlı afet bilgilerini verimli bir şekilde sağlamak için insansız hava araçlarından yoğun bir şekilde 

faydalanılmaktadır. Acil durumların yönetimini desteklemek için insansız hava araçlarının kullanımı, 

özellikle meteorolojik koşullar olumsuz olduğunda veya tehlikeli ve ulaşılamaz alanlarda inceleme 

yapıldığında kritik olabilir (Chou, Yeh, Chen, ve Chen, 2010: 137). 

Afet sonrasında bazı durumlarda birçok alan erişilemez hale geldiğinden, o esnada alandaki 

güvenlik ve erişilebilirlik hasarı tespit etme ve değerlendirme amacıyla veri toplama için kritik öneme 

sahiptir. İnsansız hava araçlarının afet sonrasında kullanılması, afetten zarar gören yapıların ve 

altyapıların durumlarını tespit etme ve veri toplama faaliyetleri esnasında bu iş ile görevli kişilerin 

güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple,  özellikle binaların genellikle 

korumasız olduğu ve erişimin genellikle dar ve potansiyel olarak çok tehlikeli olan caddeler üzerinden 

yapılması gereken bölgelerde insansız hava araçlarının kullanımı önem kazanmıştır (Dominici, 

Alicandro, ve Massimi, 2017: 87). 

Güney Pasifik Okyanusunda 2015 yılında meydana gelen Cyclone Pam isimli tropik fırtınanın 

Vanuatu Cumhuriyeti’nde yarattığı hasarları hızlı bir şekilde değerlendirmek için insansız hava araçları 

kullanılmıştır. Ayrıca 2016 yılında Ekvador’da gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 

bölgenin genel görünümünü ve hasar durumunu görüntülemek ve haritalamak için insansız hava araçları 

kullanılmıştır (Sampani, 2017: 4). Yine 2016 yılında meydana gelen Matthew Kasırgası’nın Haiti 

üzerinde yarattığı etkileri haritalamak için yine insansız hava araçlarından faydalanılmıştır (NBCNews, 

2016). 
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4.2. Teslimat 

Afetlerde müdahale aşamasının ilk iki haftasında yeterli yardım malzemelerinin tedarik 

edilebilmesi ve taşıma kapasitesinin belirlenebilmesi için afet lojistiğinde etkili iletişim, bilgi paylaşımı 

ve bilinçli karar verme önemli bir rol oynamaktadır. Aksi halde afetlere müdahalede kaynakların doğru 

kullanılmamasına ve ölüm oranın artmasına sebep olmaktadır (Şen ve Esmer, 2017: 234). 

Günümüzde insansız hava araçları afetlerin ardından haritalama ve izleme için rutin olarak 

kullanılmaktadır. Afete müdahale esnasında gerekli olan bölgelere tıbbi malzemelerin ve yaşam 

malzemelerinin transferi için insansız hava araçları teslimat mekanizması olarak kullanılmak 

istenmektedir.  Bu hedef doğrultusunda insansız hava araçlarının kullanımına örnekler vermek 

mümkündür (Sherman, 2018): 

 Afetten sonraki 72 saat içerisinde kritik tıbbi yardımı sağlamak, 

 Mikrobiyolojik numunelerin saha kliniklerinden test laboratuvarlarına taşınmasını sağlamak, 

 Öngörülemeyen bir talebin olduğu panzehir gibi sağlık malzemelerini hızlı bir şekilde teslim 

etmek, 

 Güvenilir bir soğuk zincir bulunmayan bölgelere, gerekli durumlarda aşı sağlayarak aşı 

kampanyalarını desteklemek. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Papau Yeni Gine’de, Medecins Sans Frontieres (MSF) de Butan’da 

tıbbi malzeme teslimat yapmak için insansız hava taşıtlarını kullanmaktadır. Metternet, tıbbi 

malzemeleri karayoluyla erişilemeyen yerlere ulaştırmak için özel hava araçları üretmektedir. Sensefly, 

insani yardım da dahil olmak üzere çeşitli sektörler için insansız hava araçları geliştirmektedir (Raptim, 

2019). Bunlara ek olarak Unicef 2017 yılında Malavi’de İnsani Yardım İnsansız Hava Aracı Koridorunu 

açmıştır. Bu sayede aşı, tıbbi malzeme ve kan numunelerinin taşınması gibi gerçek insani kullanım 

durumlarının test edilmesi sağlanmaktadır (Unifly, 2019). 

4.3. Arama ve Kurtarma 

Doğal veya insan kaynaklı afet durumunda, birkaç dakikanın bile afet mağdurlarının hayatta 

kalabilmesi için önemli bir rol oynaması dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin en büyük önceliği 

felaket mağdurlarının yerlerini olabildiğince çabuk tespit etmektir. Çünkü afetzedeler afetin yıkıcı 

etkilerinden kurtulsalar bile soğuk hava, açlık ve tıbbi müdahalenin yapılamaması ya da geciktirilmesi 

nedeniyle hayatlarını kaybedebilmektedir (Demirdöğen, Tatlı, ve Korucuk, 2015: 423). Modern 

teknolojilerin arama kurtarma çalışmalarında yer alması uzmanlar tarafından arzu edilen bir durumdur. 

Bu bağlamda insansız hava araçlarının kullanımı arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 

eylemlerde giderek daha popüler hale gelmektedir. Uzmanlar, coğrafi konumlandırma sistemleri ile 

insansız hava araçları sistemlerinin birbirine entegrasyonu ile arama kurtarma faaliyetlerinin daha 
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sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışmaktadır (Półka, Ptak, Kuziora, ve Kuczyńska, 

2018). 

Arama kurtarma faaliyetlerinde ekiplerin birçok dinamik taktiksel zorluklarla başa çıkması 

gerekmektedir. Çöller, okyanuslar, engebeli dağlık ve ormanlık araziler gibi geniş alanlarda veya 

enkazlarda arama yapmak arama kurtarma ekiplerini zorlayabilir ve faaliyetin uzun bir süre içerisinde 

gerçekleşmesine sebep olabilir. Bu durum da mürettebat yorgunluğuna sebep olarak hata olasılığının 

artmasına ve araştırmanın etkinliğinin azalmasına yol açar. Ayrıca afet mağdurları bulunduktan sonra 

tehlikeli ortamlarda birçok kurtarma ve tahliye işlemi gerçekleştirilecektir. İnsansız hava araçlarının bu 

gibi durumlarda kullanılması ekiplerin gereksiz bir tehlikeye maruz kalmadan çalışmasına imkân 

sağlamaktadır (Issuelab, 2015: 27). 

Yaşanan bir problemin büyük resminin insansız hava araçları yardımıyla yukarıdan görebilme 

yeteneği, arama kurtarma ekiplerinin durumu değerlendirmek için harcadığı zamanı önemli ölçüde 

azaltmaktadır. Bu sayede arama kurtarma ekiplerine hayat kurtarmak için ekstra zaman kalacaktır. 

İnsansız hava araçları afet bölgesinin yapısal bütünlüğünü kontrol etmek için muayene, termal tarama 

ve lazer tarama işlemlerini gerçekleştirerek yapılarda sıkışabilecek mağdurları tespit edebilmektedir. 

Ayrıca insansız hava araçlarının ekiplere sağladığı görüntüler, ekiplerin durum değerlendirmesinde 

farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak doğru müdahale yöntemini seçmelerinde kolaylık sağlamaktadır 

(Alti, 2019).  

5. SONUÇ 

Dünya genelinde meydana gelen nüfus artışı dolayısıyla merkezi yerleşim bölgelerinde buna bağlı 

olarak nüfus yoğunluğu artmıştır. Olası bir afet durumunda, bahsi geçen bölgelerde geçmişe nazaran 

ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan daha büyük olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu 

durum afet yönetim faaliyetlerindeki süreçlerin etkin, planlı ve koordineli bir şekilde yerine getirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan afet yönetiminde lojistik süreçler önem kazanmıştır (Ersoy ve 

Börühan, 2013: 75). 

Uzmanlar, insani yardım hizmetini iyileştirmek için birçok yeni teknoloji üzerinde çalışmaktadır. 

İnsansız hava araçları, afetlerden etkilenen alanların ve bu alanlarda ikamet eden nüfusun gerçek 

zamanlı haritalarını üreterek yazılım programlarına veri aktarılmaktadır. Evlerinden hatta ülkelerinden 

olan mültecilerin göz irisleri ve parmak izleri, dağılımlarının etkinliği ve takip edilebilirliği açısından 

dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Nesnelerin interneti yardımıyla sıcaklığa duyarlı aşıların 

taşınması, bulaşıcı hastalığa kapılan hastaların tedavisinde ve acil durum tedarik zinciri yönetiminde 

uzmanlaşmayı sağlamaktadır. Eklemeli imalat veya toplumda bilinen adıyla 3 boyutlu yazıcılarla imalat 

yardımıyla ürünler talebin bulunduğu noktada üretilebilmekte, bu sayede uzun mesafeler arasında 
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taşıma gereksinimi azalmakta ve bilgisayar destekli tasarımla bu ürünlerin uyarlanabilirliği artmaktadır 

(Searle, 2017: 3).  

Ele alınan çalışmanın amacı insani yardım gerektiren afet olaylarının etkilerinin değerlendirilmesi 

ve izlenmesi için insansız hava araçlarının kullanım alanlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

öncelikle doğal ve insan kaynaklı afetlerden bahsedilmiş, afet sonrası gerekli olan insani yardım lojistiği 

faaliyetlerine değinilmiş ve insani yardım lojistiği faaliyetlerinde insansız hava araçlarının kullanım 

alanları incelenmiştir. 

İnsansız hava araçları özellikle son yıllarda tüm sektörlerde büyük ilgi görmüş olup, kullanım 

alanları her geçen gün artmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tüm dünyada 2015-2025 yılları arası için 

tahmin edilen İnsansız hava araçlarının toplam pazar payı yaklaşık 90 milyar dolardır. Bu da yıllık olarak 

yaklaşık 10 milyar dolarlık bir pazar anlamına gelmektedir (Kahveci ve Can, 2017: 514). Ancak, bu 

kadar büyük bir pazara rağmen insani yardım lojistiği üzerine yapılan çalışmalar ihtiyaçlara cevap 

verebilecek seviyede değildir. 

İnsansız hava araçlarının tıbbi malzemeleri engebeli araziler, dağlar ve kırsal alanlar dahil olmak 

üzere hızlı bir şekilde teslim etme yeteneğine sahip olması, taşınan tıbbi malzemenin kalitesinin istenen 

standartlar dahilinde olması, seri üretime geçildiğinde düşük düzeyde sermaye yatırımı gerektirdiğinden 

ekonomik olarak uygulanabilir olması ve istenilen alana kolayca inebilme yeteneğine sahip olması gibi 

kuvvetli yönlere sahiptir. Bu gibi kuvvetli yönler bu alanda çalışan teknoloji firmalarını harekete 

geçirmiş ve insansız hava araçlarının istenen spesifikasyonlara ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Gelecekte, 

insansız hava araçlarının zayıf yönleri olan taşıma kapasitelerinin ve uçuş menzillerinin teknolojik 

gelişmelerin yardımıyla artması, insansız hava araçları insani yardım lojistiğinde yoğun bir şekilde 

kullanılmasının önünü açacaktır. 
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BANKALARDA PAY SENEDİ VOLATİLİTESİNİN FİRMA İÇİ BELİRLEYİCİLERİ: 

SİMETRİK VE ASİMETRİK KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ 

DOĞRULTUSUNDA PANEL VERİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Esat TOPALOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Reşat SAKUR 

Öğr. Gör. Serdar YAMAN 

ÖZET 

Bu çalışmada, pay senedi volatilitesine etki eden firma içi unsurları ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul (BIST) Banka Endeksinde payları işlem gören bankaların 

2007:06-2018:09 dönemindeki verileri, simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri 

doğrultusunda panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni pay senedi 

volatilitesinden, bağımsız değişkenleri ise, çeşitli banka içi unsurlardan oluşmaktadır. Pay senedi 

volatilitesi, koşullu varyansların karekökü ile belirlenirken, banka içi unsurlar ise karlılık, değerleme, 

finansal yapı, maliyet ve büyüklük faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, volatilite ile 

karlılık, maliyet ve değerleme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilirken; 

volatilite ile büyüklük arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilmiştir. Diğer 

taraftan, volatilite ile finansal yapı arasında anlamlı herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Panel veri 

analizi sonuçlarına göre bankalarda karlılık, maliyet ve piyasa değerindeki bir birim artış pay senedi 

volatilitesinde sırasıyla 0.801, 0.085 ve 0.025 birimlik artışa yol açarken; büyüklükteki bir birim artış 

ise pay senedi volatilitesinde 0.018 birimlik azalışa neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Pay Senedi Volatilitesi, Koşullu Değişen Varyans Modelleri, Panel Veri 

Analizi 

JEL Kodları: C22, C53, G10 
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FIRM SPECIFIC DETERMINANTS OF STOCK VOLATILITY IN BANKS: PANEL DATA 

ANALYSIS IN ACCORDANCE WITH SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL 

CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY MODELS 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to reveal the internal factors affecting the stock volatility. Accordingly, 

the data of the banks whose shares are traded in Borsa Istanbul (BIST) Bank Index for the period 2007: 

06-2018: 09 were analyzed by panel data analysis in accordance with the symmetrical and asymmetrical 

conditional heteroskedasticity models. The dependent variable of the study is stock volatility and the 

independent variables are various internal factors. Stock volatility is determined by the square root of 

conditional variances, while internal factors are determined as profitability, valuation, financial 

structure, cost and size factors. At the end of the study, a statistically significant and positive relationship 

was determined between stock volatility and profitability, cost and valuation ratio, and a statistically 

significant and negative relationship was determined between stock volatility and size. On the other 

hand, no significant relationship was determined between stock volatility and financial structure. 

According to panel data analysis, one unit increase in profitability, cost and market value of banks leads 

to an increase of 0.801, 0.085 and 0.025 units in stock volatility, respectively; and one unit increase in 

size leads to a decrease of 0.018 units in stock volatility. 

Keywords: Banking, Stock Volatility, Conditional Heteroscedasticity Models, Panel Data Analysis. 

JEL Codes: C22, C53, G10. 

 

1. GİRİŞ 

Yatırımcılar açısından pay senetleri, ortaklık hakkı veren ve getirinin yanında risk unsurunu da 

barındıran en önemli yatırım araçlarındandır. Yatırımcıların ortaya çıkacak riskleri isabetli bir şekilde 

tahmin edebilmesi geleceğe yönelik risklerin daha iyi yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Pay 

senedi fiyatlarındaki değişkenliği ifade eden pay senedi getiri volatilitesi, bir diğer ifadeyle pay senedi 

getiri oynaklığı, yatırımcılar, politika yapıcılar, brokerler, analistler ve aracı kurumlar tarafından dikkate 

alınmaktadır. Volatilitenin bir risk göstergesi olmasının yanı sıra bu oynaklığın piyasanın tamamından 

ya da firmadan kaynaklanan önemli bilgilerle aynı yönde hareket etmemesi olarak 

değerlendirilebilmektedir (Karolyi, 2001:1). Pay senetlerinde aşırı oynaklık, yüksek kazanç ve kayıplara 

yol açabildiğinden, piyasaya ve pay senetlerine karşı bir güvensizlik de ortaya çıkabilmektedir (Kılıç ve 

Diğerleri, 2017:716). 

Pay senetlerinde aşırı oynaklık yatırımcıların en çok önemsediği risk türüdür. Yatırımcılar, finans 

sektörü oyuncuları ve araştırmacılar risk faktörü üzerinde yoğun bir şekilde durmaktadırlar. Oluşan riski 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1227 

 

minimize edebilmek için yatırımcılar, finansal piyasaları ve riske yol açabilecek firma temelli kaynakları 

dikkatle önemsemelidir. Bir yatırım aracı sistematik ve sistematik olmayan risk unsurunu 

barındırmaktadır. Yatırım aracının sistematik riske olan duyarlılığının yüksek olması ve bunun yanında 

sistematik olmayan riskin de yüksek olması, o yatırım aracından beklenen getirinin doğru tahmin 

edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu açıdan yatırımcının risk altında beklenen getiriyi doğru tahmin etmesi 

önem arz etmektedir (Topaloğlu ve Yaman, 2018:186). 

Risk değerini tahmin etmede tarihsel simülasyon gibi non-parametrik yöntemler, aşırı değer 

teorisi ve kuantil regresyon yöntemine dayanan yarı parametrik yöntem ve tam parametrik yöntemler 

kullanılabilmektedir. Parametrik yöntemler olarak bilinen 1982’de Engle tarafından geliştirilen 

otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modeli ve bu modelin çeşitli kısıtlamalara ve negatif 

varyanslı tahminleme gibi sakıncalara sahip olduğu varsayımıyla 1986 yılında Bollerslev tarafından 

geliştirilen ARCH modelin geliştirilmiş hali olan Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans 

GARCH modelleri ortaya atılmıştır. Bu yöntemlerle birlikte ileriki dönemlerde Nelson'ın üstel GARCH 

modeli (1991) ve Glosten ve arkadaşlarının asimetrik modeli (1993) popüler yöntemler olarak 

literatürde yer almıştır (Iqbal, 2016:453). Riskin değerinin belirlenmesi ve oynaklığın doğru tahmin 

edilmesi adına bu yöntemler önemlidir. 

Çalışmada, pay senedi volatilitesinin firma içi belirleyicileri bankacılık sektörü özelinde simetrik 

ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri doğrultusunda panel veri analizi yöntemi aracılığıyla 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada volatilite bağımlı değişken, büyüklük, değerleme, finansal yapı, 

karlılık ve maliyet açıklayıcı değişkenler olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Pay senedi volatilitesinin 

banka bazında panel veri formunda incelenmesi ve volatiliteye etki eden firma içi faktörlerin 

araştırılması doğrultusunda bu çalışma literatüre katkı sağlamakta ve özgünlük sunmaktadır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde, pay senedi volatilitesi tahminlemesi ve modellemesi konusunda 

literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ulusal bazda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak BIST 

özelinde gerçekleştirilmiştir. Tuna ve İsabetli (2014) tarafından yapılan çalışmada ARCH ve GARCH 

modelleri kullanılarak BIST-100 getiri serilerindeki volatilite modellenmeye çalışılmıştır. 2002-2012 

dönemi için yapılan çalışmada GARCH katsayısının yüksek çıkmasından dolayı volatilitenin süreklilik 

gösterdiği ve BIST-100 özelinde kriz ve belirsizlik dönemlerinde değişkenliğin arttığı ve volatilite 

kümelenmelerinin görüldüğü belirlenmiştir. Oynaklık modelleri arasındaki farkları belirlemeye yönelik 

Kayahan ve Diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada yüksek seviyeli oynaklıklarla karşılaştırma 

yapılmıştır. Çalışmada BIST 30 endeksi firmalarına ait 30.06.2008-30.06.2009 dönemindeki veriler ve 

USD/TL değişim oranları kullanılarak volatilite GARCH modeli ile tahmin edilmiştir. Çalışma 

sonucunda modeller arasında temel bir farklılık belirlenmemiştir. Pay senedi oynaklığını modellemeye 
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yönelik yapılan bir diğer çalışmada, Eryılmaz (2015), BIST-100 pay senedi oynaklığını modellemeyi 

amaçlamıştır. BIST-100 1997: 01- 2015: 03 dönemine ilişkin pay senedi oynaklığı ARCH, GARCH, 

EGARCH ve TARCH modelleri kullanılarak modellenmiştir. Yapılan analiz ve modellemeler 

sonucunda, BIST-100 getiri için en uygun modelin EGARCH olduğu belirlenmiş ve BIST-100 için 

kaldıraç etkisinin önemli olmasının yanında piyasada yer alan olumsuz haberlerin de oynaklığı arttırdığı 

ve bu oynaklığın süreklilik gösterdiği tespit edilmiştir. Endeks getirilerine ilişkin oynaklığın 

belirlenmesine yönelik Yıldız (2016) tarafından yapılan çalışmada, BIST’e kayıtlı seçilmiş alt 

sektörlerden hizmet, mali ve sınai endeks getiri serilerine ilişkin oynaklıkların modellenmesinde ve 

tahmin edilmesinde hangi modellerin daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada, 05.01.2000-09.12.2015 tarihleri günlük verileri kullanarak koşullu değişen varyans 

modelleri analiz edilmiş ve endekslere ait oynaklıkların hem ARCH hem de GARCH etkisi gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte mali ve sınai endekslere ilişkin oynaklık tahmininde en uygun 

modelin TGARCH, hizmet endeksinde ise en uygun modelin CGARCH olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

Kılıç ve Diğerleri (2017) ise klasik ve Bayesci GARCH (1,1) modellerinin, pay senedi getiri volatilitesi 

üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladıkları çalışmada, Şubat 2007- Şubat 2017 dönemi 

BIST-100 günlük endeks verilerini kullanarak pay senedi getiri volatiliteleri için tahmin edilen klasik 

ve Bayesci GARCH(1,1) model sonuçları arasında hem şokların volatilite üzerindeki etkisi hem de 

volatilite kalıcılığı açısından çok önemli bir farklılık gözlemlenmediği tespit edilmiştir. 

3. YÖNTEM 

Bankalarda pay senedi getiri volatilitesine etki eden firma içi faktörleri belirleyebilmek için Gauss 

10 ve Eviews 10 istatistik programları kullanılarak panel veri regresyon analiz yöntemi 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada süreç iki aşamada gerçekleşmiş olup ilk olarak her bir banka için 

volatilite modellemesi ile koşullu değişen varyans hata terimleri elde edilmiştir. Sonrasında koşullu 

değişen varyans hata terimlerinin karekökü alınarak bir sonraki aşama olan regresyon modelinde 

bağımlı değişken olarak kullanılacak seriler elde edilmiştir (Smith, 2012). Panel veri analizi kapsamında 

ise tahminleme yapabilmek, doğru ve tutarlı sonuçlar elde edebilmek için çoklu doğrusal bağlantı, yatay 

kesit bağımlılığı, homojenlik, durağanlık, model tahmin yöntemi belirleme, değişen varyans ve 

otokorelasyon varsayımları sınanmıştır. 

4. VERİ VE ANALİZ 

Çalışmada veri seti olarak BIST Banka Endeksinde yer alan, kalkınma, yatırım ve katılım 

bankaları dışında verilerine tam olarak ulaşılabilen 10 Bankanın 2007:06-2018:09 çeyrek dönemlik 

verileri kullanılarak tahminleme yapılmıştır. Çalışmada incelenen bankalar ve kullanılan değişkenler, 

Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. İncelenen Bankalar ve Değişkenler 

Sıra Banka BIST KODU 

1 Akbank T.A.Ş. AKBNK 
2 Denizbank A.Ş. DENIZ 
3 ICBC Turkey Bank A.Ş. ICBCT 
4 QNB Finansbank A.Ş. QNBFB 
5 Şekerbank T.A.Ş. SKBNK 
6 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN 
7 Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB 
8 Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR 
9 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN 

10 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK 

Değişkenler ve Hesaplama Şekilleri 

Bağımlı Değişken Volatilite 
Koşullu Değişen 
Varyans Hata 
Terimlerinin Karekökü 

Bağımsız Değişken 

Karlılık Aktif Karlılık Oranı 

Büyüklük Faiz Geliri Büyüklüğü 

Değerleme Fiyat Kazanç Oranı 

Finansal Yapı Özsermaye/Aktif 

Maliyet Faiz Gideri/Faiz Geliri 

Kullanılan değişkenlere ait ikincil veriler, Finnet www.finnet.com.tr, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu www.kap.org.tr ve www.investing.com veri tabanlarından elde edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan bağımlı ve açıklayıcı değişkenler doğrultusunda kurgulanan çift yönlü sabit etkiler modeli 

aşağıdaki gibi kurgulanmıştır.  

VOLit =  αit+ β2it KARit + β3it BUYit + β4it DEGit + β5it FINYAPit + β6it MALit + Ԑit +λt 

(1) 

Çalışmada oluşturulan çift yönlü sabit etkiler modellerinde,  Yit bağımlı değişkeni, X2it, X3it, 

X4it, X5it ve X6it bağımsız değişkenleri, αit birimden birime değişen sabiti, β2, β3, β4, β5 ve β6 

bağımsız değişkenlerin eğim katsayılarını, Ԑit hata terimini, i modeldeki birimlerden her birini, t ise 

zamanı temsil etmektedir. Değişkenler doğrultusunda 5 hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Banklarda pay senedi volatilitesi ile karlılık arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 2: Banklarda pay senedi volatilitesi ile büyüklük arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 3: Banklarda pay senedi volatilitesi ile değerleme arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 4: Banklarda pay senedi volatilitesi ile finansal yapı arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 5: Banklarda pay senedi volatilitesi ile maliyet arasında anlamlı ilişki vardır. 

5. AMPRİK BULGULAR 

Panel veri analizi kapsamında, açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı ve bağımlı 

ve açıklayıcı değişkenler arasında içsellik sorununun olup olmadığı normal dağılım varsayımı 
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doğrultusunda Spearman korelasyon, Varyans Şişirme Faktör, Tolerans değerleri ve serpilme diyagramı 

kullanılarak araştırılmıştır. Analiz neticesinde içsellik ve çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığı 

tespit edilmiştir. Serilerde yatay kesit bağımlılığı, Pesaran, Ullah ve Yagamata (2008) LMadj testi ile 

incelenirken; homojenite ise Pesaran ve Yamagata (2008) delta testi ile incelenmiştir. Panel ve değişken 

bazında yatay kesit bağımlılığının varlığı tespit edilmiştir. Serilerin durağanlıkları ikinci nesil birim kök 

testi olan Hadri & Kurozumi Panel-KPSS testi ile incelenmiş ve serilerin düzeyde durağan olduğu tespit 

edilmiştir. Oluşturulan modelde çift yönlü sabit etkiler modelinin geçerli olduğu ve modelde 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, White Period 

panel standart hataları düzelten dirençli tahmin yöntemi kullanılarak modeldeki otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Panel veri analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Panel Veri Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Yöntem Örneklem 

VOL 
Enküçük Kareler Yöntemi 

White Period standard errors & covariance (d.f. 
corrected) 

2007:06-
2018:09 

 

Açıklayıcı 
Değişken 

Katsayı 
Standart 

Hata 
t-İstatistiği Olasılık 

KAR 0.801728 0.435637 1.840360 0.0664* 
BUY -0.018380 0.008582 -2.141539 0.0328** 
MAL 0.085947 0.029560 2.907562 0.0038*** 
DEG 0.025624 0.010958 2.338427 0.0198** 

FINYAP -0.093263 0.076573 -1.217964 0.2239 
C 15.44502 1.548569 9.973737 0.0000*** 

 

Period Fixed (Dummy Variables) 

R-kare 0.598786 F-istatistik 47.43820 

Düz. R-kare 0.586164 Olasılık(F-istatistik) 0.000000*** 

Tabloda; Aktif Karlılık Oranı (KAR), Faiz Geliri Büyüklüğü (BUY), Faiz Gideri/Faiz Geliri  (MAL), Fiyat 
Kazanç Oranu (DEG), Ozsermaye/Aktif (FINYAP) ile gösterilmektedir. 

***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, modelin %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu ve firma 

içi faktörlerin volatilitedeki değişimlerin %59.8’ini açıkladığı belirlenmiştir. Volatilite ile karlılık, 

maliyet ve değerleme oranı ile istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilirken; büyüklük ile 

pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Diğer taraftan, volatilite ile finansal yapı arasında anlamlı herhangi 

bir ilişki tespit edilememiştir. Bankalarda karlılık, maliyet ve piyasa değerindeki bir birim artış 

volatilitede sırasıyla 0.801, 0.085 ve 0.025 birimlik artışa yol açarken; büyüklükteki bir birim artış ise 

volatilitede 0.018 birimlik azalışa neden olmaktadır. Bu bağlamda hipotez 1, 2, 3 ve 5 reddedilemezken, 

hipotez 4 reddedilmiştir. 
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6. SONUÇ 

Çalışmada, BIST Banka Endeksinde yer alan, kalkınma, yatırım ve katılım bankaları dışında 

kalan ve verilerine tam olarak ulaşılabilen 10 mevduat bankasının 2007:06-2018:09 dönemindeki 

verileri panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, bankaların aktif karlılığı, faiz giderleri ve 

fiyat kazanç oranlarında meydana gelen artışların pay senedi getiri volatilitesini artırdığı buna karşın 

faiz gelirlerindeki büyümenin ise volatiliteyi azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, 

gerek bankalar gerekse yatırımcılar açısından faydalı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca çalışmada pay senedi 

volatilitesinin banka bazında incelenmesi ve volatiliteye etki eden bankaya özgü faktörlerin 

belirlenmesi, çalışmanın literatüre sağladığı katkıyı ve özgünlüğünü göstermektedir. 

KAYNAKÇA 

Eryilmaz, F. (2015) “Modelling Stock Market Volatility: The Case of BIST-100”, Annals of Constantin 

Brancusi' University of Targu-Jiu, Economy Series, (5): 37-47. 

Hadri, K. ve Kurozumi, E. (2012) “A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation 

and a Common Factor”, Economics Letters, 115(1): 31-34. 

Iqbal, F. (2016) “Risk forecasting of Karachi Stock Exchange: A Comparison of Classical and Bayesian 

GARCH Models”, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 12(3): 453-465. 

Karolyi, G. A. (2001) “Why Stock Return Volatility Really Matters”, Paper Prepared for Inaugural Issue 

of Strategic Strategic Investor Relations, Institutional Investor Journals Series, February. 1-20. 

Kayahan, C., Kandemir, T., Baykut, E., ve Memıs, C. (2015) “An Assessment of Volatility Models: A 

Case Study for Borsa Istanbul (BIST)”, Archives of Business Research, 3(2): 73-87. 

Kılıç, M. B., Çelik, İ., ve Kaya, M. (2017) “Pay Piyasalarında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi: 

BİST-100 için Klasik ve Bayesci GARCH Yaklaşımları”, Business and Economics Research 

Journal, 8(4): 715-726. 

Pesaran, H. ve Yamagata, T. (2008) “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of 

Econometrics, 142: 50–93. 

Pesaran, M.H., A. Ullah, ve Yamagata, T. (2008) “A Bias Adjusted LM Test of Error Cross Section 

İndependence”, Econometrics Journal, 11: 105–127. 

Smith, G. P. (2012) “Google Internet Search Activity and Volatility Prediction in the Market for Foreign 

Currency”, Finance Research Letters, 92: 103–110. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1232 

 

Topaloğlu, E. E. ve Yaman, S. (2018) “Simetrik ve Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile 

Volatilite Tahmini: Borsa İstanbul 100 Endeksi Uygulaması”, International Conference on 

Applied Economics and Finance (ICOAEF’18 IV), Kuşadası, Aydın. 

Tuna, K., ve İsabetli, İ. (2014) “Finansal Piyasalarda Volatilite ve BİST-100 Örneği”. Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27): 21-31. 

Yıldız, B. (2016) “Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCH Modellerinin Kullanılması: 

Seçilmiş̧ BİST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

(72): 83-106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1233 

 

ENFLASYON ORANI DEĞİŞKENİ İLE OLUŞTURULAN İSLAMİ FİNANSAL VARLIK 

FİYATLAMA MODELİNİN KATILIM-50 ENDEKSİNE UYGULANMASI  

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat DİLMAÇ  

Arş. Gör. Serpil SUMER  

Doç. Dr. Ramazan YANIK***  

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı enflasyon değişkeni ile oluşturulan İslami Finansal Varlıkları Fiyatlama 

modelinin Katılım-50 Endeksinde geçerliliğini test etmektir. Çalışmada 2014-2018 yılları arasında 

Katılım-50 endeksinde işlem gören 44 şirket analize dahil edilmiştir. Analizde bağımsız değişken olarak 

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) verileri kullanılmıştır. Modelin uygulanabilirliğini test etmek için 

regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmalarda sıklıkla kullanılan regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve bu ilişkinin derecesini saptamaktadır. Regresyon analizi 

yapılmadan önce analizin taşıması gereken varsayımlar test edilmiştir. Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM, Heteroskedasticity Test: White ve çoklu doğrusal bağlantı testleri yapılmıştır. Yapılan 

testler sonucunda otokorelasyon, değişen varyans ve çoklu doğrusal bağlantı problemleri olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan Regresyon analizi sonucunda, Tüfe oranı ile oluşturulan İslami Finansal 

Varlık Fiyatlama Modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğu ve oluşturulan modelin Katılım-50 

Endeksine uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimler:  İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Regresyon Analizi.  

JEL Kodları: G11,G12 
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APPLICATION OF ISLAMIC FINANCIAL ASSETS PRICING MODEL GENERATED 

WITH INFLATION RATE TO PARTICIPATION-50 INDEX  

ABSTRACT 

This study aims to test the validity of the Islamic Financial Assets Pricing model formed by the 

inflation variable in the Participation-50 Index. In the study, 44 companies traded in the Participation-

50 Index between 2014-2018 were included in the analysis. Consumer Price Index (CPI) was used as 

the independent variable in the analysis. Regression analysis was used to test the applicability of the 

model. Regression analysis, which is frequently used in studies, defines the relationship between the 

dependent and independent variables and determines the degree of this relationship. Before performing 

the regression analysis, the assumptions that the analysis should bear were tested. Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM, Heteroskedasticity Test: White and multiple linear connection tests were 

performed. As a result of the tests, it was concluded that there was no autocorrelation, changing 

variance and multiple linear connection problems. As a result of the regression analysis, it was 

concluded that the Islamic Financial Asset Pricing Model which is formed by the CPI ratio is significant 

as a whole and that the model can be applied to the Participation-50 Index.  

Keyword: Islamic Financial Assets Pricing Model, Regression Analysis.  

JEL Kodları: G11,G12 

1. GİRİŞ   

Risk ve getiri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yatırımcılar, yatırım araçlarını 

seçerken risk ve getiri arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi dikkate almaktadırlar. Daha fazla getiri elde 

etmek isteyen yatırımcılar daha fazla risk üstlenmektedirler. Yatırımcılar maruz kaldıkları riskleri 

azaltmak için oluşturdukları yatırım portföylerini çeşitlendirme yoluna giderler.  

Finansal varlığın toplam riskini firma riski (çeşitlendirilebilir risk) ve piyasa riski 

(çeşitlendirilemeyen) oluşturmaktadır (Gün, 2016: 217). Firmaya özgü risk olan sistematik olmayan 

riski çeşitlendirme yolu ile azaltmak mümkün iken, piyasaya ait olan sistematik olmayan riski ise 

çeşitlendirme yolu ortadan kaldırmak mümkün değildir (Bolak, 2016: 6-7).   

Risk ve portföyün beklenen getirisi arasındaki ilişkinin nasıl ölçüleceğini gösteren modern 

portföy kuramı ilk defa 1952 yılında Harry Markowitz tarafından ortaya konulmuştur (Şakar, 2009: 1). 

Modern portföy kuramına göre; yatırımcılar rasyoneldir, riskten kaçınırlar ve daima daha fazla getiri 

istemelerine karşılık daha düşük risk talep ederler (Karan, 2018: 139). Markowitz tarafından ortaya 

konulan modern portföy kuramı varlıkların fiyatlarının belirlenmesi için oluşturulan varlık fiyatlama 

modellerinin dayanak noktasını oluşturmaktadır. Varlık fiyatlama modelleri arasından iki temel model 
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kullanılmaktadır. Bu modeller; Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model) ve 

Arbitraj Fiyatlama Modeli (Arbitrage Pricing Model)’dir.  

 Bu çalışmanın amacı enflasyon değişkeni ile oluşturulan İslami Finansal Varlıkları Fiyatlama 

modelinin Katılım-50(KAT50) Endeksinde geçerliliğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda KAT-50 

Endeksinde işlem gören finansal varlıkların beklenen getirileri panel veri analizi yardımı ile bulunmaya 

çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI   

1950’li yıllarda ortaya çıkan modern portföy teorisine dayanak olarak ortaya çıkan Finansal 

Varlık Fiyatlama Modeli ile ilgili literatürde birçok çalışma mevcuttur. Finansal Varlık Fiyatlama 

Modelinde risksiz faiz oranı yerine farklı oranların kullanılmasını ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları 

şunlardır:  

Dar ve Hanif (2011), finansal varlık fiyatlama modeli ile İslami finansal varlık fiyatlama modelini 

Karaçi Menkul Kıymetler Borsası’nda karşılaştırmalı olarak test etmişlerdir. Karaçi Menkul Kıymetler 

Borsası’nda 2001-2010 yılları arasında işlem gören 100 şirket üzerinde modellerin karşılaştırmasını 

yapmışlardır. Yapılan istatistiki analiz sonucunda orta büyüklükteki portföyler için İslami finansal varlık 

fiyatlama modelinin açıklayıcı gücünün finansal varlık fiyatlama modeline göre daha iyi olduğu 

sonucuna varmışlardır. Modelde risksiz faiz oranı yerine enflasyon oranını (TÜFE ve TEFE) 

kullanmışlarıdır.   

Sadaf ve Andleeb (2014), İFVFM modelini Karaçi Meezan Endeksi’nde uygulamışlardır. 

Yaptıkları çalışma sonucunda risksiz faiz oranının kullanıldığı geleneksel modelde ve enflasyon 

oranının kullanıldığı İFVFM modelinde benzer sonuçlar elde etmişlerdir.  

Hakim, Hamid ve Meera (2016), İslami finansal varlık fiyatlama modelinin Malezya Borsası’na 

uygulanabilirliği ile ilgili çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında Malezya Borsası’nda işlem gören 

varlıkların beklenen getirilerini; 2011-2014 yılları arası Sukuk getirileri için İslami finansal varlık 

fiyatlama modelini uygulamışlar, 2004-2014 yılları arasında işlem gören varlıklar için hem İFVFM hem 

de FVFM modelini kullanarak karşılaştırmasını yapmışlardır. Çalışmada, üç yıllık zaman periyodunda 

yapılan sonuçlarda her iki model benzer sonuçlar vermiştir. On yıllık zaman periyodu için de iki model 

ile yapılan analizlerde portföylerin getirisi birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Bu durumda İFVFM 

beklenen getirileri hesaplamada kullanılabilir. Ayrıca uzun dönemli verilen kullanılması daha güvenilir 

sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.  

Çömlekçi ve Sondemir (2018), yaptıkları çalışmada İslami finansal varlık fiyatlama modelinin 

Katılım-30 endeksinde uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında kullandıkları modelde risksiz 

faiz oranı yerine enflasyon oranını kullanmışlardır. 2011-2016 yılları arasında Katılım-30 endeksinde 
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sürekli işlem gören şirketlerin beklenen getirilerini açıklamada İslami finansal varlık fiyatlama 

modelinin açıklama gücünün geleneksel finansal varlık fiyatlama modeline göre daha yüksek olduğu ve 

finansal varlık fiyatlama modelinin İslami finansa uygulanabileceği sonuçlarına ulaşmışlardır.  

Adistyaningrum, Dwiyanti ve Chandra (2018), yaptıkları çalışmada iki farklı İFVM modelini 

karşılaştırmışlardır. Karşılaştırması yapılan modellerin ilkinde risksiz faiz oranı yerine zekât oranını 

kullanılmış, ikinci modelde ise risksiz faiz oranı yerine enflasyon oranı kullanılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda risksiz faiz oranı yerine enflasyon oranı kullanılarak oluşturulan modelin daha faza getiri 

elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.   

Effendi (2016), enflasyon oranı kullanılarak ile oluşturulan İFVFM ile zekât oranı kullanılarak 

oluşturulan İFVFM modellerinin karşılaştırmasını yapmıştır. 2001-2015 yılları arasında Jakarta İslami 

Endeks’inde (JII) işlem gören hisse senetlerinin beklenen getirileri her iki modelle de test edilmiştir. 

Yaptıkları analiz sonucunda enflasyon oranı kullanılarak oluşturulan İFVFM modelinin zekât oranı 

kullanılarak oluşturulan modele göre açıklayıcı gücünün daha yüksek olduğu sonucuna ulamıştır. Ayrıca 

enflasyon oranı kullanılarak oluşturulan modelin geleneksel modelde olduğu gibi risk-getiri dengesi ile 

uyumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

3. İSLAMİ FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ  

FVFM diğer bir ifade ile Capital Asset Pricing Model, risk ile getiri arasındaki ilişkiyi açıklamada 

kullanılan geleneksel modeldir. Sharpe (1964) ve Lintner (1965) sermaye varlıkları fiyatlama modelinin 

ortaya çıkışına katkı sağlamışlardır (Fama ve French, 2004: 25). Daha sonra Treynor (1965), Ross 

(1977,1978), Fama ve French (1992) ve Black (1972) modelle ilgili çalışmalar yaparak modele katkı 

sağlamışlardır.  

FVFM modeli;  

E (Ri) = Rf + [E(Rm) - Rf] * βi                                            (1) 

Modeli oluşturan kavramlardan; E (Ri) beklenen getiriyi, E (Rm), pazar (piyasa) portföyünün 

getirisini, βi i varlığının betasını (sistematik riskini) ve Rf ise risksiz faiz oranını göstermektedir (Bilir, 

2016: 59). Modelde, yatırımcının talep ettiği beklenen getiri oranı; risksiz faiz oranı (paranın zaman 

değerini ifade edecek ödeme) ile piyasa ve betaya dayanan risk primini faktörüne bağlıdır (Bozkurt, 

Arıkan ve Doğukanlı, 2007: 272). 

Beklenen getiri ile risk arasındaki ilişkiyi savunan modelin çeşitli varsayımları bulunmaktadır 

(Karan, 2018: 209). Modelin varsayımları: 

1. Sermaye piyasaları etkindir ve her türlü bilgi fiyatlara yansımaktadır.  
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2. Yatırımcılar yatırım yapacakları portföyleri etkin sınır üzerinden seçerler. 

Yatırımcıların etkin sınır üzerinden seçecekleri portföyler yatırımcıların fayda fonksiyonunu 

(kayıtsızlık eğrilerini) belirler (Şakar, 2009: 27).  

3. Yatırımcılar riskten kaçınarak fayda fonksiyonlarını maksimum yapmaya çalışırlar. 

Eğer iki yatırım seçeneğinin beklenen getirisi aynı ise beklenen getirisinin varyansı küçük olan 

yatırım seçeneği yatırımcılar tarafından tercih edilir (Kulalı, 2016: 279).  

4. Vergiler ve işlem maliyeti dikkate alınmamaktadır.  

5. Varlıklar sınırsız küçük parçalara bölünebilir. Tam likidite durumu vardır. 

Yatırımcılar isterse en küçük değere yatırım yapabilirler (Adistyaningrum vd., 2018: 436).  

6. Tüm yatırımcılar homojen beklentiye sahiptirler. Menkul kıymet fiyatları, risksiz faiz 

oranı ve aynı portföy kullanılarak yatırımcılar aynı etkinlik sınırını oluştururlar. 

(Adistyaningrum vd., 2018: 436).   

7.  Piyasada risksiz menkul kıymet bulunmaktadır ve tüm yatırımcılar istedikleri kadar 

risksiz faiz oranıyla borç alabilir veya borç verebilirler (Şakar, 2009: 27).  

8. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Bu nedenle fiyatlar tek bir işlemden 

etkilenmemektedir ( Çakır, 2016: 8).  

9. Piyasadaki tüm yatırımcılar serbest bir şekilde açığa satış yapma imkânına sahiptir 

(Çomak, 2009: 23). 

10. Enflasyonun olmadığı varsayılır (Adistyaningrum vd., 2018: 436).   

Bu varsayımların geçerliliği üzerine eleştirirler yapılmasına rağmen, model basit ve sade olduğu 

için finansal varlıkların beklenen getirilerinin hesaplanmasında sıklıkla kullanılan bir modeldir. Model 

için yapılan eleştirilerden biri de finansal varlıkların beklenen getirilerinin hesaplanmasında risksiz faiz 

oranının kullanılmasıdır.  

İslam dininde faiz her türlü işlemde yasaklanmıştır. FVFM modelinde de risksiz faiz oranı 

kullanılarak finansal varlığın beklenen getirisi hesaplandığı için model eleştirilmiştir. Risksiz faiz oranı 

yerine farklı değişkenler konularak İslami finansla uyumlu varlık fiyatlama modelleri geliştirilmiştir. 

1987 yılında Tomkins ve Karim, finansal varlık fiyatlama modelinde açıkça belirtilen faiz kavramının 

çıkararak İslami finansla uyumlu yeni bir model önerisinde bulunmuşlardır. İslami finansla uyumlu yeni 

modeli “Ke =  Brm” şeklinde formüle etmişlerdir. Geleneksel finansal varlık fiyatlama modelinde yer 

alan risksiz faiz oranını tamamen modelden çıkarmışlardır. Modelde; B betayı, rm ise beklenen piyasa 

portföyü getirisini göstermektedir.1987 yılında Ashker, finansal varlık fiyatlama modelinde risksiz faiz 

oranı yerine zekât oranının kullanılmasını önermiştir. 2010 yılında ise Sheikh, modelde risksiz faiz oranı 

yerine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranını kullanarak İslami finansala uyumlu finansal varlık fiyatlama 

modelini sunmuştur. Hanif (2011), Finansal Varlık Fiyatlama Modelinde risksiz faiz oranı yerine 

enflasyon oranının kullanılarak İslami Varlık Fiyatlama Modelini öneren çalışma yapmıştır. Modelde 
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risksiz faiz oranı yerine enflasyon oranının kullanılmasının nedenini İslam dininin faiz yasağı esası 

oluşturmaktadır. Risksiz faiz oranının iki bileşeni bulunmaktadır: Reel oran ve enflasyon oranı. 

Enflasyon yatırımın değerini azalttığı için enflasyon oranının kullanılması ilk tutarda yapılacak olan 

yatırımı koruyacaktır. Literatürde İslami finansal varlık fiyatlama modeli ile ilgili yapılan model 

önerileri Tablo 1’deki gibidir:  

Tablo 1. Literatürdeki İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri 

Yazar(lar)/Yıl Önerilen Model Risksiz Faiz Oranı Yerine 

Önerilen Değişken 

Tomkins ve 

Karim (1987) 

Ke =  Brm Risksiz faiz oranının modelden 

çıkarılmasını önermişlerdir.  

Ashker(1987) 𝐸(𝑅𝑖)=𝑍+𝛽(𝑅𝑚−𝑍) Risksiz faiz oranı yerine “Zekât 

Oranı” nın kullanılmasını 

önermiştir. 

Sheikh (2010) E(𝑅𝑖)=Nominal GDP+𝛽(𝑅𝑚−Nominal GDP) Risksiz faiz oranı yerine “Nominal 

GDP” nin kullanılmasını önermiştir.  

Hanif (2011) Rj= I + β (Rm-I) Risksiz faiz oranı yerine “Enflasyon 

Oranı ”nın kullanılmasını 

önermiştir.    

 

İslami finansal varlık fiyatlama modelinin çeşitli varsayımlara sahiptir (Derbali, Khaldi ve Jouini, 

2017: 530). Bu varsayımlar:   

1. Yatırımcılar beklenen değerler ve varlık getirisinin standart sapmasını dikkate 

alarak karar verirler.  

2. İşlem maliyeti bulunmamaktadır.    

3. Varlıklar sonsuz bölünebilir.  

4. Varlıklar pazarlanabilirler. 

5. Yatırımcıların beklentileri homojendir. 

6. Bir yatırımcı, hisse senedinin fiyatını etkileyemez.   

4. YÖNTEM ANALİZ VE BULGULAR  

Katılım 50 Endeksi, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensipleri ile 

uyumlu olan hisse senetlerinin oluşturduğu bir endekstir. Bu çalışmanın amacı, İFVFM’nin Katılım 50 

Endeksine (Kat-50) uygulanabilirliğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Kat-50 Endeks’inde 

2014-2018 yılları arasında endekse dahil olan ve verilerine kesintisiz ulaşılan 44 şirketin verileri 
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çalışmanın sınırlarını oluşturmaktadır. Modelin uygulanabilirliğini test etmek için regresyon analizi 

kullanılmıştır. Çalışmalarda sıklıkla kullanılan regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve bu ilişkinin derecesini saptamaktadır (Tarı, 2018: 15).  

Regresyon modelinin uygulanabilmesi için bazı varsayımları sağlaması gerekir. Hata terimleri 

arasında ilişkinin (otokorelasyon) olup olmadığını test etmek için Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM Testi yapılmıştır. Testin sonuçları Tablo 2’deki gibidir.  

Tablo 2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Sonuçları 

Obs*R-squared 2,298507                  Prob. Chi-Square(5)                 0,806486 

Tablo 2’ye göre (Prob. Chi-Square=0,806486) otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Yani hata 

terimleri arasında ilişki yoktur. Değişen varyans probleminin bulunup bulunmadığını test etmek için 

Heteroskedasticity Test: White Testi yapılmıştır. Testin sonuçları Tablo 3’deki gibidir.  

Tablo 3. Heteroskedasticity Test: White Test Sonuçları 

Obs*R-squared 1,056417                              Prob. Chi-Square              0,58966 

 

Tablo 3’e göre (Prob. Chi-Square=0,58966) değişen varyans (Heteroskedasticity) problemi 

bulunmamaktadır. Yani hata terimlerinin varyansları bağımsız değişkendeki değişmelere göre 

değişmemektedir. Bağımsız değişkenler arasında güçlü bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için 

çoklu doğrusal bağlantı testi (VIF) yapılmıştır. VIF<5 ise çoklu doğrusal bağlantı problemi 

bulunmamaktadır. Yapılan test sonucunda VIF değeri 1 olarak çıktığı için bağımsız değişkenler arasında 

güçlü bir ilişki bulunmamaktadır.  

İFVFM’nin Kat-50 Endeksine uygunluğunu test etmek için aşağıdaki model oluşturulmuştur:  

R– RTÜFE :=α +β(Kat-50-RTÜFE) + ɛ                                   (1) 

   R:  Portföyünün ortalama getirisi   

    RTÜFE: Tüfe oranı  

   α : Modelin sabiti 

   β: Beta  

   ɛ: Hata terimi  

   Kat-50-RTÜFE: Risk primi  
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    R– RTÜFE :=α +β(Kat-50-RTÜFE) + ɛ  şeklinde oluşturulan modelde parametreler regresyon 

analizinde en küçük kareler yöntemi yardımı ile tahmin edilmiştir. Yapılan analizin sonucu Tablo 4’te 

sunulmuştur.  

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonucu 

Değişkenler  Katsayı Standart Hata  t Değeri  Olasılık 

Değeri  

C 0,00065 0,00031 2,10327 0,05160 

K50-TUFE 1,00162 0,00927 108,00120 0,00000 

     

R2 0,998630 Durbin-Watson   2,441588 

Düzeltilmiş R2 0,998545 

F-Değeri 11664,250000 

Olasılık Değeri(F-

İstatistiği) 

0,000000 

 

Tablo 4’e göre modelin belirlilik katsayısı (R2 değeri) % 99,8630’dur. Modelde yer alan risk 

priminin % 99,8630’u modele dahil edilen Tüfe bağımsız değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Kurulan 

model bir bütün olarak (p<0,05) anlamlıdır. Tablo 4’e göre; risk primi sıfır iken Kat-50 portföyünün 

beklenen getirisi %000 65’tir. Risk priminde meydana gelecek olan 1 birimlik artış portföyün ortalama 

getirisini 1,00162 arttıracaktır.  

5. SONUÇ  

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, risk ile getiri arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılan 

geleneksel modeldir. Basit ve sade olduğu için sıklıkla kullanılan FVFM modelinin varsayımlarına 

eleştiriler yapılmıştır. Yapılan eleştirilerden biri de modelde risksiz faiz oranının kullanılmasıdır. İslam 

dininde faiz haram olduğu için faizle yapılan tüm işlemlerde haram kabul edilmektedir. Bu nedenden 

ötürü faizin bulunmadığı İslami Finansal Varlık Modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı enflasyon 

değişkeni ile oluşturulan İslami Finansal Varlıkları Fiyatlama modelinin Katılım-50 (KAT50) 

Endeksinde geçerliliğini test etmektir. Çalışmada 2014-2018 yılları arasında Kat-50 endeksinde işlem 

gören 44 şirket analize dahil edilmiştir. Analizde bağımsız değişken olarak Tüketici Fiyat Endeksi 

(Tüfe) verileri kullanılmıştır. Modelin uygulanabilirliğini test etmek için regresyon analizinde en küçük 

kareler yöntemi kullanılmıştır. Regresyon analizi yapılmadan önce Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM, Heteroskedasticity Test: White ve çoklu doğrusal bağlantı testleri yapılmıştır. Yapılan testler 
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sonucunda otokorelasyon, değişen varyans ve çoklu doğrusal bağlantı problemleri olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Kurulan model bir bütün olarak (p<0,05) anlamlıdır ve risk primi sıfır iken Kat-50 

portföyünün beklenen getirisi %000 65’tir. Ayrıca risk priminde meydana gelecek olan 1 birimlik artış 

portföyün ortalama getirisini 1,00162 arttıracaktır.  

KAYNAKÇA 

Adistyaningrum, W., Dwiyanti, Y. H. ve Chandra, Y. A. (2018) “Sharıa Complıant Asset Prıcıng Model 

For Portofolıo Effıcıency”, Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke‐3 Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Indonesia. 

Bilir, H. (2016) “Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Analizi: Varsayımlar, Bulgular ve Hakkındaki 

Eleştiriler”, Journal of Finance & Banking Studies,5(2): 58-72.  

Bolak, M. (2016) “Risk ve Yönetimi”, İstanbul: Birsen Yayınevi  

Brealey,A. R., Myers S. C. ve Marcus, A.J. (2007) “İşletme Finansmanının Temelleri” (Çev. Bozkurt 

Ü. Arıkan, T. ve Doğukanlı, H.), McGrawHill.  

Çakır, A. (2012) “Arbitraj Fiyatlama Teorisi Ve IMKB Sektör Endeksleri Üzerine Uygulanması”, 

Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.   

Çomak, A. (2009) “Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Çerçevesinde Risk Getiri İlişkisi Ve İMKB’ye 

Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.   

Çömlekçi, İ. ve Sondemir, S. (2018) “İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi 

Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 70: 55-

67. 

 Dar, A. J. ve Hanif, M. (2012) “Comparative Testing of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and 

Shari’a Compliant Asset Pricing Model (SCAPM): Evidence from Karachi Stock Exchange-

Pakistan”, In 4th South Asian International conference (SAICON-2012), Pearl Contenental Hotel, 

Bhurban, Pakistan.   

 Effendi, K. A. (2016) “Optimalisasi Shari’a Compliant Asset Pricing Model Terhadap Rate of Return 

pada Jakarta Islamic Index”, Jurnal Manajemen, 20: 370-386. 

  El-Ashker, A. A. F. (1987) “The Islamic Business Enterprise”, London: Croom Helm  

Hakim, S. A., Hamid, Z., Meera, M. and Kameel, A. (2016) ‘‘Capital Asset Pricing Model and Pricing 

of Islamic Financial Instruments’’, Journal of King Abdulaziz University: Islamic 

Economics, 29(1). 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1242 

 

Hanif, M. (2011) “Risk and Return under Shari'a Framework: An Attempt to Develop Shari'a Compliant 

Asset Pricing Model (SCAPM)”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences 

(PJCSS), 5(2): 283-292.  

 Karan, M. (2018) “Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi”, Ankara: Gazi Kitapevi. 

Kulalı, İ. (2016) “Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Beta Katsayısının Düzenlemeye Tabi 

Piyasalarda Kullanımı”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 31:274-295. 

Sadaf, R. and Andleeb, S. (2014) “Islamic Capital Asset Pricing Model (ICAPM)”, Journal of Islamic 

Banking and Finance, 1:187-195. 

Shaikh, S.A. (2010) “Proposal for a New Economic Framework Based on Islamic Principles”, Islamic 

Economics Project. 

 Şakar, B. (2009) “Varlık Fiyatlamada Faktör Modelleri ve Üç Faktörlü Modelin İMKB’de Testi”, 

Yüksek lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Tomkins, C. ve Karim, R. A. A. (1987) “The Shari'ah and Its Implications for Islamic Financial 

Analysis: An Opportunity to Study Interactions Among Society”, Organizations, and 

Accounting, American Journal of Islamic Social Sciences, 4: 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1243 

 

 

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME: BAYESYEN KANTİL REGRESYON 

YAKLAŞIMI 

 

Fadime AKSOY  

Nuran BAYRAM ARLI 

 

ÖZET 

 

Ülkede ekonomik büyümenin bir bütün olarak sağlanabilmesi için bölgesel olarak ekonomik 

büyümenin belirleyicilerinin belirlenmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bu 

kapsamda bölgesel politika çerçevelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomik büyümenin 

belirleyiceleri olarak kabul edilen değişkenlerin, bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin iyi 

anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bunun önemli sebeplerinden birisi, ülkede ekonomik büyüme 

oranı artarken işsizlik ve enflasyon gibi makro değişkenlerde önemli bir düşüş yaşanmazsa, ekonomik 

büyümenin getirisi olan artan milli gelirin, önemli bir kısmı belirli bir kitlenin lehine gideceğinden ülke 

genelinde bölgesel eşitsizlikler meydana gelecek olmasıdır. Bu kapsamda bölgesel ekonomik büyüme 

düzeyini enflasyon, işsizlik ve ihracatın nasıl etkilediğini incelemek için, 2004-2017 yılları arasında 

Türkiye düzey 2 bölge birimleri bayesyen kantil regresyon yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Sonuçlar bölgelerde ekonomik büyüme üzerinde işsizliğinin tüm kantiller için % 95'lik bayesyen 

güvenilir aralık düzeyinde negatif, enflasyon ve ihracatın ise pozitif ve önemli olduğunu göstermektedir. 

Enflasyonun, işsizliğin ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yüksek kantillerde düşük kantillere göre 

daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Düzey 2, Bayesyen Yaklaşım, Kantil regresyon, Enflasyon 

Jel Kodları: C11,C21, C23 
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REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A BAYESIAN APPROACH TO 

QUANTILE REGRESSION 

ABSTRACT 

In order to achieve economic growth in the country as a whole, determinants of regional 

economic growth, socio-economic analysis of the regions and regional policy frameworks should be 

determined within this scope. A good understanding of the effects of variables considered as 

determinants of economic growth on regional economic growth is crucial. One of the main reasons for 

this is that if there is no significant decrease in macro variables such as unemployment and inflation 

while the economic growth rate increases in the country, This is because regional inequalities will occur 

throughout the country as a significant portion of the increasing national income, which is the return of 

economic growth, will favor a certain population. In this context, to examine how regional economic 

growth affects inflation, unemployment and exports, Turkey NUTS 2 units between the years 2004-2017 

were analyzed using Bayesian Approach to Quantile Regression. The results show that unemployment 

on the economic growth in the regions is negative in the 95% bayesian confidence interval for all 

quantiles, while inflation and exports are positive and significant. The effect of inflation and 

unemployment on economic growth is greater on high quantiles than low quantiles. 

Keywords: Economic Growth, NUTS 2, Bayesian Approach, Quantile Regression, Inflation 

Jel Codes: C11,C21, C23 

 

1. GİRİŞ 

Bölgesel kalkınma kavramı, bir bölgenin refah düzeyindeki artış olarak ifade edilmektedir. 

Bölgesel kalkınma, bir bölgenin refahına (mutlak veya göreceli bir anlamda) katkıda bulunabilecek 

uygun üretken kaynaklardan yararlanma ihtiyacına ilişkin çok çeşitli ekonomik politika konularını 

kapsar. Bölgesel kalkınmanın amacı, dünyanın herhangi bir bölgesindeki farklı ülkelerin ya da bir ülke 

içerisindeki farklı bölgelerin, gelişmişlik düzeylerini birbirlerine yakın seviyeye getirmek ve bölgeler 

arasındaki eşitsizliği gidermektir (Sevinç ve Azgün, 2012). Sonuç olarak, bölgesel kalkınma hem 

verimlilik hedefleriyle (kıt faktör girdilerinin optimum kullanımı gibi) hem de eşitlik hedefleriyle 

(sosyal uyum ve zenginlik dağılımı gibi) ilişkilidir (Capello ve Nijkamp,2010). Bölgesel kalkınma, 

bölgelerin refahının eşit ve adil olarak uygulanması için sistemli ekonomik kalkınma modeli olarak da 

tanımlanmaktadır  (Takım, 2010). Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için ekonomik kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bölgesel kalkınmanın en önemli parçası bölgelerin ekonomik 

performansıdır.  Ekonomik kalkınma kavramı çok boyutlu bir süreç olup, ekonomik büyüme, gelir 
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eşitsizliğinin azaltılması ve yoksulluğun önlenmesinin yanında sosyal uyum ve bölgesel adaletin 

sağlanması konularını içerir (Yılmazer ve diğerleri,2006). 

Bölgesel kalkınma, ulusal kalkınmaya temel teşkil ederken, ekonomik kalkınma hem bölgesel 

hem de ulusal kalkınma için önem teşkil etmektedir. Ekonomik kalkınma bölgesel kalkınmanın 

gerçekleşmesi için itici güçtür. Bölgelerin ekonomik kalkınmaları önünde işsizlik ve enflasyon gibi 

ekonomik istikrarsızlıklar büyük bir engel teşkil etmektedir (Uysal ve Erdoğan, 2004). Ekonomik 

kalkınmayı sağlamak için yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele edilmektedir. Ayrıca işsizlik ve 

enflasyon son zamanlarda da sonuçları ciddi biçimde hissedilen ekonomik sorunların başında gelmeye 

başlamıştır. İşsizlik ve enflasyonun diğer ekonomik değişkenler üzerinde ki olumsuz etkileri literatürde 

çok tartışılan bir konu olmuştur. Bir bölgenin ekonomik performansı, işsizlik ve enflasyon oranlarının 

toplamı olarak ifade edilebilmektedir (Şentürk ve Akbaş,2014).Bu sebeple çalışmada enflasyon ve 

işsizliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ilk olarak inceleyen Phillips’tir. 

Philips’e (1958) göre enflasyon oranındaki artış ekonomik büyüme üzerinde olumlu yönde etki 

yapmaktadır. Ayrıca enflasyon oranı arttığında işsizlik oranında düşüş yaşanacağı varsayıldığı için 

ekonomik büyümenin artacağı ileri sürülmektedir (Bulut ve diğerleri,2012). İlerleyen zamanlarda 

literatürde yüksek enflasyon ile birlikte düşük ekonomik büyüme, enflasyonun her zaman büyüme 

üzerinde olumlu etki yaratmayacağı görüşü de önem kazanmıştır (Karaçor ve diğerleri,2011). Güven ve 

Ayvaz (2018) ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiyi negatif bulan çalışmalardan birisidir. 

Telek ve Telek (2016) ise enflasyon ile ekonomik büyüme  arasındaki ilişkiyi pozitif yönlü bulmuşlardır. 

İşsizlik ve Ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ilk kez 1962 yılında Arthur Okun incelemiş, 

işsizlik ve büyüme arasında negatif ilişki olduğunu bulmuştur. Literatürde Yüksel ve Oktar (2017), Eser 

(2014), Christopoulos(2004) yaptıkları çalışmalarda olduğu gibi birçok çalışmada işsizlik oranını ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki ters yönlüdür.  

Son zamanlarda ekonomik büyüme  ile ilgili çalışmalarda bayesyen kantil regresyon yaklaşımı 

kullanılmaya başlamıştır. Crespo-Cuaresma ve arkadaşları (2010) ,Avrupa Birliği bölgelerinde 

ekonomik büyümenin belirleyicilerini bayesyen kantil regresyon ile incelenmiştir. Gonzales ve Rojas-

Hosse (2019) , seçtikleri MENA ülkelerinde gelir eşitsizliği ve enflasyon şokları arasındaki ilişkiyi 

bayesyen kantil regresyon yaklaşımı ile analiz etmişlerdir. Farklı gelir grupları için enflasyon şoklarının 

etkisini tahmin etmişlerdir. Sonuçlar gelir eşitsizliğinin daha yüksek olduğu ülkelerde enflasyon 

şoklarının önemli derecede etkili olduğunu göstermiştir. 

 Bu çalışmada ekonomik büyüme üzerinde işsizlik ve enflasyon oranının etkisi ölçülmeye 

çalışılmıştır. 
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2. DATA VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada, Türkiye’de bölgesel bazda enflasyon ve işsizlik oranının ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisi veri eksikliği nedeniyle 2004-2017 dönemleri için incelenmektedir. Veri seti olarak 

IBBS-2 sınıflandırmasına göre Türkiye’deki 26 bölgeye (Düzey 2) ilişkin yıllık veriler kullanılmaktadır. 

Türkiye’de Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde enflasyon ve işsizlik oranlarının ekonomik büyüme 

üzerinde farklı etkilerinin olup olmadığını değerlendirmek için bayesyen kantil regresyon yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bayesyen kantil regresyon yaklaşımı enflasyon ve işsizlik oranın farklı düzeyde 

kalkınmış bölgelere etkisini tahmin etmek amacıyla kullanılmıştır. . Modelde kişi başına Gayri safi 

yurtiçi hasıla büyüme oranı (GSYH)  bağımlı değişken olarak, işsizlik oranı (lissiz) ve Tüketici Fiyat 

Endeksinde (TÜFE) meydana gelen yıllık değişimi gösteren enflasyon oranı (lenf) bağımlı değişken 

olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

veri tabanından elde edilmiştir.  

 𝑦𝑖, Türkiye Düzey 2 istatistiki bölge birimleri için (i=1,…,26) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 

ile ölçülen her i istatistiki bölge biriminin ekonomik büyümesi ve 𝑋𝑖 , k bağımsız değişkenin (enflasyon 

ve işsizlik oranı) k x 1 boyutlu vektörü olsun. Eğer 𝑞𝑝(𝑋𝑖), verilen 𝑋𝑖 ile 𝑦𝑖’nin p. Kantil regresyon 

fonksiyonunu (0<p<1) gösteriyorsa 𝑞𝑝(𝑋𝑖) ve 𝑋𝑖 arasındaki ilişki 𝑞𝑝(𝑋𝑖)=𝑋𝑖
′𝛽𝑝 şeklinde modellenir. 

Burada 𝛽𝑝; 𝑋𝑖’nin  𝑦𝑖 üzerindeki etkisini gösteren bilinmeyen parametre vektörüdür.  

Koenker ve Bassett'de (1978) tarafından geliştirilen, kantil regresyon modeli, 𝑦𝑖 = 𝑋𝑖
′𝛽𝑝 + 휀𝑖  

şeklindedir. Burada 휀𝑖 , p. kantili sıfıra eşit olarak sınırlandırılan 𝑓𝑝(•) yoğunluk fonksiyonuna sahip 

hata terimidir. Kantil regresyon modelinde 𝛽𝑝 tahmini p. kantil için ağırlıklandırılmış mutlak sapmaların 

minimizasyonuna dayanmaktadır. 

                                  𝛽�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜌𝑝(𝑦𝑖 − 𝑋𝑖
′𝛽𝑝)𝑛

𝑖=1     ,   (1) 

Burada , 𝜌𝑝(𝑢) = 𝑢{𝑝 − 𝐼(𝑢 < 0) kantil kayıp fonksiyonunu ifade etmektedir. 𝑢 ≥ 0 olduğunda 

𝜌𝑝(𝑢) = 𝑝𝑢  𝑢 < 0 olduğunda ise 𝜌𝑝(𝑢) = (1 − 𝑝)𝑢  olarak tanımlanmaktadır (Alagidede ve 

Panagiotidis,2012) 

Kantil regresyonun tercih edilmesinin en önemli özelliklerinden birisi bağımsız değişkenin 

dağılımının farklı kantiller üzerindeki etkileri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlama kabiliyetidir. 

Ortalama Regresyon modellerin aksine bağımlı değişkeninin farklı kantilleri üzerindeki kovaryatik 

etkilerin genel bir değerlendirmesini sağlar. Ayrıca kantil regresyon heteroskedastisite ve aykırı 

değerlere karşı duyarsızdır (Aghamohammad,2018). Türkiye’de Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde 

enflasyon ve işsizlik konusundaki belirsizliği hesaba katmak için parametrelerin tahmininde ki 
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belirsizliği düzgün bir şekilde dikkate alan Bayesyen yaklaşım benimsenmiştir (Gonzales ve Rojas-

Hosse,2019).  

Kantil regresyonda bayesyen yaklaşımında yani Bayesyen kantil regresyonda ∑ 𝜌𝑝(𝑦𝑖 −𝑛
𝑖=1

𝑋𝑖
′𝛽𝑝) minimize etmek, asimetrik Laplace hata dağılımı altında olabilirlik fonksiyonunu maksimize 

etmekle eşdeğerdir. Eğer olasılık yoğunluk fonksiyonu  𝑓𝑝(𝑢) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑒−𝜌𝑝(𝑢) şeklinde verildiyse,  

U rassal değişkeni asimetrik Laplace dağılıma sahiptir denir. y' gözlem değerlerine dayanarak 𝛽𝑝 

parametresinin son olasılık dağılımları Bayes teoremi gereğince 𝜋(𝛽𝑝|𝑦) = 𝓛(𝒚|𝛽𝑝)𝝅(𝛽𝑝)  

şeklindedir. Burada, 𝝅(𝛽𝑝),  𝛽𝑝’nin ön olasılık dağılımı ve 𝓛(y|𝛽𝑝), asimetrik Laplace dağılımına sahip 

olabilirlik fonksiyonudur (Yu ve Moyeed,2001).  

Asimetrik Laplace dağılımının lokasyon ölçekli bir karışımını içeren bir Gibbs örnekleme 

algoritması biçiminde 𝛽𝑝’nın tahmini için Markov Zinciri Monte Karlo ( MCMC) methodları 

kullanılmaktadır. 𝑦𝑖 = 𝑋𝑖
′𝛽𝑝 + 휀𝑖, (𝑖 = 1, … , 𝑛) doğrusal modeli verilsin. Eğer 휀𝑖, 𝑓𝑝(휀𝑖) = 𝑝(1 −

𝑝)𝑒−𝜌𝑝(𝜀𝑖) yoğunluk fonksiyonu ile asimetrik Laplace dağılımına sahipse, o zaman p dağılımın 

çarpıklığını belirleyecektir ve bu dağılımın p. kantili sıfırdır. Kantil regresyonda Gibbs örneklem 

algoritması asimetrik Laplace dağılımının üstel ve normal dağılım gibi bir karışım temsiline 

dayanacaktır. Bayesyen yaklaşımda, 𝛽𝑝0 ve 𝜷𝑝0 , 𝛽𝑝 sırasıyla ön olasılık ortalaması ve kovaryansı 

olmak üzere ön olasılık dağılımı 𝛽𝑝 ∼ 𝒩( 𝛽𝑝0, 𝜷𝑝0)  olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra kantil 

regresyon modeli için Gibbs örneklem algoritması 𝛽𝑝’nin 𝛽𝑝│𝑦, 𝑧 ∼ 𝒩(𝛽𝑝 ,̂  𝜷�̂�) tam koşullu yoğunluk 

fonksiyonu ile tam koşullu dağılımı z ile oluşturulur. Burada; �̂�𝒑
−𝟏 = ∑

𝑋𝑖𝑋𝑖
′

𝜏2𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝜷𝒑𝟎

−𝟏,   𝜏2 =
1

𝑝(1−𝑝)
 

şeklindedir. Ekonomik büyüme üzerinde enflasyon ve işsizliğin etkisini tahmin etmek için ise; �̂�𝑝 =

�̂�𝑝 {∑
𝑋𝑖(𝑦𝑖−𝜃𝑧𝑖)

𝜏2𝑧𝑖
+ 𝜷𝒑𝟎

−𝟏𝛽𝑝0
𝑛
𝑖=1 }  eşitliği kullanılmaktadır. 

3.BULGULAR 

Bayesyen kantil regresyon analizi Rstudio programı kullanılarak yapılmıştır. MCMC 5000 

iterasyon ile burn-in periyodu 1000 olarak seçilmiştir Analiz 0.10,0.25,0.50,0.75,0.95 kantilleri için 

tahmin edilmiştir.. Tablo I’de Bayesyen tahmin sonuçları verilmiştir. Sonuçlarına göre;  % 95 güvenilir 

aralıklarda, enflasyon ve işsizlik oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri anlamlıdır Enflasyon 

kantil değerler arttıkça yükselmiş fakat  en yüksek kantilde ekonomik büyüme üzerinde oldukça düşük 

etkiye sahiptir. Ayrıca 0.75 kantile kadar işsizliğin ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi var iken 

0.75 kantilden itibaren işsizlik ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1248 

 

Tablo I. Bayesyen Kantil Regresyon Tahmin Sonuçları 

Değişkenler 0.10 Kantil 0.25 Kantil 0.50 Kantil 0.75 Kantil 0.95 Kantil 

Sabit 2.87619 

(2.417-3.320)* 

 

2.8270 

(2.054- 3.469)* 

 

1.9883 

( 1.256-2.964 )* 

 

3.068 

(2.4562- 3.753)* 

 

1.793 

(0.8147-  2.75)* 

 

Enflasyon Oranı 0.33657 

(0.139-0.562)* 

 

0.4292 

(0.184-0.703)* 

 

0.31177 

( 0.121 -0.687)* 

 

0.751 

(0.3739- 1.140)* 

 

0.0756 

(-0.343-0.402)* 

 

İşsizlik Oranı -0.00682 

(-0.207-0.197)* 

 

-0.0438 

(-0.257-0.153 )* 

 

-0.00382 

( -0.240-0.234)* 

 

0.307 

(-0.0152- 0.644)* 

 

0.1252 

( -0.438-0.643)* 

 

*%95 düzeyinde güvenilir aralıklar. 

4. SONUÇ 

 İşsizlik ve enflasyon hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bölgelerde araştırmacıları meşgul 

eden önemli ekonomik sorunların başında gelmektedir. Ekonomik büyüme tüm bölgeler için en önemli 

ekonomik hedeflerden biridir. Literatür incelendiğinde;  bayesyen kantil regresyon analizi tahmin 

sonuçlarının literatür ile ilgili benzer sonuçlar verdiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre enflasyon, 

tüm kantillerde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilerken ve işsizlik ekonomik büyümeyi 0.75. 

kantile kadar negatif daha sonra pozitif yönde etkilemektedir.. Bu bölgedeki bireylerin belirli bir noktaya 

kadar ekonomik gelirleri arttıkça alım gücünde artış eğilimi olduğunu göstermektedir.0.75 kantilden 

sonra enflasyon ve işsizlik oranındaki artış ekonomik büyümeyi de arttığı için ekonomik büyüme 

nedeniyle artan gelirin önemli bir kısmı bu bölgedeki yaşayanların belirli bir kısmına giderek gelir 

dağılımının belirli bir kitle lehine değişmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir sorun yaşayan 

bölgede, gelir dağılımı adaletsizliği yaşanabilmektedir. 

Analiz sonuçlarımıza göre bölgeler arasında gelir adaletsizliğinin olduğu tahmin edilmektedir. 

Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için bölgelerin gerçekleri dikkate alınarak bölgesel stratejiler 

hayata geçirilmelidir. 
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STRATEJİK PLANLAMADA YAPILAN HATALAR 

 

Meral SABANCI ATEŞ 

Müjde AKSOY 

 

ÖZET 

Küreselleşmenin etkisi ile yaşanan hızlı değişim süreci örgütleri, rekabet avantajı elde edecek 

şekilde, değişim sürecine karşı tedbirler almaya yönlendirmiştir. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve 

rekabet edebilmeleri için değişen çevre şarlarına uyum sağlamaları gerekmektedir. 1950’li yıllardan 

itibaren örgütler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenecek hedeflerinin sadece üst yöneticilerle 

değil, kuruluşun tüm yöneticilerinin katılımı ile belirlenmesi gerektiği düşüncesini benimsemeye 

başlamıştır. Bu doğrultuda stratejik planlama, yönetim bilimindeki yerini almış ve örgütler açısından 

vazgeçilmez bir kavram haline gelmiştir. Stratejik planlama sürecinde yapılacak hatalar örgütün 

rekabet gücünde önemili düşüşlere sebep olacaktır. Çalışma kapsamında işletmelerin stratejik planlama 

sürecinde yapılan hatalar, ilgili literatür taranarak ortaya konmuştur. İlgili literatürün incelenmesi 

sonucunda; işletmede stratejik planlama süreci ile ilgili; süreci başlatma ve katılım, görevlerin 

belirlenmesi, misyon ve vizyonun belirlenmesi, Swot analizi, stratejik konuları belirleme ve 

biçimlendirme, süreci geliştirme ve yeniden değerlendirme aşamalarında yaptığı hatalar tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Strateji, Planlama, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim, Planlama Hataları. 
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MISTAKES IN STRATEGIC PLANNING 

ABSTRACT 

 

 The rapid change process experienced by the effect of globalization has led organizations to 

take measures against the change process in a way to gain competitive advantage. Businesses must 

adapt to changing environmental conditions in order to survive and compete. From the 1950s onwards, 

organizations began to adopt the idea that the goals to be determined in order to achieve their goals 

should be determined not only by senior managers but also with the participation of all managers of the 

organization. In this direction, strategic planning has taken its place in management science and has 

become an indispensable concept for organizations. Mistakes in the strategic planning process will lead 

to significant reductions in the competitiveness of the organization. Within the scope of the study, the 

mistakes made in the strategic planning process of the enterprises were revealed by searching the 

related literature.  As a result of the review of the related literature; related to strategic planning process 

in business; Errors were identified during the process of initiating and participating in the process, 

defining tasks, defining the mission and vision, Swot analysis, defining and shaping strategic issues, 

developing and reevaluating the process. 

Keywords: Strategy, Planning, Strategic Plan, Strategic Management, Planning Errors. 

JEL Codes: M10, M11, M12. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisi ile yaşanan hızlı değişim süreci örgütleri, rekabet avantajı elde edecek 

şekilde, değişim sürecine karşı tedbirler almaya yönlendirmiştir. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve 

rekabet edebilmeleri için değişen çevre şarlarına uyum sağlamaları gerekmektedir. Stratejik planlama, 

değişen ve gelişen çevre şartlarına daha kolay ve hızlı adapte olan, bugününü iyi analiz ederek 

yarınlarına daha emin adımlarla ilerlemek için kendisine hedef ve stratejiler belirleyen, böylece 

rakiplerine karşı sektörde üstünlük sağlayan işletmelerin oluşmasını sağlamaktadır. 1950’li yıllardan 

itibaren örgütlerin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenecek hedeflerinin sadece üst yöneticilerle 

değil kuruluşun tüm yöneticilerinin katılımı ile belirlenmesi gerektiği düşüncesi ile stratejik planlama, 

yönetim bilimindeki yerini almış ve örgütler açısından vazgeçilmez bir kavram haline gelmiştir. 

Örgütün bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya doğru yapmak zorunda olduğu işlemlerin 

bütününü ifade eden stratejik planlama değişen çevre şartlarına uyum sağlamayı öngörmektedir. ”Bir 

süreç olarak stratejik planlama; kuruluşun uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona 
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sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla da ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla 

eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı, hammadde ve 

diğerleri) etkili ve verimli olarak kullanılması biçiminde tanımlanmaktadır”. Startejik planlama, örgüt 

üst yönetimi tarafından örgütün belirlenen hedeflere ulaşıp başarılı olması amacıyla geleceğinin 

tasarlanması, buna dair organizasyonların yapılması, örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, 

belirlenen hedeflere ulaşma noktasında kurumların paydaşlarının belirlenmesi ile yürütülen sistematik 

süreci kapsamaktadır.  

“ Neredeyiz?, Nereye gitmek istiyoruz?, Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?,  Başarımızı 

nasıl sürdürebilir kılabiliriz?” sorularına etkin şekilde cevap vermeyi hedefleyen bir stratejik planlama 

sürecinde yapılacak hatalar, örgütün değişen çevre şartlarına adapte olamayarak, rekabet gücünü 

kaybetmesine sebep olacaktır. Bu bağlamada bu araştırmada, işletmelerin stratejik planlama sürecinde 

yapılan hatalar, ilgili literatür taranarak ortaya konmuştur. İlgili literatürün incelenmesi sonucu, 

işletmede stratejik planlama sürecinde; süreci başlatma ve katılım, görevlerin belirlenmesi, misyon ve 

mizyonun belirlenmesi, Swot analizi, stratejik konuları belirleme ve biçimlendirme, süreci geliştirme ve 

yeniden değerlendirme aşamalarında yapılan hatalar tespit edilerek, araştırmacılar ve örgütler için 

uygulama ve araştırma konuları hususlarında öneriler ileri sürülmüştür.   

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Stratejik Planlama 

Yüzyıllar boyunca askerî bir terim olarak kullanılan ve bilimsel bir alan olarak gelişimini bu alana 

borçlu olan ve iş dünyası literatürüne 20. Yüzyılın ortalarına doğru giren “strateji” kelimesi, Latince yol, 

çizgi yani bir tür plan olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 2008: 4). Strateji kavramı savunma alanında geniş 

olarak kullanılanbir kavram olmakla birlikte zaman içerisinde yönetim alanında da kullanılmaya 

başlanmıştır (Aktan, 2008: 5-6). Bir tanıma göre strateji, yeniliği, ilerlemeyi ve kurumun ya da devletin 

devamlı olarak çevreye intibakını veya çevre ile karşılıklı uyum içinde olmasını sağlayan, meydana 

gelen değişiklikleri kontrol altına alan bir yönetim aracıdır (Demirdizen, 2012: 2). Strateji, amaçlara 

ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planı olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2011: ix, 

4). Drucker de verimli stratejiyi net ve ulaşılabilir misyon, hedef ve amaçların belirlenmesi olarak tarif 

etmektedir (Doherty vd., 2010: 35). 

Planlama kavramı ise en bilinen tanımıyla, önceden belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak kaynakların harekete geçirilmesi, etkin olarak kullanımı ve bunlardan sonuç almaya 

yönelik bilgi temelli bir çabadır (Gözlükaya, 2007: 12). Diğer bir ifade ile planlama, nereye, ne zaman, 

nasıl, niçin, hangi araç ve yöntemle, nerede ve kimler aracılığı ile ulaşılacağının belirlenmesi işlemidir 

(Demir ve Yılmaz, 2010: 71). Planlamanın amacı, örgütlerin faaliyetlerini, önceden belirlenmiş amaç 
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ve hedeflere doğru yöneltmek ve arzulanan sonuca en az kaynakla, en kısa zamanda, en kısa yoldan 

ulaşmasını sağlamak olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2011: 5). 

Küreselleşmeyle birlikte teknolojik alandaki gelişmeler, yeni oluşan pazarlar, insanların 

ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan 

rekabet ortamı karşısında, eskisinden daha stratejik düşünme ve stratejik planlama yapma, stratejik 

kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem verme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Demir ve Yılmaz, 

2010: 70). Strateji ve planlama kelimelerinden oluşan “Stratejik planlama”  bir vizyon çatısı altında 

sonuç odaklı amaç ve ölçülebilir hedefler olarak tanımlanmaktadır. Stratejik planlama kurumların uzun 

vadeli hedefler koyarak bunları rekabet koşullarına uyarlamaları konusunda kılavuzluk eden bir plan 

türüdür. Stratejik planlamanın önem kazanmasındaki temel faktörler; değişimin evrensel bir nitelik 

kazanması, teknolojik alanda yaşanan hızlı değişimler, rekabetin artması ve demokratikleşme olarak 

sıralanmaktadır (Öztop,2007: 33). Stratejik planlar; 

 Stratejik planlama, örgütlerin belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla oluşturdukları stratejik 

programlar olup bu programlar ile politikaların uygulanmasını sağlayıcı gerekli yöntemleri 

seçmek üzere formüle edilmiş uzun vadeli bir süreçtir. 

 Stratik planlar yöneticileri planlı ve sistematik düşünmeye sevk etmesidir. Günlük kararlarla 

yönetilen kurumların varlıklarını devam ettirmeleri düşünülemez bu kurumlar her an yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

 Stratejik planlar kurum içerisinde genel bir şemsiye oluşturarak tüm paydaşları ve kaynakları 

aynı hedefe doğru yönlendirir böylece söz konusu kaynak ve zaman israfı da önlenmiş olur  

 Stratejik planlama ile kurumlarda koordinasyon, kıyaslama, maliyet tasarrufu sağlanır. Stratejik 

planlama, yönetimi geliştirerek çalışanların performansını artırır. 

 Stratejik planlama yapmayan kurumlar amaçlarını tam olarak belirleyemedikleri için kurumsal 

bir vizyon oluşturamaz, değişen şartları değerlendiremez ve mevcut kaynakları etkin bir şekilde 

kullanamazlar.  

 Stratejik planlamanın kurumlar için genel amacı, kurum içerisinde durum analizleri yaparak 

kurumun zayıf yönlerini tespit etmek ve bu zayıf yönlerini geliştirip güçlendirerek kurumun 

kendi faaliyet alanında söz sahibi konuma gelmesini sağlamaktır.  

2.2. Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik planlama stratejik düşüncenin formülere edildiği sistematik bir süreçtir. Bu süreçte 

kurumlar yeteneklerini geliştirmekte ve kurumun stratejik bağlamda çevre şartlarına uygun ve 

değişikliklere entegre olmuş bir yapıya kavuşturmasını amaçlamaktadırlar (Mucuk,2001:32). Stratejik 

planlama, ne olduğunu, ne yapıldığını, bunun neden yapıldığını belirleyen, nereden nereye gidildiği 
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sorusunun cevabının bulunması ve misyonun ve performans hedeflerinin ve stratejilerin oluşturulması 

olup, planlar vizyon kazandırmalı, yeni bir ruh vermeli ve yeni şeyler söylemelidir (Canpolat, 2010: 4). 

Bu kapsamda, stratejik planlamadaki süreçler de (Stewart, 2003: 34);  

 Misyon belirlenmesi,   

 Hedeflerin belirlenmesi, 

 Dışsal ve içsel analizlerin yapılması, 

 Alternatif stratejilerin geliştirilmesi,  

 Stratejinin seçilmesi,  

 Uygulanması ve  

 Kontrol edilmesi aşamalarından geçmektedir.  

Diğer bir ifade ile planlama süreci (Demir ve Yılmaz, 2010: 74); Neredeyiz, Nereye ulaşmak 

istiyoruz, Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz 

şeklinde işlemektedir. 

Şekil 1. Stratejik Planlama Süreci 

 

Durum analizi, stratejik plânlamanın ilk adımı olarak, örgütün “neredeyiz” sorusuna cevap 

bulması için yapılır (Acar, 2007: 33) . Durum analizi, dışsal tehditler ve içsel zayıflıklar üzerinde 

çalışarak, dışsal fırsatlar ve içsel güçler arasında stratejik bir uyum bulmaya yönelen en üst yönetim 

girişimini gerektirir. Daha sonraki aşamada gelecek için plana başlamadan önce amaç yada misyon 
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açıklaması gözden geçirilmelidir. Bu ifade örgütün neden var olduğunu kısaca açıklamaktadır (Freeman, 

2008). Misyon, bir örgütün kesin olarak ne yaptığının açıklanmasıdır (Heathfield,2010). İlkeler ise 

amaçlara ve araçlara sınırlar çizer. 

Vizyon, Türkçe’de görüş, görme gücü, önsezi, imgelem, hayal, düş gibi anlamlara gelmekte olup, 

işletmeler açısından gelecekte ulaşılmak istenen durumun, varılmak istenen noktanın resmini ifade 

etmektedir (Doğan ve Hatipoğlu, 2009). Vizyon gerçekler, beklentiler, amaçlar, kurumu bekleyen 

tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle ve kurumun geleceğinin tanımlanması için oluşan düşünsel bir 

bakış açısının ifadesi sürecidir. Bu ifade hem ulaşılabilir olmalı hem de çalışanları ve karar alıcıları 

etkileyici ve ilerlemeye yönlendirici bir tarzda olmalıdır. 

Kurumların misyon ve vizyon bildirimlerinin belirlenmesinden sonraki aşama kuruma ait stratejik 

amaç ve hedeflerin belirlenmesi gelmektedir. Çünkü belirlenen bu amaç ve hedefler stratejilerin 

belirlenmesine ve geliştirilen stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Stratejik amaç bir 

kurumun gelecekte ulaşmak istediği yer ve durumun ifadesidir. Kurumlar belirlenen bu amaçlara 

hizmetlerine ilişkin politikalarını uygulamakla ulaşabilmektedirler. Stratejik amaçlar sayesinde 

kurumlar misyon ve vizyon bildirimlerini sağlam ve ölçülebilir bir şekilde ifade eder. Stratejik hedefler 

ise belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik geliştirilen alt amaçlardır. Stratejik hedeflerin 

miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. 

Faaliyetler ve projeler ise, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?” kısmını 

oluşturur. Faaliyetler ve projeler: stratejik planı uygulamak için kullanılan stratejilerin ve adımların 

detaylı bir tanımıdır. Her bir hedefin yerine getirilmesinden sorumlu olan birimlerin rol ve 

sorumlulukları ile yetkileri bu aşamada açık bir şekilde belirtilir (Kılıç ve Erkan,2006). 

Önceliklendirilerek sıralanan ve sorumlu birimleri tanımlanan hedeflerin açıklaması yapıldıktan sonra, 

bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyet ve projeler bir öncelik sırası dahilinde kuruluş tarafından 

burada ele alınacaktır 

İzleme, verilen görevlerin amaçlandığı gibi yürütülüp yürütülemediğinin; arzulanan sonuçlara 

hem niceliksel hem de niteliksel olarak ulaşılıp ulaşılmadığının takibi için yönetim tarafından (sürekli 

olarak) yinelenen işlem ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi sürecidir (Gözlükaya,2007:62-63). İzleme, 

stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporu, stratejik amaçları, 

hedefleri, faaliyet ve projeleri, gerçekleşmeler konusundaki açıklamaları, yorumları ve mevcut durum 

hakkındaki bilgileri içermelidir. İzleme raporları yönetime stratejik amaçları ve hedefleri değerlendirme 

imkanı sunmakla birlikte ani gelişmelere karşı hızlı ve etkili tedbir alınmasına yardımcı olabilmektedir 

(DPT,2006: 45). 
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Son aşamadaki değerlendirme ve performans ölçümü ise, genel anlamda uygulama sonuçları ile 

önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin karşılaştırmalı analizidir. Bu süreçte esas olarak 

performans ölçümü ve değerlendirmesi gerçekleştirilir. Bu ölçümün sağlıklı yapılabilmesi için başarı 

standartlarının, başka bir deyişle varılması istenen sonuçların neler olduğu net ve anlaşılır bir şekilde 

önceden ortaya konmalıdır(Öztop,2007: 70). Değerlendirme, örgütün stratejik seçimlerinin uygulamada 

elde edilen bilgi ve deneyimlerinin ışığında değiştirilmesi ya da uyarlanması gerekip gerekmediğini 

anlamaya dönük olarak yapılan bir kontroldür. Performans ölçümü, performans göstergeleri kullanılarak 

uygulama sonuçlarının ölçülmesidir. Performans ölçümü ve değerlendirmesi, gerçekleşen sonuçların 

önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasıdır (Acar,2007: 

66-67). 

3. STRATEJİK PLANLAMADA YAPILAN HATALAR  

Stratejik planlama örgütün üst yönetimi tarafından örgüt üyelerinin desteği alınarak 

gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Ancak günümüzde pek çok farklı nedenden dolayı örgütlerin 

hazırladığı stratejik planlar işlevsiz kalabilmektedir. Bu çalışmada stratejik planlama sürecinde yapılan 

hatalar üç ana grup altında toplanmıştır.  

1- Üst yönetim düzeyinde yapılan hatalar 

2- Personel düzeyinde yapılan hatalar  

3- Uygulama düzeyinde yapılan hatalar 

3.1. Üst Yönetim Düzeyde Yapılan Hatalar 

Stratejik planlama sürecinin hazırlığı, başlatılıp organize edilmesi ve uygulatılıp sonuçlarının 

değerlendirilmesi tamamen üst yönetimin gözetiminde işleyen süreçlerdir. Bu başlık altında bir araya 

getirilen hatalar; stratejik planlamanın herhangi bir noktasında üst yönetimin yaptığı hataları 

içermektedir. Bu hatalar; 

- Stratejik planlamaya yönelik olarak eğitim ve alt yapı çalışmalarının yapılmaması veya bu 

çalışmalara yeterince önem verilmemesi 

- Yönetim kademesinin Stratejik Planlama kavramına inancın olmaması  

- Stratejik planlamanın örgüt için bir külfet olarak görülmesi 

- SWOT analizine yeterli önemin verilmemesi 

- Stratejik plan ve bütçe ilişkisinin kurulamaması 

- Örgütün durum analizini sonuçlarının gerçekçilikten uzak olması 

- Güvenilir ve doğru bir veri akış sisteminin kurulamamış olması 
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- Örgütün vizyon, misyon ve temel değerlerini etkin bir şekilde belirleyememiş olması 

- Stratejik plan hazırlama sürecinin akışının yanlış yönde olması (tabandan tavana doğru akış) 

- Örgütsel görevlerin doğru ve etkin bir şekilde tanımlanmamış olması 

- Stratejik planlamanın yapılış nedenlerinin ve öneminin personele net bir şekilde 

açıklanamaması 

- Stratejik plan hazırlanırken standart formların kullanılması 

- Örgütün odaklanacağı stratejik konuları belirlerken hatalar yapılması 

- Stratejik planları analiz edememek 

- Üst yönetimin sadece idareci olarak sürece dahil olması, lider eksikliği 

- Örgütün kurumsallaşmasına yeterli önemin verilmemesi 

- Aşırı merkeziyetçi örgüt yapısının korunma çabası 

- Örgüt içi bürokrasinin fazla olması 

- Üst kademe yöneticilerinin kısa sürelerle değişmesi (personel devir hızının yüksek olması) 

3.2 Personel Düzeyinde Yapılan Hatalar 

Bu başlık altında toplanmaya çaılışılan hatalar kişilerin kendileri ile ilgilidir. Kişilerin içinde 

bulunduları kültürel yapı, işe bakışaçıları, gelişme ve değişime açık olup olmamaları, teknik ve bilişsel 

yeterlilikleri, örgüt kültürünün gelişip gelişmemiş olası gibi pekçok etmen stratejik planlama için 

oldukça önem arz etmektedir. Kişiler düzeyinde yapılan hatalar şu şekilde bir araya getirebilir.  

- Stratejik planlamanın, örgüt personeli tarafından merkezi yönetimin bir dayatması olarak 

algılanması 

- Stratejik planlama ekibi içerisinde yer alanların teknik bilgilerinin yetersiz olması 

- Stratejik planlama hazırlıklarına zihinsel ve fiziki olarak yeterli katılımın sağlanmaması 

- Stratejik planlama sürecinde yer alanların bu sürece bir inançlarının olmaması 

- Stratejik planlamanın öneminin ekipler tarafından anlaşılmaması 

- Değişim konusunda ki motivasyon eksikliği ve değişime karşı gösterilen yüksek direnç 

- Ast üst ilişkisinin net belirlenmemiş olması nedeniyle kime karşı sorumlu olunduğunun tam 

bilinmemesi 

- Performans değerlendirme sisteminin yetersiz olduğu inancı 
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- Örgütte çalışanların kültürel yapısı 

- Örgüt personelinin stratejik planlama sürecine ve örgüte inancının olmaması 

- Örgüt personelinin eğitime ve kendini geliştirmeye kapalı olması 

- Örgüt personelinde yaşanana işletme körlüğü 

3.3. Uygulama Düzeyinde Yapılan Hatalar 

Stratejik planlar belli zaman dilimlerinde örgütün ne yapacağını, nasıl yapacağını ve beklenen 

sonuçlara ulaşmayı içinde barındıran süreçlerdir. Stratejik planların en önemli noktalarından biri 

uygulamaya geçirilebilir olmalarıdır. Örgütlerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri de planlama 

ve uygulama zamanlarını ayarlayamamaktır. Zaman ayarlaması yapılamadığı için stratejik planın 

kapsadığı süre içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek mümkün olmamaktadır. Bunun sonucunda 

da pek çok örgüt stratejik planı zaman kaybı olarak görmeye devam etmektedir. Stratejik planlama 

sürecinde uygulama düzeyinde yapılan bazı hatalar şu şekildedir. 

- Stratejik planlama sürecine çok fazla zaman ayrılması ve uygulamaya yeterli zamanın 

kalmaması 

- Uygulama planının kolay ve anlaşılır olmaması 

- Uygulama aşamalarının açık bir şekilde açıklanmamış olması 

- Etkin bir uygulama sürecinin geliştirilememiş olması 

- Stratejik planın esnek olamaması 

- Ölçme ve değerleme ölçütlerinin doğru belirlenmemesi  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Örgütlerin en temel amaçlarından biri yaşamlarını sürdürmek ve rakiplerine karşı rekabet 

avantajlarını ellerinde bulundurmaktır. Doğru yapılmış stratejik planlar; Örgütlerin hayatta kalma 

şanslarını arttırıp, rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır.  

Örgütler kendileri için oldukça kritik öneme sahip olan stratejik planları hazırlarken daha gerçekçi 

ve daha özenli olmak zorundadırlar. Örgütler kendileri için bu kadar öneme sahip stratejik planları 

hazırlayıp uygulamaya koyabilmekte güçlükler yaşamaktadır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri 

kişilerin alışılagelmiş oldukları bakış açılarıdır. Günümüzde başarılı olan örgütler geleceklerini 

planlarken farklı bakış açıları ile de bakabilmeyi başarabilenlerdir. Bu farklı bakış açıları işletmenin 

herhangi bir noktasında çalışan personelden gelebilmektedir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1260 

 

Stratejik planlar örgüt içerisinde var olan çeşitli kademelerde ki kişilerin bir araya gelmesi ile 

tamamlanabilen süreçlerdir. Hatta belirlenen hedeflere ulaşabilmenin yolu tüm örgütün tek vücut olarak 

çaılabilmesinden geçmektedir. Örgütlerin yönetim kademesinin bu noktada personeli iyi analiz ederek 

iyi yönlendirebilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Genel anlamıyla bakıldığında Stretejik planlamanın temeli insandır. Örgütler insana yatırımın 

önemini kavradıkça, gelişen ve değişime daha açık hale gelen personel sayesinde karşılaştıkları hatalar 

azalacak ve stratejik planlar daha kolay hayata geçirilebilir olacaktır. 

Mükemmel ve hiçbir noktada sapmayan stratejik plan yapabilmek mükemmelik kavramının her 

gün değişmesinin de etkisiyle mükün değildir. Örgütlerin yapması gereken geçmiş hatalarından 

öğrenerek her zaman daha iyi için çabalamak olmalıdır. Örgütlerin en önemli rakipleri sektörde bulunan 

diğer öğütler değil kendileridir. Kendi kendilerini yenerek daha iyi noktaya gelmek için çabalamayı 

sürekli hale getirebilen örgütlerin zaman içerisinde bşarı çıtaları da yükselecektir. 

  Kendine ve çalıştığı örgüte inanan, yeniliğe açık bir personel yetiştirerek ve bu personel için iyi 

bir bilgi akış sistemi kuran örgütler geleceği planlamakta ayrıca bu planları uygulmakta karşılaştıkları 

zorlukları daha kolay aşacaklardır.  

KAYNAKÇA 

Acar, E. (2007) ‘‘Yarı Resmi Bir Örgütte Stratejik Planlama Uygulaması: Aydın Ticaret Odası Örneği’’, 

Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Aktan, C.C. (2008) “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri 

SendikasıYayını, 22(4): 4-21. 

Canpolat, H. (2010) “İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 

Maliye Dergisi, Sayı 159, Temmuz-Aralık. 

Çakır, A. (2008) ‘‘Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Kapsamında Planlama ve Plan-Bütçe İlişkisi’’, 

T.C. Maliye Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) Maliye Uzmanlığı Yeterlilik Tezi, Ankara. 

Çelik, R. (2011) ‘‘Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

2010-2014 Yılı Stratejik Planının Değerlendirilmesi, Daha İyi ve Gerçekçi Stratejik Planlama İçin 

Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi’’, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadostro 

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara. 

Demir, C. ve Yılmaz M. K. (2010) “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1). 

Demirdezen, Ö. (2012) “Stratejik Planlama, Stratejik Planlama Süreci, Hukuki Altyapısı ve Kamuda 

Gelişimi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31, Temmuz-Ağustos. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1261 

 

Doğan, S.,Hatipoğlu, C. (2009) ‘‘Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Vizyon Açıklamasının İşletmenin 

Performansına Etkisine İlişkin Bir Araştırma’’, Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler 

FakültesiDergisi, 23(2): 81-99. 

Doherty, C. A.,Ness L., Howard C., Anakwe U., Veıyer R. (2010) ‘‘Assessment of PublicSector’s 

Planning and Strategies for Attaining Strategic Alignment’’, CapellaUniversity. 

DPT (2006) ‘‘Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’’, 2. Sürüm, Ankara. 

Freeman J. (2008) ‘‘Management Tip: Co-op Boards Demonstrate Leadership Through Strategic 

Planning Process’’, Rural Cooperatives, 24-25. 

Gözlükaya, T. (2007) ‘‘Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri’’, 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 

Heathfield,S.M. (2010) ‘‘Build a Strategic Framework: Mission Statement, Vision,Values”, 

http://humanresources.about.com/cs/strategicplanning1/a/strategicplan.htm, Erişim 

Tarihi:10.06.2019. 

Mucuk, İ. (1998) ‘‘Modern İşletmecilik’’, 9.Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul. 

Öztop, S. (2007) ‘‘Stratejik Planlamanın Belediyelere Uygulanması’’, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. 

Stewart, K. S. (2003) ‘‘The Relationship Between Strategic Planning and Growth in Small Businesses’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1262 

 

 

SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ EKONOMİSİ: MEDYASCOPE.TV ÖRNEĞİ 

 

Songül ÖZDEMİR 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın genel amacı Medyascope.tv örneği üzerinden sosyal medya gazeteciliği 

ekonomisi üzerine bilgi üretmek üzerinedir. Araştırmada etnografik alan araştırması temel alınmış ve 

bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma Medyascope.tv stüdyosunda 3 Eylül 2016 ve 25 

Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen alan araştırmasıyla zamansal olarak sınırlandırılmıştır. 

Araştırmada toplanan veriler Harry F. Wolcott tarafından önerilen betimsel veri analiz modeli 

kullanılarak çözümlenmiştir. Medyascope.tv örneklemi üzerinden elde edilen bulgular ışığında, sosyal 

medya gazetecilere kolaylaştırıcı olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların Medyascope.tv’nin 

kuruluşunda da etkili olduğu görülmüştür. Medyascope.tv’nin bir “girişimci gazetecilik” örneği olduğu 

da keşfedilmiştir. Medyascope.tv yayınlarına alınan reklamlar kurumsal finansmanı sağlamaktan uzak 

kalmıştır. Medyascope.tv çeşitli vakıflardan alınan fonlarla ayakta finansman sağlamaktadır. Sosyal 

medya haberciliği canlı yayın izlenme rakamları reklam piyasasının kriterlerinde henüz olmadığı, bu 

nedenle bu alanda yeni bir reklam sistemi ihtiyacı bulunduğu keşfedilmiştir. Sosyal medya canlı yayın 

haberciliğinde geliştirilecek gelir modellerinin Medyascope.tv’nin ve bu mecrada faaliyet yürütecek 

yeni girişimlerin geleceğini belirleyeceği genel sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik Ekonomisi, Girişimci Gazetecilik, Medyascopetv, Sosyal Medya, Yeni 

Medya. 

Jel Kodları: Z1,L1,M3. 
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ECONOMICS OF SOCIAL MEDIA JOURNALISM: EXAMPLE OF MEDYASCOPE.TV 

ABSTRACT 

The general purpose of this research is to produce information on the economics of social media 

journalism through the example of Medyascope.tv. The research was based on ethnographic field 

research and was designed as a case study. The research was temporarily limited with the field research 

conducted on 3 September 2016 and 25 November 2016 at Medyascope.tv studio. The data collected in 

the study were analyzed using the descriptive data analysis model proposed by Harry F. Wolcott. In the 

light of the findings obtained from the Medyascope.tv sample, social media provides journalists with 

facilitating opportunities. These opportunities were also effective in the establishment of Medyascope.tv. 

It has also been discovered that Medyascope.tv is an example of “entrepreneurial journalism”. The 

advertisements in Medyascope.tv broadcasts were far from providing corporate finance. Medyascope.tv 

provides out-of-the-bank financing with funds received from various foundations. It has been discovered 

that the live broadcasting figures of social media journalism are not yet in the criteria of the advertising 

market and therefore a new advertising system is needed in this field. It has been concluded that the 

income models that will be developed in social media live broadcasting will determine the future of 

Medyascope.tv and new initiatives to operate in this medium. 

Keywords: Journalism Economics, Entrepreneurial Journalism, Medyascopetv, Social Media, New 

Media. 

Jel Codes: Z1, L1, M3. 

1. GİRİŞ 

 İnternet ve dijital teknolojilerin 1990’lı yıllarla birlikte kullanımının artmasına paralel medya 

piyasası bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Medya piyasasında internet merkezli yeni tür 

aktörlerin ortaya çıkması var olan yapıları sarsmıştır. Küresel düzeyde medya ve gazeteler reklam 

gelirlerinin çoğunun internet ve sosyal medya şirketleri tarafından toplanıyor olması nedeniyle büyük 

bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Yaşan kriz medya şirketlerinin ticari değerini düşürürken, bu 

gelişmeler Dünya çapında birçok gazetenin “tasarruf tedbirleri” çerçevesinde kapanmasına ya da 

binlerce gazete çalışanın işten çıkartılmasına neden olmaktadır (Cage, 2015: 3).  

 Diğer yandan dünya çapında her gün milyarlarca insanın 7/24 aktif bir şekilde kullandığı sosyal 

medya platformları ve uygulamaları, mesleklerini yapmak isteyen gazetecilere çeşitli olanaklar 

sunmaktadır. Siapera (2016: 290), sosyal medya platformları ve internet ortamının “çağın ruhuna uygun 

girişimciliğe fırsat sunduğunu” belirtmektedir. Bu ruh “medyadan nefret etmeyin, medya olun” 

demektedir. Yaşanan medya krizi sürecinde işsiz kalan ya da yeni mesleklerini yapmak için teknolojinin 

imkânlarını kullanmak isteyen kimi gazeteciler bu yeni oluşan yapı içinde girişimci gazetecilik pratikleri 
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geliştirmeye başlamışlardır. Ancak gazetecilerin hem ekonomik olarak yaşamlarını hem de mesleklerini 

sürdüre bilmelerinin en önemli boyutunu ise bu alanda oluşacak gelir sistemleri oluşturmaktadır. Ian 

Hargreaves’in (2006: 178) de dikkat çektiği gibi “tarih bize hiçbir habercilik aracının net bir ticari model 

ile desteklenmedikçe hayatta kalamadığını göstermiştir”.   

 Türkiye’de de haber medyası ve gazetecilik dünya çapında yaşanan sürece benzer ve kendi 

özgün koşulları içinde önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Yine benzer bir şekilde yaşanan kriz 

sürecinde sosyal medya platformların olanaklarını habercilik faaliyeti için kullanan gazetecilik örnekleri 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Ruşen Çakır ve arkadaşları tarafından Ağustos 2015 tarihinde 

kurularak yayın hayatına başlayan Medyascope.tv olmuştur. Medyascope.tv, sosyal medya araçlarıyla 

yapılan gazetecilik örneği olarak sosyal medya platformlarının canlı yayın (live stream) özelliklerini 

kullanarak haber yayıncılığı yapan ilk kurumsal girişim olmuştur. Bu çerçevede sosyal medya 

gazeteciliği örneği olarak Medyascope.tv’nin ekonomik organizasyonunun nasıl yapılandırıldığı bu 

çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışma süresince Medyascope.tv’nin nasıl kurulduğu ve 

Ekonomik örgütlenmesini nasıl yapılandırdığı sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırmada elde edilen 

verilerle sosyal medya ve gazetecilik ekonomisi çalışmalarında yürütülen tartışmalara katkı sunmak 

amaçlanmıştır. 

2. SOSYAL MEDYA PİYASASI  

 Sosyal medya; “Bloglar (Wordperss, Blogspot, Tumblr), sosyal ağ siteleri (Facebook, LinkedIn, 

Diaspora, VK), mikrobloglar (Twitter, Weibo), wikiler (Wikipedia) ve içerik paylaşım sitelerini 

(Youtube, Flickr, Instagram)” tanımlamaktadır (Fuchs, 2016: 256). Dünya genelinde yaygınlık 

kazanmış ve aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları insan yaşamının ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. Aktif kullanıcılara sahip 202 sosyal medya uygulama ve aracı olduğu (Eraslan, 2016: 

125-190) tespit edilirken, bu sayının dışında yüzlerce bölgesel ve kullanıcı sayıları açısından küçük 

uygulama bulunmaktadır. Sosyal medyanın gelişip farklı örneklerinin çıkmasında çeşitli etkenlerin payı 

olmuştur. Bunlardan ilki, bilgisayarların günlük hayatın bir parçası olmaya başlaması, çeşitlenmesi ve 

bu bilgisayarlarda kullanılan yazılım sistemlerinin (Software) kullanımı kolaylaştırmasıdır. İkincisi 

internetin yeni tekniklerle küçük bir çevrenin kullanımından çıkıp yaygınlaşması, telekomünikasyon ve 

bilgisayar şirketlerinin bu alanda yatırımlarının artması, bağlantı hızının artması ve ucuzlamasıdır. 

Üçüncüsü ise mobil araçların yaygınlaşarak internetin bu araçlarda kullanılmaya başlaması olarak 

sıralanabilir. 

 Wearesocial ve Hootsuite’in 2017 Şubat ayında yayınladıkları tüm dünya çapında toplanan 

internet, sosyal medya ve mobil kullanım verilerini içeren “Dijital 2017: Küresel Genel Bakış”  (Digital 

in 2017: Global Overview) raporu, dünya nüfusunun 7.478 milyar kişi olduğunu, bu nüfusun yarısının 

internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi mobil telefona 

sahipken (4.917 milyar kişi), bu araçların büyük bir çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturmaktadır. 
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Dünya çapındaki Web trafiğinin yarısından fazlası mobil telefonlardan akarken mobil bağlantının yarısı 

geniş bant internete sahiptir. Çevrimiçi alışverişin dünyadaki değerini belirlemenin zor olduğu, ancak 

e-marketlerin 2016 yılında dünya çapında 1,6 milyardan fazla e-ticaret müşterisine sahip bir piyasası 

olduğu, bu piyasanın toplam değerinin 2 trilyon ABD dolarına yakın olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

rakamlara dayanarak, ortalama bir e-ticaret müşterisinin 2016 boyunca yaklaşık 1.189 dolar harcadığı 

aktarılmıştır. Raporun sosyal medya kullanım sayılarına ilişkin bölümünde, dünyada 2. 789 milyar 

kişinin sosyal medya kullanıcısı olduğu, bunun dünya nüfusunun %37’sini oluşturduğu ve bu sosyal 

medya kullanıcılarının 2.546 milyarının mobil araçlarla bu uygulamalara ulaştığı aktarılmaktadır. Bir 

önceki seneye göre aktif sosyal medya kullanıcılarının %21 arttığı, mobil araçlarla ulaşımın ise %30 

artış gösterdiği belirtilmiştir. 

 Bu yoğun kullanım, internet ve sosyal medya şirketlerinin değerlerini yükseltirken, şirketlerin 

temel gelirini her geçen gün büyüyen dijital reklam piyasası oluşturmaktadır. Yüksek kullanıcı sayıları, 

bu ortamda geçirilen ortalama zaman süresinin uzunluğuna bakıldığında, Web’de akan internet 

trafiğinin büyük bölümü bu platformlar üzerinden geçmeye başlamıştır. Ekonomik olarak büyüyen 

sosyal medya platformları son yıllarda kârlılık ve piyasa değerleriyle dünyanın önde gelen iletişim ve 

medya şirketleri arasına girmiştir. Diğer yandan sosyal medya platformlarının da geleneksel medya 

endüstrisine benzer şekilde tekelleşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Piyasayı belirleyen aktörler, 

yeni platform ve uygulamaları satın alarak kendi etki alanlarını güçlendirmektedir. İnternet ve sosyal 

medyanın büyük şirketleri Google, Facebook ve Twitter’dan oluşan sosyal medya endüstrisi satın 

almalarla tekelci bir yapı kurmaktadır. Üç büyük sosyal medya şirketi dijital reklam pastasından 

aldıkları payı artırmak için kendi reklam sistemlerini geliştirmiştir. 

 İnternetin 1990’larda yaygınlaşmasıyla birlikte insanların Web’de gezinmek, içerik aramak için 

kullandığı birçok arama motoru kurulmuş, öne çıkanlar Altavista, Excite, İnfoseek, Loycos, Megellan 

ve Yahoo olmuştur. Google 1998’yılında kurulması sonrası hızla dünyada egemen arama motoru haline 

gelmiştir. Google’ın PageRank adlı algoritması; “www’de gezinen otomatik yayılım ajanları kullanır ve 

belirli sitelere giden bağlantıları sayar ve sonuçları analiz eder […] Google araması, aramayı çoğu 

kullanıcı için sezgiselleştiren ve kolaylaştıran, kullanıcı arayüzü olarak tek bir kutuya dayanmaktadır” 

(Fuchs, 2016: 174).  

 Google’ın mali başarısının kilit noktası reklamdan büyük gelir elde etmesidir. Geliştirdiği 

çevrimiçi reklam stratejisiyle Google reklamcılara belli bir ürün veya hizmetle ilgili anahtar sözcükler 

satmaya başlamıştır. Yapılan bir aramada bu sözcükler kullanıldığında ürün ya da hizmet Google sonuç 

sayfasında en üstte çıkarak ürün tanıtım hedefine ulaştırılmaktadır. Çevrimiçi reklam piyasasının en 

büyük reklam şirketi Doubleclick’i satın almasıyla kârlılığını arttırmıştır. Geliştirdiği Google AdWords 

ile bağımsız reklam vereceklere e-ticaret hizmeti sunmaya başlamıştır. Diğer yandan Google mobil 

cihazlarda Appel’ın IOS işletim sistemi dışında kullanılan Android sisteminin de sahibidir (Briggs ve 
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Burke, 2011: 351).  Diğer yandan Google 2006 yılında video paylaşım sitesi YouTube’u 1.65 milyar 

dolara satın almıştır. 2005 yılında geliştirilen YouTube, 2017 yılı itibariyle dünyada bir milyarın üstünde 

aktif kullanıcı sayısına sahiptir. Google’ın sosyal medya sahipliği YouTube ile sınırlı kalmamış, 

Google+, Google Buzz, Google Friend Connect, Orkut, Hangouts gibi uygulamaların yanı sıra satın 

alarak bünyesine kattığı, Flick, Panaromio, Angstro, Zingku, Jaiku, Katango gibi sosyal medya 

uygulamalarıyla kendi uygulamalarının etkinliğini artırmayı hedeflemiştir (Eraslan, 2016: 62).  

 Facebook dünya çapında 1.871 milyar aktif kullanıcı sayısıyla sosyal medya platformlarının en 

önde gelen şirketidir. “Sosyal Ağ Sitesi” olarak tanımlanan Facebook (Fuchs, 2016: 212) 2004 yılında 

Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Arkadaşlık kurma, benzer faaliyette bulunan 

kişilerle tanışma, metin, video, fotoğraf paylaşma ve diğer sosyal medya platformlarının linklerini 

paylaşabilme özellikleri vardır. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan ve 2012 yılında 

borsaya giren Facebook, finansal gücünü yüksek kullanıcı sayılarına dayalı geliştirdiği reklam 

sisteminden elde etmektedir. Facebook Ad reklam sloganı olarak “Facebook reklamları doğru insanları 

bulmayı, onların dikkatini çekmeyi ve sonuç almayı kolaylaştırır” diyerek tanımlamaktadır. Kurulduğu 

yıllardan itibaren Google, Microsoft, Viacom, Myspace, News Corp, NBC, Yahoo, Aol gibi internet ve 

medya devleri Facebook’u satın almak istemiş, ancak Microsoft’un yüzde 1.6’lık hisse satın alımı 

dışında satın alma girişimleri gerçekleşmemiştir*.  

 Facebook kendisini satın almak isteyen şirketlerin izlediği yolu takip etmiş, piyasanın mali 

açıdan en güçlü şirketlerinden biri olarak önce 2012 yılında fotoğraf paylaşım sosyal medya platformu 

Instagram’ı, ardından akıllı telefonlar için geliştirilmiş mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı bünyesine 

katmıştır (Eraslan, 2016: 63-80). Bu iki uygulama dünya çapında aktif kullanıcı sayısıyla WhatsApp bir 

milyar kullanıcıyla ikinci sırada yer alırken, Instagram 500 milyon kullanıcıyla sekizinci sırada yer 

almaktadır. Facebook kullanıcıları için geliştirilen Facebook Messenger mesajlaşma programı 2011 

yılında akıllı telefonlarda kullanılmak üzere ayrı bir uygulamaya dönüştürülerek devreye sokulmuş, bu 

uygulama 2017 yılı itibariyle dünya çapında bir milyar aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bunlar dışında 

Facebook 2005-2014 yılları arasında 35 farklı sosyal medya ve internet uygulamasını satın almıştır†.  

 Jack Dorsey tarafından 2006’da geliştirilen hem sosyal ağ hem de mikroblog olarak tarif edilen 

Twitter, kullanıcılarına 140 karakterlik tweet (cıvıldama) adlı metinleri yazma imkânı veren bir sitedir. 

Kısa metin özelliği nedeniyle özellikle mobil araçlarda kullanım kolaylığı yaratmış bu sayede hızla 

yaygınlaşmıştır. Twitter “hız” ve “anındalık” (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 29) özellikleriyle öne çıkmaya 

başlamıştır. “Kullanıcı ile direkt etkileşime geçmek (@user ve @reply), harici bağlantılar (hyperlink) 

                                                           
* “Facebook’u bugüne kadar kimler satın almak istedi?”. http://webrazzi.com/2016/01/13/facebooku-bugune-kadar-kimler-

satin-almak-istedi/15/ (04.03.2017). 
† “Compare the acquisition strategies of 5 tech giants over the last 15 years”. 

http://www.simplybusiness.co.uk/microsites/hungry-tech/ (21.04.2017). 

http://www.simplybusiness.co.uk/microsites/hungry-tech/
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eklemek ve belirli etiketler (#hastag )” üzerinden hem bölgesel hem de küresel düzeyde tartışma konuları 

açabilmek özellikleriyle “kamusal nitelikleri farklı aktör ve yurttaşları kendine” çekmektedir (Meriç, 

2015: 35). 

 Twitter başlangıç yıllarında reklam sistemi kurmamış, Eylül 2009 itibariyle kullanım şartlarını 

değiştirerek reklamcılık ve hedefli reklamcılık alanında kendi sistemini geliştirmeye başlamıştır. 

Kullanıcı sayılarının yükselişine paralel, hedefli reklamcılığa dayanan sistemini 2011 yılında 

kurumsallaştırmıştır. Bu çerçevede Twitter’ın sermaye birikim modeli “sponsorlu tweetler, sponsorlu 

eğilimler, sponsorlu hesaplar”dır (Fuchs, 2016: 275). Twitter 2015 yılı itibariyle 502 milyon dolar gelir 

elde etmiştir; bu gelirin %88’i mobil kaynaklardan gelmektedir (Eraslan, 2016: 82).  

 Görüldüğü gibi sosyal medya ve internet piyasası da geleneksel medya endüstrisine benzer 

şekilde tekelleşme eğiliminde büyümektedir. Bu üç şirketin sosyal medya alanında kurdukları tekelci 

yapı, küresel çapta medya endüstrisini negatif olarak etkilemektedir.  Bu şirketler kendi oluşturduğu 

reklam stratejileri ve sahip oldukları küresel reklam şirketleriyle, diğer yandan medya devleriyle 

kurdukları ortaklıklarla dijital reklam pazarını kontrol etmeye başlamışlardır. Bu alanda faaliyet 

göstermek isteyecek yeni girişimlerin bu tekelleşmiş yapı içinde reklam gelirleri sınırlı kalmakta, asıl 

geliri bu büyük yapılar kazanmaktadır. Julia Cage (2015), Medyayı Kurtarmak adlı çalışmasında haber 

medyasında kriz ve rekabetin reklam piyasasında yaşanan azalma nedeniyle oluştuğunu açıklamaktadır. 

Gazetelerin krizi aşmak için yayınlarını baskıdan Web’e taşıdığını, ancak buradaki dijital reklamlar 

hesaba katıldığında bile 2006’dan bu yana gazete ve medya gelirlerinde reklam payının azalmakta 

olduğunu söylemekte, her geçen gün büyüyen Google, Facebook ve Twitter gibi ortamlarda reklamın 

katlanarak artmasını bu krizin nedeni olarak yorumlamaktadır. 

3. SOSYAL MEDYA VE GAZETECİLİK 

 İnternet yeni bir iletişim teknolojisi olarak farklı medya formatlarında kodlanmış‡ içeriği 

iletmeye uygun yapısı, ucuzluğu ve verileri hızlı iletme kapasitesi sayesinde medya içeriğini aktarmakta 

yeni bir mecra olmuştur. Çoklu ortam özelliğiyle gazetecilik pratiklerinde kullanılmaya, yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte habere erişim için kullanıcılar tarafından da tercih edilmeye başlanmıştır 

(Aldoğan, 2012). İnternet gazeteciliğinin üç aşamadan geçtiği söylenmektedir; birinci dönem, 

gazetecilerin haber içeriğini internet gazeteciliği için üretmedikleri, kendi geleneksel gazeteleri için 

ürettikleri için bu haber içeriğini internet sayfalarına aktardıkları dönemdir. İkinci dönem gazeteciler 

internet için özgün haber içerikleri üretmişlerdir. Üçüncü dönem ise internet gazeteciliği için düşünülen 

haber yapma ve kullanıcıya içeriği denetleme olanağı veren, tek yönlü iletişim yerine interaktif 

iletişimin sağlandığı dönemdir (Tokgöz, 2012: 106-107). 

                                                           
‡ Dijital kod: “bilgisayar teknolojisinin kullanımında her bir enformasyon ve iletişim kaleminin  (her 1 veya 0’ın bir bit 

olduğu, 1’ler ve 0’lar dizileri) bitlere dönüştürülmesi ve bu şekilde iletilmesi anlamına gelir” (Dijk, 2016: 23). 
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 İnternet gazeteciliğiyle gelir modellerinde yaşanan değişim, haber yazım sürecinde de bir dizi 

etkiye neden olmuştur. Bu etki, üç olgu üzerinden tartışılmaktadır. Bunlar “arama motoru 

optimizasyonu” (search engine optimization), “tıklama tuzağı” ve “doğal reklam”dır (Siapera, 2016). 

Arama motoru optimizasyonu, haberin, reklamları çekebilmek ve trafik akışını kendi sitelerine 

yönlendirecek arama motoru algoritmalarına hitap edecek şekilde yazılmasıdır. Reklamın tık sayıları 

üzerinden verilmesi ve ücretlendirilmesinin getirdiği basınç, gazetecilerin hakkında en çok konuşulan 

anahtar sözcükleri manşete almak, yani haberi internet kullanıcıların haberi ararken kullanması 

muhtemel kelimeleri kullanarak yazmak gibi etkiye neden olmaktadır. 

 Google, Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya şirketlerinin şekillendirdiği internet 

ortamı gelir rekabetinde “tıklama tuzağı” verilen bir yeni kavrama neden olmuştur. Burada da sosyal 

medya kullanıcılarının bir yazıyı tıklayacak ve paylaşmasına neden olacak manşetler, başlıklar atılması 

pratiği ortaya çıkmaktadır.  Böylece okurun dikkati çekilmeye, daha fazlasını öğrenmeye çalışmasıyla 

tıklaması sağlanmaya ve tıklamayla birlikte trafik akışına kaydolarak Web sitesine değer katmak 

hedeflenmektedir. Doğal reklam ise reklamın haber sitesine, sitenin uygulamaları kullanarak ücretli bir 

tanıtım olduğunun gizlenmesi ve haber formatı gibi yerleştirilmesi pratiğidir. Gelir kaygısıyla okurları 

kandıran bu pratikler, gazeteciliğin güvenirliğini kaybetmesine neden olmaktadır (Siapera, 2016: 294-

297).   

 Diğer yandan internetle birlikte yurttaş gazeteciliği gibi yeni gazetecilik biçimleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism), Web’in 1990’larda ortaya çıkışıyla 

birlikte gerekli araçlara sahip isteyen herkesin kendi fikirlerini dünyayla paylaşmak için bir web sitesi 

kurabilir hale gelmesiyle, halkın haber ve gelişmeleri internette paylaşmasına atıfta bulunmaktadır. 

Köklerini yurttaş medyası kavramından alan, gazeteciliğin ilke ve yöntemlerine ilişkin yaşanan değişim 

yurttaş gazeteciliği olarak tanımlanmaktadır (Çalışkan, 2016).   

 Üzerinde uzlaşılmış bir “sosyal medya gazeteciliği” tanımı henüz bulunmasa da, bu 

platformların olanaklarını kullan gazetecilik pratikleri ve gazeteciliğe etkileri tartışılmaya, başlanmıştır. 

The New York Times’ın 2014 Mart ayında bir komisyon oluşturarak hazırladığı rapor, rekabet halinde 

oldukları First Look Media, Vox, Huffington Post, Business Insider ve BuzzFeed gibi internet haber 

siteleri karşısında “gazetecilik avantajlarının küçüldüğünü” ve “yeterli aciliyetle hareket” 

edemediklerini aktarmaktadır§. Gazetelerin internet haber siteleriyle bu rekabeti kısa süre sonra sosyal 

medyanın yükselişiyle birlikte internet sitelerini de içine alan başka bir krize neden olmuştur.  

 Facebook, Twitter ve Google’la birlikte, okuyucular haber sitelerine zaman ayırmaktansa haberi 

bu yeni mecralardan izlemeye ve takip etmeye başlamıştır. Dijital gazetelerin okuyucu trafiğini bu 

                                                           
§“Exclusive: New York Times Internal Report Painted Dire Digital Picture”: 

https://www.buzzfeed.com/mylestanzer/exclusive-times-internal-report-painted-dire-digital-

picture?utm_term=.kxG8QKwYJj#.kplMRN0J9V (11.01.2017) 

https://www.buzzfeed.com/mylestanzer/exclusive-times-internal-report-painted-dire-digital-picture?utm_term=.kxG8QKwYJj#.kplMRN0J9V
https://www.buzzfeed.com/mylestanzer/exclusive-times-internal-report-painted-dire-digital-picture?utm_term=.kxG8QKwYJj#.kplMRN0J9V
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platformlara kaptırdığı, bu nedenle internet haber sitelerinin “anasayfa”larının (homepage) öldüğü 

söylenmektedir. New York Times internet sitesi okuyucularının 2015 Eylül ayı itibariyle sadece üçte 

birinin ana sayfayı ziyaret ettiği, ana sayfaya trafik akışının %50 düştüğü, okuyucuların doğrudan bir 

haber arama veya bağlantılar yoluyla hikâyelere geldiği, bu trafiğin ise %40’ının Facebook’tan 

yönlendirildiği belirtilmiştir.** 

 Diğer yandan Google, Apple, Facebook ve Twitter’ın internet dünyasında kurduğu hâkimiyetin 

medya endüstrisinde birçok zorluğu beraberinde getirdiği tartışılmaktadır. Rich Jaroslovsky, “Haber 

Toplama Döneminde Markaları Yeniden Düşünmek”†† adlı çalışmasında Facebook, Twitter ve Google 

gibi büyük şirketlerin içeriği kendi bünyelerinde toplamak için büyük yatırımlar yaptıklarını 

belirtmektedir. Yayıncı ve gazetelerin bu mecralarda daha fazla görünür olmak ve yeni fırsatlardan nasıl 

yararlanacaklarının yolunu bularak kaderlerini ve markalarının geleceğini belirleyeceğini aktarmıştır. 

 Son yıllarda sosyal medyanın damga vurmaya başladığı Web ortamının, gazeteciliğe etkileri 

sadece trafik akışları ve gelir sistemlerinde olmamıştır. Alejandro (2010), sosyal medyanın gazeteciliği 

etkisini bu platformların yükselen bir şekilde iletişim ve son dakika haber (breaking news) aracı olamaya 

başlamasından kaynaklandığını belirtmektedir. Medya endüstrilerinde genişleyen anlamda bir değişim 

yaşandığı, bunun sadece haber anlamında değil, kitle iletişim medyasının geçmişte kalması ve tüm 

medyanın yeni dönemle birlikte kişisel medyadan oluştuğu söylenmektedir. Eskiden muhabirin hikâye 

bulmak için dışarı çıktığı ancak bugün hikâyeyi Facebook veya tweetler aracılığıyla üçüncü (bazen 

dördüncü veya beşinci) el’den aldığı aktarılmıştır (Alejandro, 2010: 3-9). 

 Nic Newman’da (2009) “Sosyal Medyanın Yükselişi ve Ana akım Gazeteciliğe Etkisi” adlı 

çalışmasında, Alejandro (2010) ile benzer şekilde, YouTube, Facebook ve Twitter’la birlikte medya 

içeriğinin üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde güçlü bir değişme neden olduğunu söylemektedir. 

Önemli gelişmelerde kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin (user generated content) fotoğraf veya 

video olarak anında Facebook ya da Twitter da, televizyon haberlerinden veya gazetelerin ilk 

sayfalarından önce dolaşıma girmesinin gazeteciliğin sınırlarını yeniden tanımlamaya başladığını 

belirmektedir.  

 Özellikle Twitter “olay yerinden bildirme algısını kuvvetlendiren bir mecra” olarak 

tanımlamaktadır. Bu mecranın “gazeteciliğin geleceği” olduğu algısının açmazları olduğu, bu açmazın 

köklerinde Birinci Körfez Savaşı yıllarında CNN International’ın o döneme damga vuran “anındalık” 

fetişine göndermede bulunarak “haberi canlı verme” meselesini gazetecilik örneği olarak yukarılara 

taşıdığı belirtilmektedir. Bu örnek, haberin doğrulamasının önüne geçerek, gazetecilerin diğer 

habercilerle rekabet içinde “orada” ve “anında” haber vermek için, gelişmelerin tüm yönlerini ve 

                                                           
** “The Homepage Is Officially Dead”. http://observer.com/2015/09/the-homepage-is-officially-dead/ (29.10.2016). 
†† “Rethinking the brand in the era of news aggregation”. http://futureof.news/episodes/rich-jaroslovsky-part-2/ (26.10.2016). 

http://observer.com/2015/09/the-homepage-is-officially-dead/
http://futureof.news/episodes/rich-jaroslovsky-part-2/
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“doğru” olarak verilmesinin önüne geçtiği söylenmektedir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 29). Ancak bu 

eleştiriye karşın, Twitter “hız” ve “anındalık” özeliğiyle son yıllarda yeni gazetecilik pratikleri açısından 

öne çıkmaktadır. 

 Kullanıma girdiği 2006 yılından itibaren Twitter’ın gazeteciler için, “flaş haberleri bildirmek, 

enformasyon toplamak, kaynaklarla bağlantı kurmak ve trafiği web sitelerine yöneltmek amacıyla 

hizmeti hızla benimsemeleriyle haber odalarının duvarlarında önemli gedikler açmış” bir uygulama 

olduğunu belirtmektedir. Geleneksel gazetecilikle karşılaştırıldığında Twitter’da yeni olanın bu 

platformun teknik ve kültürel unsurlarının farklılığı olduğu vurgulanmaktadır. “Yazılı basın 

gazetelerinin ya da TV yayınlarının aksine, herkes, her an, geleneksel gazeteciliğin biçimsel 

kısıtlamalarının dışına çıkıp, yerleşik editoryal yapılar ya da süreçler olmaksızın yayın ve dağıtım 

yapabilmektedir” (Hermida, 2016: 444-445).  Haber sosyal medyayla birlikte sonu olmayan bir sürece 

dönüşmektedir. Haberin böyle bir sürece dönüşmesiyle, 7/24 haber döngüsü gazetecileri hiç 

durmaksızın haber üretmek baskısıyla baş başa bırakmaktadır. “Yoğun haber döngüsü” birçok 

gazetecinin işten çıkartılmasına, serbest çalışan (freelance) gazetecilerin istihdam edilmesinde artışa 

sebep olmakta, “yeni haber rejiminde haber doğrulama ve kalite kontrol sürecinde” zayıflamaya neden 

olmaktadır (Siapera, 2016: 293).    

 Medyada internetle birlikte meydana gelen üretim, dağıtım ve metalaşma süreci devamında 

sosyal medyanın “dört bir yana dağılmasıyla” birlikte gazetecilik faaliyetini daha da zorlaştırarak 

ağırlaştırmaktadır (Siapera, 2016: 282). Bu dönüşüm, gazetecilik emeğini de etkilenmektedir. Tarihsel 

olarak yeni teknolojiler gazeteciliğe her zaman sekte vurmuştur ancak gazetecilik bunları özümseyerek 

yoluna devam etmiştir.  

 Yeni biçimlerle gazeteciliğin emek sürecinde yaşanan dönüşüme ilişkin gazetecilik işini ve iş 

gücünü derinden etkilen üç temel nokta tespit edilmiştir (Siapera, 2016). İlki, gazetecilik iş gücünün 

örgütlenme biçimi, vakit darlığı ve çok platformlu haber üretimi sebebiyle kökten bir değişim 

geçirdiğidir. İkincisi, yeni teknolojilerin gazeteciliğe dâhil edilmesiyle gazetecilik yapabilmek için 

aranan becerilerin değişmesidir. Üçüncüsü ise yönetim ile gazeteciler arasındaki ilişkinin dönüşümüdür. 

İstikrarsız geçici sözleşmelerle çalışan serbest gazeteciler ortaya çıkmıştır. Serbest çalışma gazeteciler 

için daha fazla özgürlük ve özerklik sağlaması açısından olumlu karşılansa da bu alanda yapılan 

çalışmalarda serbest ve istikrarsız sözleşmelerle çalışan gazetecilerin, yöneticilerden gelen baskılara 

karşı açık olduğu ve bununda özerkliği zedelediği vurgulanmaktadır (Siapera, 2016: 286-287). 

 Diğer yandan gazetecilerin sosyal medya platformlarında kurulan takipçi ağlarını belirli koşullar 

altında başka sermaye biçimlerine dönüştürülebilecek “sosyal sermaye” biçimi olarak görmeye 

başlamasıyla ortaya çıkan “girişimci gazetecilik” örneklerine rastlanmaktadır (Siapera, 2016). Twitter 

ve Facebook gibi platformlarda takipçi sayılarını arttıran gazeteciler, bunu sürdürerek gazeteci 
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konumlarını güçlendirebilmekte bu da onlara prestij ve kendilerini bir marka haline getirme imkanı 

sağlamaktadır. Çağın ruhuna uygun bu girişimci gazetecilik biçimi diğer yandan gazetecilerin “A dan Z 

ye” bu işin her şeyiyle kendileri ilgilenmek zorunda bırakmakta, risk sermayesini kendisinin bulması ve 

yatırımcılara hesap vermesini beraberinde getirmektedir.  Stresli bir meslek hayatına birde bu kar arayışı 

ve okurlarla daha çok ilişki geliştirme basıncı altında gazetecilik sırdan bir hizmet, kişiler arası alınıp 

satılacak bir metaya dönüşmektedir. Bu durum ayrıca gazetecilerin okurlarıyla etkileşim kurma ve bu 

ilişkileri yönetmek gibi beceriler zorunlu hale getirmektedir. “Duygulanımsal emek” süreci devreye 

girmekte, “güven, bağlanabilirlik ve toplumsal sermaye” inşasında olumlanırken, sosyal ilişkilerin 

metalaştırılması bağlamında eleştirilmektedir (Siapera, 2016: 288-291).   

3.1. Yöntem ve Örneklem 

 Türkiye’de sosyal medya gazeteciliği ekonomisini sorunsallaştıran bu çalışmada, amaçlı 

örneklem yaklaşımıyla Medyascope.tv örneklem olarak seçilmiştir. Medyascope TV, ana akım haber 

medyasında uzun yıllar çalışmış, son yıllarda çeşitli sebeplerle işlerini kaybeden gazeteciler tarafından 

kurulmuş ve sosyal medya platformlarının canlı yayın özelliklerini kullanarak haber faaliyeti 

gerçekleştirmektedir. 

 Çalışma etnografik alan araştırması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Etnografi “insan ve 

toplulukları bulundukları ortamlarda gözlemleyen ve alan araştırmalarının gerçekleştirilmesini 

sağlayan, niteliksel bir araştırma yöntemidir” (Alyanak, 2014: 121). Kökleri 18. yüzyıla kadar dayanan 

ve başlangıç itibariyle antropolojinin kullandığı bir yöntemken, ilerleyen yıllarda sosyal bilimlerin 

birçok disiplini tarafından kendine yer edinmiş yöntemlerinden biri olmuştur. 

 Chris Paterson (2008: 2-3), iletişim çalışmaları bağlamında, antropoloji ve sosyolojiden 

devralınan etnografik yöntemin yeni medya çalışmaları yapanlar için rehber olduğunu söylemektedir. 

Diğer araştırma yöntemlerinde mümkün olmayan şekilde bu alanda yapılacak çalışmalarda bu yöntemin, 

habercileri, haber üretiminin kültürel ve pratik süreçlerini, haber odasında ortaya çıkan kısıtlılıkları, 

olasılıkları ve karmaşıklıkları anlaşılır kılmakta ve yeni haber medyasının haber üretimini 

kuramsallaştırmada yardımcı olacağını vurgulamıştır. 

 Etnografın görevi incelenen alanda bulunan kişilerin, eylemlerin, olayların ve bağlamların 

taşıdığı anlama karşı duyarlı olarak ortaya çıkan anlamı açığa çıkarmaktır. Etnografya grup ve olayın 

doğal ortamda incelenmesidir. Bu nedenle gerçek bir etnografik araştırmada araştırmacı doğal ortamın 

bir parçası haline gelir. Etnografide alan çalışması her zaman temeli oluştururken, bu yöntem veri 

toplama teknikleri açısından eklektik bir tarzdadır. Bu teknikler doğrudan, katılımcı olmayan 

gözlemden, katılımcı gözleme, etnografik görüşmeye uzanan bir yelpazede oluşabilir. İnsanların 

anlatımları kaydedilebilir, verilerin ayrıntılandırılmasını sağlayan film, ses kayıtları, belgeler, günlükler 
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ve benzer malzemeler eklenebilir (Punch, 2014: 154). Bu çerçevede çalışmada, katılımlı gözlem, 

derinlemesine görüşme ve çevrimiçi etnografi tekniklerinden yaralanılmıştır.  

 Bir durum çalışması (case study) olarak desenlenen bu çalışma, Medyascope.tv ile sınırlıdır. 

Çalışma Medyascope.tv stüdyosunda 3 Eylül 2016 ve 25 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sekiz 

haftalık alan araştırması, Medyascope TV internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının 01 Ocak 2016 ve 

31 Aralık 2016 tarihleri arasında incelenmesiyle zamansal olarak sınırlandırılmıştır. 

 Nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen verilerin analiz türlerinde çeşitlilikler mevcuttur. 

Ancak bu araştırmada etnografik verilerin analizi için Harry F. Wolcott (1994) tarafından önerilen 

betimsel veri analiz modeli kullanılmıştır. Bu modelde yazar, etnografik verilerin analizi için üç aşamalı 

bir yol izlenmesini önermektedir. Analizin ilk aşaması alandan toplanan gözlem ve görüşme verilerinin 

rapora blok halinde aktarılması, ikinci aşama bu verilerin sistematikleştirilmesi, üçüncü aşama ise 

mevcut verilerin yorumlanmasından oluşmaktadır (Özdemir, 2011: 328-331).  

 Bu çerçevede araştırmada toplanan tüm veriler analiz edildikten sonra elde edilen bulgular 

sistematikleştirilerek sunulmuş ve değerlendirilerek ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Bu çalışmada, 

gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin, araştırmacının gözünden ve görüşme yapılan 

habercilerin anlatımlarıyla betimlenerek aktarılması hedeflenmiştir. Çalışma boyunca araştırmacı 

etnografik alan araştırması etik ilkelerine bağlı kalmıştır. 

3.2. Bulgular  

 Medyascope.tv’nin kuruluşu, ortakların, destek veren habercilerin, profesyonel ve gönüllü 

çalışanların bu sürece eklenmesi ve kurumsallaşma sürecinde ana halka Ruşen Çakır olarak 

görülmektedir. Ruşen Çakır’ın 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi Periscope uygulamasını 

kullanarak canlı yayınlar yapmaya başlaması, Medyascope.tv’nin kuruluşunun ilk adımlarının atılması 

olarak alınabilir.  

 Medyascope.tv’nin 20 Ağustos 2015 tarihinde “http://medyascope.tv” internet adresinden 

yayına başlamasıyla kurumsallaşma süreci başlamış. Medyascope.tv kurulmadan önce Çakır, Habertürk 

televizyonu ve gazetesinde çalıştığı dönemde, medyada bulunan “ünlü kişiler” olarak nitelediği 

arkadaşlarıyla bir internet televizyonu kurmak üzere görüşmüş. Çakır “Biz bir grup insan olarak bir ara 

internetten televizyon yapmak üzerine çalıştık isimlerini vermeyeyim ama baya meşhur isimler. O 

süreçte o hikâye gerçekleşmedi şu ya da bu nedenle gerçekleşmedi” demiştir. Bu projenin 

gerçekleşmeme sebebi olarak ise yayıncılık yapan birine danıştığını ancak geleneksel televizyon 

stüdyosu kurmanın “ karışık, zor ve masraflı” olması nedeniyle vazgeçtiğini söylemiştir. Aynı kişinin 

bir süre sonra Twitter’dan Periscope’u tanıttığı bir tweetini görünce arayarak bilgi almış ve burada bir 

şeyler yapabileceğini düşünmeye başladığını belirtmiştir (Çakır görüşme, 2016). 

http://medyascope.tv/
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 Çakır’ın Periscope’u kullanmaya başlaması Medyascope.tv’nin kurulması sürecine evrilmiş. 

Habertürk’ün kendisine yazdırmaması, kendisini ifade edecek, mesleğini devam ettirmesini sağlayacak 

bir mecra, faaliyet arayışı bu sürecin şekillenmesinde etkili olmuş. Semih Sakallı bu sürece ilişkin “en 

azından bir gazetecilik faaliyeti yapalım” diyerek bu yayınları devam ettirmeye karar verdiklerini 

aktarmıştır (Sakallı görüşme, 2016). Çakır’ın Periscope yayınlarını izleyen takipçileri ve arkadaşları 

arasında da dikkat çeken bu çabalar ve bir şey yapma ihtiyacı insanların Çakır’la bağlantı kurmasını ve 

çeşitli projeler önermesini sağlamış.   

Mesela mitinglere gittiniz, mitingde insanlarla Periscope yayını yapmak öyle atla deve bir şey 

değil, sadece istemekle ilgili bir şey. Öyle bir motivasyonla yaptım.  Daha az yazdırıyorlardı onun etkisi 

muhakkak oldu sonra onu İstanbul’da şeyde odaya, benim büyük bir odam vardı (Habertürk). İlk 

yayınların olduğu yer, oraya taşımaya başladım. Orada Semih’ten yardım aldım. Ondan sonra gelişti 

öyküyü biliyorsun. Denet’lerin maili. Sonra Manuel’in dâhil olması buraya gelmemiz giderek gelişti. 

Ocak ayında Habertürk bitince tamamen buraya geldim (Çakır görüşme, 2016). 

 Medyascope.tv adının konulması ve kuruluş sürecinde dönüm noktası olan mail, Denet Tezel 

ve Nurdan Üçer tarafından 27 Temmuz 2015 tarihinde yollanmış. Tezel’in araştırmacıyla paylaştığı 

mailde esas olarak Çakır’a kendisini sosyal medyadan ve Periscope yayınlarından yakından takip 

ettiklerini anlatmaları ve kendilerini tanıtarak, bugüne kadar birçok Web tabanlı projelere imza 

attıklarını söylemeleriyle devam edilmiş. Dünya ve Türkiye siyasetiyle ilgilenen kişililer olduklarını, 

Türkiye’deki medyanın “sıkıntılı” günlerinde herhangi ticari bir kaygı olmadan yeni bir proje yapmak 

istediklerinden bahsedilmiş. İşten çıkartılmış gazetecilerin, fikirlerini açıklamak isteyen kanaat 

önderlerinin yazılarının bir araya getirileceği bir platform önerilmiş. Projede “İçerik olarak da sadece 

köşe yazıları değil; tweet, Periscope, YouTube içerikleri de yer alacak” diyerek bir randevu talep 

edilmiş.  

Medyascope.tv Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayın Kurulu Üyesi olan Tezel, görüşmede yaşanan 

bu sürece ilişkin, Temmuz 2015’de Amberin Zaman ve Kadri Gürsel’in Milliyet gazetesinden 

kovulmaları sonrası haber medya ortamının geldiği noktadan kaygı duyarak bir şeyler yapmak istediğini 

ve Çakır’ın Periscope’ta habercilik çabasını önemli bulduğunu söylemiştir. Çakır’la bağlantı kurduktan 

sonra, destek olmak istemiş ve bu süreç bir proje önerisiyle tamamlanmıştır (Tezel görüşme, 20 Ekim 

2016). 

 Bir diğer Medyascope TV ortağı Sedat Pişirici ise bu sürece katılma ve kuruluş sürecine ilişkin, 

kendisinin uzun zaman önce ana akım medyadan uzaklaştığını ancak arkadaşı Çakır’a haber 

yaptırılmamasının, onu yeni arayışlara ittiğini belirtmiştir. I-pad ve cep telefonuyla yapılan bu 

haberciliğin kendisini de etkilediğini, Periscope ile yapılan işin gelişmeye başladığını, çalıştığı kanalda 
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Çakır’ın zaten geleceği olmadığını hissettiğini ve Medyascope.tv’nin kurulma fikrinin öne çıkmaya 

başladığını söylemiştir (Pişirici görüşme, 2016). 

 Medyascope.tv haber sitesinin 20 Ağustos’da kurulması sonrası, o güne kadar Çakır ve 

arkadaşlarının birlikte yaptığı içerikler siteye yüklenmeye ve Periscope üzerinden haftalık düzenli birkaç 

program yapılmaya başlanmış. Canlı yayınlar genelde Çakır’ın Habertürk’te bulunan odasında, dışarıda 

herhangi bir yerde, konuk edilecek kişinin ofisi ya da evinde gerçekleştirilmiş. Kullanılan araçlar 

kitapların üzerine koyulan bir tablet ya da cep telefonu olmuş. Yayınlar sıklaşmaya başlayınca bir yayın 

mikrofonu araç listesine eklenmiş. O günlerde Çakır’ın uzun yıllardır arkadaşı olan fotoğraf sanatçısı 

Manuel Çıtak onun Periscope yayınlarını fark etmiş. Medyascope.tv Yapım Yönetmeni olan Çıtak, 24 

Kasım 2016 tarihli İstanbul’da yapılan görüşmede, Çakır’ın Periscope yayınlarını gördüğünü, bir ara 

Çakır’ın kendisine telefon ederek teknik anlamda destek istediğini aktarmıştır. Çıtak’ın sürece destek 

vermesi mobil araçlarla yapılan haber üretiminin teknik altyapısında çeşitli iyileştirmeler sağlamış. 

Yayınlarda mobil aracın kitaplar üzerine sabitlenmesi, tripot kullanılarak düzeltilmiş, ses sorunları için 

çözümler üretmeye çalışılmış. Çıtak devamla Çakır’a “yayınları Habertürk’te yapmak zorunda mısın” 

diye sormuş ve kendisine ait Sanayimahallesi’nde bulunan fotoğraf stüdyosunda yayınları yapma önerisi 

getirmiş. Çakır, diğer destek verenlerle birlikte stüdyoya gidip görmüş ve yayınların burada yapılmasına 

karar verilmiş. Çıtak’ın bu sürece dâhil olmasının iki önemli etkisi olmuş. Yukarıda aktarıldığı gibi ilki, 

teknik olarak verdiği destekle yayınların ses, görüntü kalitesi artmış, ikinci önemli etki ise yayınların 

Çakır’ın çalışma ofisinden çıkarak kurumsallaşma ve profesyonelleşmede önemli bir eşik olan mekâna 

kavuşmasında olmuş. Bu taşınmayı Sakallı, “Ekim başında buraya taşındık, taşındık dediğim çok bir 

şey taşımadık. İki telefon taşıdık” (gülüyor) diyerek aktarmıştır. Taşınma sonrası ilk yayın 30 Eylül 

2015 tarihinde “Medyascope.tv Sohbetleri” adıyla yapılan, Ahmet Şık ve İsmail Saymaz’ın katıldığı 

Çakır yönetimindeki açık oturumla gerçekleşmiş. 

 Medyascope.tv’nin Genel Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Ufuk Kaya’yı Çakır kurumsallaşma 

süreci başlayınca “sana ihtiyacım var gel” diyerek davet etmiş. Medyascope TV’nin mali işlerini ve 

Anonim Şirketinin kuruluşunu Kaya yürütmüş. 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan görüşmede Kaya, 

şirketin kuruluş kararını vermenin 2015 sonbaharı içerisinde aralarında uzun konuşmalarla 

şekillendiğini belirtmiştir. Kuruluş için önce 1 Kasım 2016 seçimini bekleme kararı verilmiş. Seçim 

süreci ve ardından yaşananlar, Türkiye’deki siyasi ortama ilişkin umutsuzluk şirketin kurulması 

kararlarını ertelemeye neden olmuş. Kaya, “1 Kasım seçimleri, Türkiye’de neler olacağı, umutsuz bir 

ortamdı” demiştir. 2016 başlarında “Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş.” adıyla şirketin kurulması 

tamamlanmış.  

 Kuruluş süreci bu şekilde gerçekleşirken, Medyascope TV’de hem görsel hem de yazılı haber 

içerikleri asıl olarak sosyal medya kullanarak takipçilere ulaştırılmaya başlanmış. Bu sosyal medya 

araçları, Periscope, Twitter, Facebook ve YouTube’tur. Ayrıca Google+ hesapları olsa da bu uygulama 
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aktif olarak kullanılmamaktadır. Üretilmiş içeriğin bir araya toplanarak sunulduğu 

“www.medyascope.tv” adlı internet sitesi de mevcuttur. 11 Kasım 2016 itibariyle Medyascope.tv ve 

Ruşen Çakır’ın sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları Tablo 1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Medyascope.tv ve Ruşen Çakır’ın Sosyal Medya Takipçi Sayıları 

Hesap Periscope Twitter Facebook YouTube Google + 

Medyascope.tv  21.000 40.000 7.343 8.302 144 

Ruşen Çakır 165.300 516.000 4.465 11.191 139 

 

Yayın araçları ve sosyal medya takipçileri yukardaki gibi özetlenen Medyascope.tv’nin ekonomik 

örgütlenmesinde giderler önemli bir başlığı oluşturmaktadır. Stüdyonun düzenli giderlerinin başında 

internet, elektik, su faturaları, ikram, temizlik malzemeleri, bozulan ya da yenilenmesi gereken donanım 

giderleri, mikrofonlarda kullanılan piller ve stüdyo kirası gelmektedir. Diğer bir gider kalemini ise 

çalışan ücretleri, sigorta, vergiler ve çalışanlara öğle yemeği verilmesi oluşturmaktadır. Genel Müdür 

Ufuk Kaya (Görüşme, 2016) aylık giderlerinin personel ücretleri dâhil 45-50 bin Türk Lirası civarında 

olduğunu belirtmiştir. Yapılan görüşme ve sohbetlerde yönetim kurulu üyelerine henüz bir ödeme 

yapılmadığı söylenmiştir.  

 Yayınlara başlandığı ilk dönemde Çakır Habertürk’te çalıştığını, katkı sunanlar ise dayanışma 

duygularıyla yardımcı olduklarını söylemişlerdir. Sanayi mahallesi’nde bulunan stüdyoya geçilmesi 

sonrası kurumsallaşma süreci ve ilk yenilemeler için kaynak bulma ihtiyacı başlamış. Yayınlar için 

başlangıç sürecinde Yönetim Kurulu Üyesi Manuel Çıtak’ın fotoğrafçılık malzemeleri kullanılsa da, 

yayın masası, koltuklar, ses izolasyon malzemeleri ortak bir bütçe ve Çakır ve arkadaşlarının 

dayanışmasıyla alınmış. Yayın kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan teknik alet ve gereçler için büyük 

bir meblağ karşılarına çıktığında çözüm üretmek için fon bulma çabasına girilmiş. 

 Öncelikli olarak ihtiyaç duyulan kamera ve reji donanımı için Heinrich Böll Stiftung’tan alınan 

küçük bir fonla bu ihtiyaçlar karşılamış. Medyascope.tv düzenli yayınların yapılabilmesi ve ilk dönem 

gönüllü de olsa stüdyoda bir haber ekibinin oluşmaya başlaması, yayınların devamlığı için aylık düzenli 

bir geliri gerektirmiş. Yine bu gelir ihtiyacı, Açık Toplum Vakfı’ndan bulunan bir yıllık başka bir fonla 

çözülmüş. Ancak bu fon Açık Toplum Vakfı tarafından sadece stüdyo giderlerinde kullanılmak üzere 

sınırlandırılmış. 

 Program sayılarının artmasıyla haber ekibinin düzenli olarak stüdyoda bulunması ihtiyacı 

doğmuş. Medyascope.tv yeni fon arayışlarına devam ederek, Amerika merkezli Chrest Fundation’dan 

işsiz kalan gazeteciler ve genç gazetecileri istihdam etmek üzere başka bir fon bulmasıyla, gönüllü 

çalışan ve katkı sunan genç ekibin sigortalı profesyonel olarak istihdam edilmesini sağlamış.  
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 Ekonomik olarak fonlar sayesinde kendini finanse eden Medyascope TV’de reklam gelirinin 

sembolik düzeyde kaldığı belirtilmiştir. Araştırmanın başladığı döneme kadar sadece dört adet reklam 

alındığı, bu reklam gelirlerinin ise çok küçük miktarlar olduğu söylenmiştir. Bu reklamların Çakır’ın 

sosyal ağı içinden destek amaçlı verildikleri ifade edilmiştir. Google reklamları, erişim ve tıklama 

sayılarıyla internet haber sitelerinin gelirleri arasındadır. Medyascope.tv’nin sitesinde bulunan Google 

reklamları ise trafik verilerine göre bir gelir getirse de bu gelirin sembolik kaldığı belirtilmiştir. Bu 

nedenle küçük reklam gelirleri Medyascope.tv’nin fonlara ihtiyaç duymadan sürdürülebilir bir 

yayıncılık yapması için yeterli değildir. Medyascope.tv yöneticileri şirketleşme sürecinde izlenme 

rakamları sayesinde reklam alabileceğini düşündüklerini ancak Türkiye’deki siyasi ortam nedeniyle bu 

beklentilerinin gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Reklam almak için bağlantı kurulan şirket ve kişilerin 

reklam vermekten çekindikleri, destek olmak isteyenlerin ise isimlerinin geçmesini istemedikleri 

aktarılmıştır.  

 Medyascope.tv haber içeriklerini aktardığı sosyal medya uygulamalarıyla ‘nasıl bir reklam 

sistemi uygulanmalı’ konusunda düşünmektedir. “Medyascope.tv’ye sorun: Ruşen Çakır, Denet Tezel, 

Servet Dilber”‡‡ adlı 15 Haziran 2016 tarihli programda yapılan açıklamalar Medyascope.tv 

yöneticilerinin nasıl bir gelir sistemi oluşturmak istediklerine ilişkin bakış açılarını anlamakta yardımcı 

olacaktır; 

Sedat Pişirici: Reklam alabiliyoruz bunun için teknik alt yapımız uygun. Buradan da açık şeçik 

izleyicilere söylemiş olalım. Reklam istiyoruz, bekliyoruz. Ne kadar çok reklam, o kadar çok haber 

videosu. 

Denet Tezel: Bizim farklı mecralarımız var. Bir de işte Periscope canlı yayınımız var, YouTube 

canlı yayınımız var ve de sayfada yayınımız var… Hem videonun içinde reklam alabiliyoruz hem 

sayfada reklam alabiliyoruz hem Periscope içinde alabiliyoruz. Bu gün dijital medyada alınabilecek 

bütün reklamları alabiliyoruz. Bu anlamda önemli bir noktadayız. Tabi Periscope içinde reklam alma 

gibi bir kavram yok. Bunu ilk biz yaptık. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de reklam verenlerin buna biraz 

daha alışacağını, değerli bulacaklarını biliyoruz onu da bekliyoruz. Medyascope.tv’ye banner reklam 

verilebilir. Bir canlı yayın reklamı da verilebilir, canlı yayından sonrası bir yayının içine de reklam 

verilebilir. Dolayısıyla çok geniş bir potansiyeli taşıyoruz. 

Ruşen Çakır: Fonlar buluyoruz… Onlarla çok fazla yürüyemeyeceğimizi biliyoruz. Ama ilk 

aşamada bir zemini oluşturmada bu desteğe ihtiyacımız var. Burada insanlar büyük ölçüde para almadan 

çalışıyor. Biz burada gönüllü çalışıyoruz. Feragat ediyoruz… Gelirlerimiz şu anda pek yok. Ama biz bu 

işi bir yıl içinde oturtursak ki oturtacağımıza kesinlikle eminim, biz buradan çok ciddi bir şekilde para 

                                                           
‡‡ “Medyascope TV’ye Sorun: Ruşen Çakır, Denet Tezel, Servet Dilber”. http://medyascope.tv/2016/06/15/medyascopetvye-

sorun-rusen-cakir-denet-tezel-servet-dilber/ (Erişim Tarihi: 28.08.2016). 
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kazanacağız ve böyle desteklere de çok ihtiyacımız kalmayacak… Ama burası kârlı bir işletmeye çok 

hızlı bir şekilde, kendi kendini önce finanse eden daha sonra kar eden bir işletmeye dönecek. Çünkü 

artık bütün her şey internet üzerinden yürüyor…  

Sedat Pişirici: Burası bir vakıf değil burası bir dernek değil. Burası yeni medya olanaklarından 

yararlanarak yayıncılık yapan bir haber kanalı, haber mecrası. Elbette ticari bir tarafı var.  Ne kadar para 

kazanırsak o kadar özgür olacağız… Ne kadar reklam ve sponsorluk geliri elde edebilirsek, bu sizin için 

daha özgür yayıncılık yapmamızı destekleyecek. 

 Ancak Medyascope.tv kurucu ve yöneticileri, anılan programda aktardıkları iyimser bakış 

açıları ve beklentilerinin, baskı koşullarının devam etmesi nedeniyle bir süre daha reklam 

alamayacaklarını düşünmelerine neden olduğunu söylemişlerdir. Ruşen Çakır (2016) yapılan 

görüşmede reklam geliri yerine fonlara odaklandıklarını belirtmiştir. “Parasızlıktan kapatmamız 

gerekirse de kapatırız.  Ama o arada da iş ürettik. Pekâlâ da oluyormuş. Her geçen gün de gelişiyoruz, 

daha fazla fon imkânı buluyoruz. Daha güçlü bir şekilde geliyoruz” demiştir.  

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sosyal medya gazeteciliği ekonomisini sorunsallaştıran bu çalışmada Medyascope.tv örneklemi 

üzerinden elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’de haber medyasında yaşanan değişim süreciyle birlikte 

işsiz kalan gazetecilerin başka mesleklere yönelmektense, gazetecilik yapmaya devam etmekte ısrar 

ettikleri görülmüştür. Sosyal medya gazetecilere çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar, ekonomik 

olarak ucuz ve kolay ulaşılır oluşu, güç odakları ve medya patronları ile muhatap olmak zorunda 

kalmadan bağımsız olma ve özgürlükçü bir ifade ortamı sağlamasıdır. Diğer yandan bu ortam 

gazetecilere, habere ulaşma ve haber yapmada kolaylaştırıcı olanaklar sunarken, okuyucu ve 

izleyicilerine direkt ulaşabilmelerine, hatırlanmaya devam edilmelerine ve ürettikleri haberleri toplu 

olarak takipçilerine aktarabilme imkânı yaratmaktadır. Bu kolaylaştırıcı unsurların Medyascope.tv’nin 

kuruluşunda da etkili olduğu görülmüştür. 

Türkiye de medya krizi dönemi içinde sosyal medyanın sunduğu olanakların gazeteciliğe devam 

etme isteğinde olan Çakır ve arkadaşları tarafından kullanıldığı söylenebilir. Ancak bu noktada ana 

akımda prestijli bir yeri olan ve ücretli çalışan Ruşen Çakır’ın ve diğer habercilerin profesyonel bir 

meslek olarak gazeteciliği ana akım mecra dışında sürdürebilmesinin bir diğer koşulunu ise para 

kazanmak oluşturmaktadır. Siapera ve Spyridou (Aktaran Siapera, 2016) gazetecilerin “sosyal medya 

platformlarında kurdukları ağları, belli koşullar altında başka sermaye biçimlerine dönüştürülebilecek 

sosyal sermaye biçimi olarak” görmeye başladıklarını belirtmektedir. Çakır’ın Tablo1.’de 

görülebileceği gibi beş yüz binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Bu takipçiler Periscope’un Twitter’a 

ait bir uygulama olması nedeniyle Çakır’ın Periscope yayınlarını izleyebilmişlerdir. Benzer şekilde 

Pavlik (2013), yeni medya araçlarının sunduğu olanakların, gazetecilik için “girişimci bir kültür 
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oluşturduğunu” belirtmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde ana akım medya holdinglerinin 

dışında arayışları olduğunu ifade eden Çakır’ın, sosyal medya takipçilerini yeni girişiminde “sosyal 

sermaye” olarak kullanma, böylece kendine ait yeni bir mecra yaratılabileceği fırsatını görmüş olduğu 

söylenebilir. Medyascope.tv’nin kuruluşunda yer alan ve Çakır’a destek veren kişiler hali hazırda haber 

medyası ortamından duydukları kaygıyla bu sürece dâhil olmuştur. Ancak ilk dönem amatör yapılan 

haber üretimi ve kuruluş sürecinde dayanışma ön plandayken sosyal medya araçlarıyla doğacak yeni 

haberciliğin ekonomik getirileri de olacağının düşünüldüğü görülmektedir. Medyascope.tv’de 

dayanışmacı ruhla başlayan süreç herkesin katkısı oranında yüzdelik hisselere sahip olduğu Anonim 

Şirket’in kurulmasıyla ticari ortaklık olarak kurumsallaşma ve “girişimci ruh” ile devam etmiştir. 

Medyascope.tv’nin kurulması sürecinde bir araya gelen ekibin “gazeteciliğin geleceği burada” bakış 

açısıyla sosyal medyanın bir fırsat yarattığını fark ettiği görülmüştür. Bu çerçevede Medyascope.tv, 

Ruşen Çakır’ın bir sosyal medya platformu olan Periscope’u kullanması ve Türkiye’deki haber medyası 

ortamından duyulan kaygıyla gazetecilik faaliyeti yapılmak için kurulmuş diğer yandan 

Medyascope.tv’nin bir “girişimci gazetecilik” örneği olduğu da keşfedilmiştir.  

 Medyascope.tv bu girişimci yaklaşımla, sosyal medya canlı yayınlarına geleneksel televizyon 

yayıncılığında olduğu gibi reklam alarak gelir elde etme hedefiyle yola çıkmış, buradan gelir elde 

edecekleri umuduyla yola devam etmiş, ancak bu beklentileri gerçekleşmemiştir. Medyascope.tv de hem 

siteye hem de yayınlara alınan belli sayıda reklam, ayrıca Google ve YouTube reklamlarından elde 

edilen gelirler sembolik düzeyde kalmıştır. Bu nedenle Medyascope.tv haber faaliyetini çeşitli 

vakıflardan alınan fonlarla finanse etmeye başlamış ve yeni fon arayışlarına girmiştir. Medyascope.tv 

yöneticileri reklam alınamamasında Türkiye’deki siyasi koşulların etkili olduğunu düşünmektedir. 

Ancak bu durum sebeplerden biri olsa da Medyascope.tv’nin asıl faaliyet alanı olan sosyal medya canlı 

yayın izlenme rakamlarının reklam piyasasının kriterlerinde henüz bulunmamasının bu durumun temel 

kaynağı olduğu keşfedilmiştir. Diğer yandan internet ve sosyal medya şirketlerinin dijital reklam 

gelirleri üzerinde kurduğu tekelci yapın nedeniyle haber medyası bir krizle karşı karşıyadır, bu nedenle 

yeni bir girişim ve ekonomik olarak güçsüz olması nedeniyle Medyascope.tv’nin bir süre daha fonlarla 

haber faaliyeti sürdürmek zorunda kalacağı söylenebilir. Son söz olarak sosyal medya gazeteciliği 

faaliyetlerinde yeni bir reklam sistemi ihtiyacı bulunmaktadır. Sosyal medya canlı yayın haberciliğinde 

oluşacak yeni gelir modellerinin gelişiminin Medyascope.tv’nin ve bu mecrada faaliyet yürütecek yeni 

girişimlerin geleceğini belirleyeceği genel sonucuna ulaşılmıştır.  
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GÜMRÜK TASFİYE İŞLEMLERİNDEKİ SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM 
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ÖZET 

Küreselleşen dünyanın kaçınılmaz sonucu olarak ticaret hacmi de globalleşmiş ve artık alım 

satım işlemleri ülkelerin sınırlarını aşmıştır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte tüm 

dünya ülkelerinin gümrük işlemlerinde hızlanma ve basitleşmeyi zorunlu kılmıştır. Dış ticaret ve gümrük 

işlemlerinin en önemli ayaklarından biri olan antrepoculuk ve antrepoda kalan devlet malı olmuş 

eşyaların boşaltılması ve antrepoların sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamak adına yeni eşya 

alabilecek yerin olması gerekmektedir. Bu çalışma gümrük işlemleri tamamlanamadığı için devlet malı 

olmuş ya da yasal olmayan yollarla ülkeye sokulup kolluk kuvvetlerince yakalanan eşyaların tasfiye 

idaresine devredilmek suretiyle piyasaya kazandırılması ya da bertaraf edilmesi hususlarının 

uygulanmasına yönelik yapılabilecek reformların faydalarını anlatabilmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışmada, hızla büyüyen dış ticaret hacmi ve küreselleşen ortak pazarda varlığını sürdürmek 

adına gelişen teknolojiden ve zaman içerisinde yenilenen hukuk teamüllerine ait uygulamalardan tasfiye 

ve gümrük hizmetlerinde de yararlanılmasını sağlayacak reformlar üzerinde durularak gümrük ve 

tasfiye işlemlerinin hem zaman hem de mali baz da daha etkin olacağı üzerine nitel bir uygulamaya yer 

verilmiştir. 

Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler nitel veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme tekniği 

ile toplanmıştır. Görüşme tekniği katılımcılarını, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tasfiye İşletme 

Müdürlüklerinden 9 tanesi oluşturmaktadır.  Araştırmanın sonucu değerlendirildiğinde, tasfiye 

işlemlerine yönelik teknolojik ve hukuki reformların artmasının, ülkemizin çıkarlarına pozitif yönde bir 

getiri sağlayacağı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tasfiye, Tasfiye Süreci, Tasfiyelik Eşya, Reform Önerileri. 
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DETERMINATION OF PROBLEMS IN CUSTOMS LIQUIDATION PROCESSES AND 

SOLUTION PROPOSALS 

ABSTRACT 

As a consequence of the inevitable result of the globalizing world, the trade volume has become 

globalized and the transactions have now exceeded the borders of the countries. With the technological 

developments experienced today, it has made it necessary to accelerate and simplify the customs 

procedures of all the world countries. One of the most important pillars of foreign trade and customs 

operations, warehousing and warehousing of the goods left in the state of the warehouse and to ensure 

the availability of warehouses constantly available to get new goods should be available. This study has 

been prepared in order to explain the benefits of the reforms to be introduced or disposed of the goods 

that have become state-owned or illegally entered into the country because the customs procedures 

could not be completed and transferred by the law enforcement officers to the disposal administration. 

The study focuses on the rapidly growing foreign trade volume and the reforms that will enable 

the utilization of the developing technology and the practices of legal practices renewed in time in order 

to maintain its presence in the globalizing common market in the liquidation and customs services. In 

addition, research has been conducted on the fact that customs and liquidation procedures will be more 

effective both on time and on financial basis. The data used in the research was collected by interview 

technique. The interview technique consists of nine senior employee whose working in Liquidation 

Management Directorates within the Ministry of Trade. When the results of the research are evaluated, 

it is seen that the increase in technological and legal reforms in the liquidation process will provide a 

positive return to the interests of the country. 

Keywords: Liquidation, Liquidation Process, Liquidation Goods, Reform 

JEL Codes: F10, F19 

 

1. GİRİŞ 

 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşya ve araçlara yönelik 

uygulanacak kurallar 4458 sayılı Gümrük Kanununda düzenlenmiştir. Gümrük Kanunuyla gümrüğe 

sunulan bir eşya için yapılması gereken işlemlere ilişkin süreler ile gümrük bölgesinde kalma süreleri 

belirlenerek Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım 

tayin edilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Ancak eşya sahiplerince, belirlenen süreler içinde 
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eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmaması ya da eşyanın serbest dolaşıma girmesi için gerekli olan 

şartları sağlayamaması durumunda eşya, sahibine teslim edilmeyerek gümrük idareleri tarafından tasfiye 

işlemine tabi tutulmak üzere tasfiye işletme müdürlüklerine gönderilmektedir. Böylece gümrüğe 

sunulan eşyanın işlemlerine tasfiyelik hale gelmiş eşya olarak devam edilir. Eşyanın gümrükte 

kalmasından ve kaçak olarak yakalanmasından sonra tekrar ekonomiye kazandırılması adına yapılan 

çalışmalara ilişkin işlemler tasfiye işlemleri olarak nitelendirilmektedir. 

Çalışma da, hızla büyüyen dış ticaret hacmi ve küreselleşen ortak pazarda varlığını sürdürmek 

adına gelişen teknolojiden ve zaman içerisinde yenilenen hukuk teamüllerine ait uygulamalardan tasfiye 

ve gümrük hizmetlerinde de yararlanılmasını sağlayacak reformlar üzerinde durularak gümrük ve tasfiye 

işlemlerinin hem zaman hem de mali bazda daha etkin olacağı üzerine yürütülmüş ve konuya ilişkin 

araştırmalar yapılmıştır.  

Çalışmanın amacı, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen gümrük sürecindeki tasfiye 

işlemleri ve faaliyetlerinin daha kısa sürede ve güvenli olarak gerçekleşmesi ile aynı zaman zarfında da 

kamu zararına neden olmayacak ve vatandaşı da mağdur etmeyerek, ülke ekonomisine daha fazla gelir 

sağlanabilmesi için yönetici ve çalışanların algı ve düşüncelerine başvurularak bürokrasi ve zaman 

kaybının önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir. 

Bu amaçla, nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Uygulamanın görüş, düşünce ve önerilere 

dayanalı bir çalışma yapılmasından dolayı söz konusu yöntemin kullanılması daha sağlıklı sonuçlara 

ulaşılmasını sağlayacaktır. Araştırmada sorun ve çözümlere yönelik derinlemesine bir çalışma 

yapılabileceği düşüncesi ve sonuçlarının daha net görülebilmesini teminen mülakat tekniği kullanılarak 

veriler toplanmıştır. Mülakat tekniği katılımcılarını, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tasfiye İşletme 

Müdürlüklerinden 9 tanesi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, tasfiye işlemlerine yönelik 

teknolojik ve hukuki reformların artmasının, ülkemizin çıkarlarına pozitif yönde bir getiri 

sağlayacağının tespit edilmiş olmasıdır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Gümrük işlemlerine tabi eşyalar belirlenen süreler içinde gümrük işlemlerinin tamamlanmaması 

ya da eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde söz konusu eşyalar, gümrük idareleri tarafından tasfiye 

işlemine tabi tutulurken bununla birlikte yasa dışı yollardan Türkiye topraklarına sokulmaya çalışılan 

eşyalarda aynı şekilde tasfiyeye tabi tutulurlar. 

Gümrük işlemlerinden doğan tasfiye ile ilgili araştırmalar kısıtlı olup; Coşgun (2011), gümrüğe 

tabi ihraç veya ithal edilen eşyaların gümrük bölgesine giriş ve çıkışı ile antrepolarda muhafaza 

edilmesine kadar birçok prosedüre tabi oldukları; işleyişteki aksamaların, süresi içerisinde gümrük 
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işlemlerinin tamamlanmamasından dolayı tasfiye sürecinin başlamasına kadar geçen antrepolarda 

muhafaza edilmeleri, sözleşmelerin tarafları, taşıyıcıların rollerine değinmiştir. 

Özgür (2010),  gümrük teşkilatındaki sorunlar yüzünden bazı düzenlemeler yapılması gerektiği; 

Gümrük Teşkilatının mevcut durumu, idari yönetim ve denetim anlayışındaki değişim ihtiyacı bunlara 

çözüm önerileri olarak nelerin nasıl yapılabileceği hususundaki öngörülere değinmiştir.  

         Soylu (2013), gümrük idarelerinin ülkedeki her sektörü etkileyen ciddi bir öneme sahip olan 

teşkilat olmasından dolayı bugüne kadar gümrüklere gereken önemin verilmemesinden dolayı bilinçsiz 

kararların verilmesi ile gümrük idarelerinin imajını yanlış yansıttığından ve bu sebeple etkili idare, 

kontrollü iş bölümü, verimliliğin arttırılması hususunda çalışmada bulunmuştur. 

        Üyümez ve Gültekin (2016), dış ticaretin gelişmesiyle işlemlerin niteliği ve gelişimi artmış 

ve gümrük idarelerinin de değişime girmesi gerektiği; gümrük işlemleri sürecinde hızlı, kolay ve sağlıklı 

denetime tabi tutularak işlemlerin tamamlanması konuları öngörülmüş ve çalışmada mevzuatın 

kavramsal yönü, kapsamı, süreci yöntemi ve gümrük denetimi incelenmiştir. 

 Geçmişteki araştırmalarda gümrük işlemleri üzerine araştırmalar yapılmış olsa da; 

gümrükteki tasfiye sürecine ait reform önerilerinin oluşturulması üzerinde herhangi bir çalışma 

yapılmamış olmasından dolayı keşifsel bir nitelik taşımaktadır. Bu araştırma ile literatürde eksik olduğu 

düşünülen reform önerileri üzerindeki değerlendirmelerin alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla ilerleyen bölümde detaylı bir şekilde açıklanacağı üzere, veri toplama 

yöntemi olarak, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniğine başvurulacaktır. 

3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen gümrük sürecindeki tasfiye 

işlemleri ve faaliyetlerinin daha kısa sürede ve güvenli olarak gerçekleşmesi ile aynı zaman zarfında da 

kamu zararına neden olmayacak ve vatandaşı da mağdur etmeyerek, ülke ekonomisine daha fazla gelir 

sağlanabilmesi için yönetici ve çalışanların algı ve düşüncelerine başvurularak bürokrasi ve zaman 

kaybının önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir. 

Araştırma amaçları doğrultusunda çalışmada aşağıdaki soruların cevapları aranmaktadır: 

 Tasfiye işlemlerinde ortaya çıkan temel sorunlar nelerdir? 

 Ortaya çıkan bu sorunların ortadan kaldırılmasında ne gibi düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir?  

Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Uygulamanın 

görüş, düşünce ve önerilere dayanalı bir çalışma yapılmasından dolayı söz konusu yöntemin 

kullanılması daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Yapılan çalışmada nitel araştırma 
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yöntemleri tercih edilerek daha sağlıklı sonuçlara ulaşılacağı düşünülmüş ve verilerin toplanması ile 

değerlendirilmesi açısından ise mülakat tekniği kullanılmıştır.  

“Kişilerin birtakım yönlerini tanıtmak veya bir konuyu aydınlatmak için, kişilerle veya 

uzmanlarla yapılan görüşmelere mülakat denir. Başka bir ifadeyle mülakat, bir şahsın herhangi bir konu 

ile ilgili bilgi ve düşüncelerini öğrenmek, bir olayı aydınlatmak maksadıyla yapılır. Bilimsel 

araştırmalarda bazen bir olay ve olgu ile ilgili tek kaynak şahıslar olabilir. Görüşme, kişi/kişilerle 

yüzyüze, telefonla, veya diğer görsel/ işitsel araçlarla önceden belirlenmiş soruları sormak ve cevaplar 

almak suretiyle yapılır. Anket tekniğine göre daha esnektir. Görüşmenin mutlaka yüzyüze olması 

gerekmez. Bu tekniğin kullanılmasındaki amaç ise kurum çalışanlarının görüş, düşünce ve öngörüleri 

doğrudan ele alınıp incelendikten sonra değerlendirilmesidir” (Kaya ve Şahin, 2013: 40-41). 

3.1 Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Araştırmada verilerin elde edilmesinde mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakat formu için 

sorular hazırlanırken ilgili kurumda çalışan yetkili idari amirler ve işlemleri gerçekleştiren memurlar ile 

ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ön görüşmelere dayanılarak hazırlanan yapılandırılmış mülakat 

formu hazırlanmıştır. Bu görüşme yönteminde sorular önceden herkese aynı soruların sorulması şartı ile 

belirlenip standartlaştırılmış olarak yöneltilir, görüşmede derinlemesine bilgi edinilmez  (Şahin, 2013). 

Yapılacak olan çalışmanın uygulamasına geçilmeden önce Ticaret Bakanlığına başvurularak, 

araştırmanın yapılabilmesi için izin istenmiştir. Resmi iznin alınmasına müteakip, bakanlık bünyesinde 

bulunan 17 işletme müdürlüğünün tamamına çalışmaya katılmaları için izin yazısı gönderilmiştir.  

Araştırma sürecinde, Bursa, İzmir, Edirne ile yüz yüze görüşülerek mülakatlar tamamlanmıştır. 

Diğer işletme müdürlüklerinin uzak mesafede olmasından dolayı zaman ve maliyet açısından Mersin, 

Gaziantep ve İskenderun ile mülakatlar telefon üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ağrı Antalya ve Şırnak 

müdürlükleri ise mülakat sorularına vermiş oldukları cevapları ile Elektronik Belge Yönetimi Sistemi 

üzerinden araştırmacıya ulaştırmışlardır.  

Hazırlanan mülakat formu toplamda 11 sorudan oluşmaktadır ve önceden hazırlanmış olan 

sorulardan 9. soruya ait olan Kanun Hükmünde kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi 

Bakanlığı’nın birleştirilmesi hususundaki soru süreç içerisinde kurum içerisindeki çalışma 

yönetmeliğinin öngörülemeyen değişimlerden dolayı kaldırılmıştır. İlk soru ve 11. 12. Sorular ortak 

olarak değerlendirilmiştir. Mülakat soruları içerik olarak, gümrük tasfiye işlemlerinin genel sorunlarını 

tespit etmek ve süreci kolaylaştıracak geliştirmelerin tespitine yönelik olarak dizayn edilmiştir.  
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Tablo 1. Örnekleme İlişkin Bilgiler 

Kodlama Şehir Bölge Müdürlüğü Kurum 

T1 Ağrı Gürbulak Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Gürbulak Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T2 Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü 

Gaziantep Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T3 Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü  

Antalya Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T4 İskenderun Doğu Akdeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T5 Bursa Uludağ Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü 

Bursa Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T6 Edirne Trakya Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü 

Edirne Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T7 Şırnak İpekyolu Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Habur Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T8 İzmir Ege Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü 

İzmir Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

T9 Mersin Batı Akdeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların tamamının Ticaret Bakanlığı bağlantısı Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü personelleri olduğu görülmektedir. T4 olarak kodlanan İskenderun Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü ve T7 olarak kodlanan Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Şırnak) dışındaki tüm Tasfiye 

İşletme Müdürlükleri, sorulara müdürlük olarak ortak cevap verilmiş; ancak İskenderun Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü ve Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nün mülakatlarında ise personellerin cevapları ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda T4 ve T7 olarak kodlanan yanıtlarda (a), (b), (c),…  gibi alt 

maddeler oluşturularak cevaplar işlenmiştir. Ayrıca yapılan mülakatlarda sorulan sorular birbirinden 

bağımsız olarak ele alınmış ve her tabloya soruların cevaplarına yönelik cevaplar işlenmiştir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde Tasfiye işletme 

Müdürlüklerinde çalışan personelin tasfiye işlemlerine yönelik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu 

faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik olarak önerilerine ilişkin düşüncelerinin belirlenebilmesi için 

gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Çalışmada yer alan anket formunda sırasıyla 

aşağıdaki konularda görüş ve öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 Tasfiye İş ve İşlemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bulgular 

 Perakendecik Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 

 Bekletilmeyecek Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 
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 Tasfiye Yönetim Sisteminin Özel Antrepolarda Kullanılabilmesine Yönelik Bulgular 

 Kaçak Eşya ve Kaçak Araçların Tasfiye İşlemlerinin Süresi Açısından Bulgular 

 Özel Yolla Tasfiye İşlemleri Konusunda Yapılabilecek Reformlara Yönelik Bulgular 

 Tasfiye İşlemlerinin Gümrük Açısından Önemine İlişkin Bulgular 

 Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Mevzuatı Açısından Tasfiye İşlemlerine İlişkin 

Bulgular 

 Tasfiye İş ve İşlemlerini Yavaşlatan Sebepler ve Hızlanmasına Yönelik Reform Önerilerine 

İlişkin Bulgular 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında yukarıdaki her bir aşamaya ilişkin katılımcıların görüş ve 

önerilerine yer verilecektir. 

4.1 Tasfiye İş ve İşlemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bulgular 

Tasfiye iş ve işlemlerinin geliştirilmesine yönelik bulgular Tablo 2’de gösterilmektedir. Tablo 

2’de Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde kullanılmaya başlanan programlar entegrasyon temasıyla 

değerlendirilerek “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) 

Entegrasyonu önerimizin Tasfiye iş ve işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak faydaları neler 

olabilir ve bu sistemlerde yapılabilecek reformlar hakkında görüşleriniz nelerdir?” sorusu sorulmuş ve 

“Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) Entegrasyonu açısından 

faydaları”  olarak geliştirilen yeni programların ne gibi yararlar sağladığı hakkında görüşler alınmış ve 

gelişmeye devam edilebilmesi ve programlarda iyileştirmeler yapılabilmesi açısından programların asıl 

kullanıcılarının gördükleri eksikliklerin en doğru sonucu vereceği düşüncesiyle konu “Tasfiye Yönetim 

Sistemi (TYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 'nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine 

yönelik yapılabilecek yenilikler” hususları olarak ele alınmıştır. 
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Tablo 2. Tasfiye İş ve İşlemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi 

(EBYS) ve 

Tasfiye Yönetim 

Sistemi (TYS) 

Entegrasyonu 

önerimizin 

Tasfiye iş ve 

işlemlerinin 

hızlandırılmasına 

yönelik olarak 

faydaları neler 

olabilir ve bu 

sistemlerde 

yapılabilecek 

reformlar 

hakkında 

görüşleriniz 

nelerdir? 

 

 

 

 

E
n

te
g

ra
sy

o
n

 

 

H
ız

lı
 v

e 
K

o
n

tr
o

ll
ü

 T
as

fi
y

e 

T1: Zamandan tasarruf, şeffaflık ve kontol edilebilirlik 

sağlayacaktır. 

T2: Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Tasfiye Yönetim 

Sisteminin entegre edilmesi, eşya veya araçlara ait satış 

dosyasında bulunması zorunlu bilgi ve belgelere ulaşılması 

bakımından avantaj sağlayacağı, bu yönüyle de iş ve işlemleri 

hızlandıracağı, ilgili gümrük idaresince düzenlenecek ve 

Tasfiye Yönetim Sisteminden alınacak TTB, ayniyat 

tutanakları, tespit ve tesellüm tutanakları gibi belgelerin asıl 

evrak niteliğinde olması (Bakanlığımız personelince kullanılan 

elektronik imza ile imzalanmasının sağlanması) oluşturulacak 

işlem dosyalarının daha hızlı bir şekilde hazırlanmasına olanak 

sağlayacağı, düşünülmektedir. 

T4: a) EBYS’nin TYS ile entegre edilmesi halinde bilgi ve 

belgelere ulaşmanın kolaylaşacağı ve bu sayede zaman kaybının 

ortadan kaldıracağı, iş verimliliğinin artıracağı 

düşünülmektedir. 

T4 c): TTB'lerin ve ödeme işlemlerinin akıbeti ile İlgili yazışma 

ve TYS durumunun tek bir yerden görülebilmesi işlerin 

hızlanması ve her iki programda aynı işlem safhasında 

olmasının kontrolü açısından başarılı olacaktır. 

T2 d) : İhale ilan sürecinde oluşan zaman, maliyet, iş yükü, 

yazışma gibi; iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi açısından 

olumsuz sayılabilecek etkenlerin etkisini ortadan 

kaldırmaktadır. 

T5: TYS’ye geçiş yapılmasıyla birlikte yaşanan kolaylıklar,  

a )manuel defter tutulmaması, 

b)TTB’si düzenlenen eşyanın Tasfiye ambarına kayıt edilirken 

TTB numarasının yazılarak eşyayı çağırıp marka, model. vs. 

düzeltilerek veya eklenerek kayıt yapılması,  

b)TTB’si düzenlenen eşyanın Tasfiye ambarına kayıt edilirken 

TTB numarasının yazılarak eşyayı çağırıp marka, model. vs. 

düzeltilerek veya eklenerek kayıt yapılması,  

c. Geri dönük eşya aranmasında kolaylık sağlanması,  

d.Tasfiye listesinin düzenlenmesi işleminin kolay olması,  

e. Eşyanın imhalık, satış, tahsis gibi tasfiye durumun 

belirlenerek takibinin kolaylıkla yapılması,  

f. Ambarlar arasında transferler olması nedeniyle kayıt 

sisteminin kolaylaşması 

g. Genel Müdürlüğümüzün ve Müdürlük Makamlarımızın 

sistemlerimizi rahatlıkla kontrol edebilmesi konusunda 

kolaylıklar sağlamaktadır. 
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A
rş

iv
le

m
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T5 b) EBYS ve TYS’nin uyumlu ve anlaşılabilir olması halinde 

hem iş ve işlemleri hızlandırabilir hem de arşivleme sistemi 

kolaylaştırabilir. 

d) EBYS ve TYS'nin uyumlaştırılması- belge ve dokümanların 

tamamına ulaşılabilir olması, arşivleme sistemini 

kolaylaştıracak, iş ve işlemleri hızlandıracak ve faydalı 

olacaktır. 

e) EBYS ve TYS'nin uyumlaştırılması- belge ve dokümanların 

tamamına ulaşılabilir olması, arşivleme sistemini 

kolaylaştıracak, iş ve işlemleri hızlandıracak ve faydalı 

olacaktır. 

f) TYS ile e-ihale sisteminin entegre edilmesine benzer şekilde 

TYS ile EBYS'nin de entegre hale getirilmesinin iş ve zaman 

kaybının önüne geçeceği, verimlilik sağlayacağı ve kullanım 

kolaylığı yaratacağını düşünmekteyim. 

T6: Elektronik Belge Yönetim Sistemi  (EBYS) nin Tasfiye 

yönetim Sistemi ile uyumlaştırılarak belgelerin tamamına 

ulaşılabilir olması 

Gelen TTB ile yazışmaların tek çatı altında takibinde kolaylık 

sağlayabilir. Eğitim ve uygulama ile geliştirilebilir. 

T2 a): İşletme Müdürlüğüne ait Kaçak, Tasfiyelik Eşya 

Ambarlarına alınan veya ambardan çıkışı yapılan eşyaların 

manuel ortamda tutulan kayıtlarının, TYS Ambar modülü 

uygulamasıyla elektronik ortamda tutulması; gerekli olması 

halinde sayım dokümanları, mevcut stok raporları, teslim fişleri 

gibi sistem çıktısı olarak alınabilen belgelerin daha hızlı ve 

kolay ulaşılabilir olması; ihtiyaç doğması halinde merkezden 

kontrol ve denetim kolaylığı sağlaması gibi hususlarda fayda 

sağlamaktadır. 

Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi 

(EBYS) ve 

Tasfiye Yönetim 

Sistemi (TYS) 

Entegrasyonu 

önerimizin 

Tasfiye iş ve 

işlemlerinin 

hızlandırılmasına 

yönelik olarak 

faydaları neler 

olabilir ve bu 

sistemlerde 

yapılabilecek 

reformlar 

hakkında 

görüşleriniz 

nelerdir? 

E
n

te
g

ra
sy

o
n

 

   

T
ek

n
o

lo
ji

k
 G

el
iş

ti
rm

el
er

 

   

 

T9: Çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünmekteyim. 

TYS’den gelen TTB’lerin üst yazısı da EBYS’den gelmekte 

olup TYS’den gelen evraka işlem yapıldığında EBYS’den de 

otomatik düşüm yapılabilir ve EBYS’de yapılan tüm 

yazışmalar TYS’de tespit ve tahakkuk belgesi incelendiğinde 

görülebilmesi işleri kolaylaştıracaktır. 

T6: TYS geçiş yapılmasıyla, Müdürlükler arası değişik 

uygulamaların önüne geçilmiştir (Excel veya TİOP girişi) 

sistem üzerinden başlatılıp devam edilmesi nedeniyle zaman ve 

iş kaybı yaşanmamakta yapılabilecek hataların önüne 

geçilmiştir. İstatistiki bilgilere daha kolay ulaşılabilmekte 

eşyanın takibi daha kolay yapılabilmektedir. Tasfiyenin daha 

hızlı İşlemesi için gelen TTB’lerin e imzalı olarak gelmesi 

nedeniyle Müdürlüklerin birbirine uzak olması nedeniyle posta 

ile aslının beklenilerek zaman kaybı yaşanmayabilir.  Personele 

servislerde görevlendirilerek EBYS, TYS E- İhale eğitimleri 

verilmeli. 

T4 c):  Tek bir program üzerinden modüler olarak iş ve 

işlemlerin yürütülmesi kolaylılığının (tasfiye yöntemi 

belirleme, karar alınabilmesi, belge ve klasör ekleme 

özellikleri) bulunması yanında Gümrük Müdürlüğü ve İşletme 

müdürlüğü arasında hızlı bir şekilde TTB’lerin dolaşımının 

sağlaması hususu, İyileştirilebilir yanı ise muayene 

memurlarının tahakkuk yapması aşamasında GTÎP göre 

otomatik olarak  verilerin yazılması modülünün eklemesi 

yapılarak maddi hesap hataların önüne geçilebileceği 

düşünülmektedir. 
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4.2 Perakendecik Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 

Katılımcıların perakendecilik eşyanın internetten satışına ilişkin vermiş olduğu cevaplara ilişkin 

bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir. Tablo 3, incelendiğinde e-perakende sisteminin getireceği avantaj 

ve dezavantajların ele alındığı görülmektedir. Katılımcılar; daha fazla istekliye ulaşılabilmesi, stokların 

daha hızlı eritilmesine olanak sağlaması ve daha fazla gelir elde edilmesi açısından değerlendirdiğinde 

bu sistemin avantajlı olacağını belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte,  ürün çeşitliliği, personel ve teçhizat bağlamında Müdürlüklerdeki alt yapı 

eksikliği, iade ve değişim işlemlerinin zor olacağı, ürünlerin garanti kapsamında olmayışı açısından 

emek ve zaman kaybına neden olacağı değerlendirilmektedir. 

Tablo 3. Perakendecilik Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Perakendecilik 

eşya satışında 

E-Perakende 

sistemine 

geçilmesi 

tasfiye iş ve 

işlemlerini 

nasıl etkiler? 

 

İnternet 

üzerinden 

satışlar 

Katılımcı 

Sayısı 

T2: Perakende satılması kararlaştırılan eşyanın elektronik ortamda 

satışa sunulması, e-ihale sisteminin sağladığı yararlardan 

faydalanılmasına etki edecektir. Reyonda bulunan eşyalar hariç 

olmak üzere perakende ambarında bekleyen eşyaların elektronik 

ortamda hazırlanan ilan ile daha fazla alıcıya ulaşılabileceği gibi 

eşya sirkülasyonunu hızlandıracağı ve Döner sermayeye daha fazla 

gelir sağlaması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

T3: Gerekli alt yapının ulaştırılması ve sorunların minimize 

edilmesi sonucu e-perakende satış ile daha fazla istekli faydalanmış 

olur. 

T4: a) İyi bir tasfiye yöntemi daha da yaygınlaştırılmalıdır. Bir kaç 

il ile sınırlı olmamalı. 

b) Her şeyin internetten satılabildiği bir zamanda gayet olumlu ve 

güzel olur, aynı zamanda da alıcılar çoğalır. 

Alt Yapı 

Eksikliği 

T9: E-perekende fikri kulağa hoş gelmektedir. Ancak altyapı ve 

personel eksikliği nedeniyle zor olacağı düşünülmektedir. Ancak 

tüm tek bir merkezde perakende üssü oluşturulup personel artırımı 

yapılarak kargolama, iade, ödeme gibi düzenlemeler yapılırsa 

olabilir. 

T5: Perakendelik eşyanın E- Perakende yolu ile satışının 

yapılabilmesi için, Uzaktan Satış Yönetmeliğine uygun olarak 1 ay 

içerisinde ürünün iade edilmesi halinde sıkıntı yaşanacağı, ayrıca 

satılan eşyaların garanti kapsamında olmaması nedeniyle kargoda 

zarar görmesi halinde, zararın nasıl karşılanacağı hususunda 

sıkıntılar yaşanabileceğinden yeni mevzuat düzenlenmesi 

gerekmektedir. Perakende eşyanın E-Perakende sistemi ile 

satılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

 

4.3 Bekletilmeyecek Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 

Katılımcıların, bekletilmeyecek eşyanın internetten satışına ilişkin sorulan sorulara vermiş 

oldukları cevaplara ilişkin özet Tablo 4’de gösterilmektedir. Tablo 8 incelendiğinde katılımcılar, 

bekletilmeyecek eşyanın satışında e-ihale sistemine geçilmesi tasfiye iş ve işlemlerini nasıl etkilediği ve 

bu hususta yaşanacak avantaj ve zorluklarına ilişkin farklı görüşler ortaya koymuştur. Bu görüşlerin 

ortak noktası ise gerekli altyapı, zaman yönetimi ve ihale hazırlık işlemlerinin hızlandırılması 
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durumunda daha çok alıcıya ve istekliye ulaşılması bakımından avantajlı olacağını ve rekabete dayalı 

olarak daha yüksek bedele satılabileceğidir.  

Tablo 4. Bekletilmeyecek Eşyanın İnternetten Satışına İlişkin Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

 

Bekletilmeyecek eşya 

satışında e-ihale ile 

satılabilmeli mi ? 

Neden ? 

 

İnternet 

üzerinden 

satışlar 

 

Katılımcı Sayısı 

 

T6: Bekletilmeyecek Eşya olarak tanımına 

giren yaş meyve sebze, kesilmiş et ve et 

ürünleri,  dışında (Canlı kedi, köpek, güvercin, 

muhabbet kuşu, koç, koyun, dana, düve, sığır) 

cinsi hayvanların alıcı çıkmamakta, ya da açık 

artırmaya; az sayıda kişi veya firma tarafından 

haberdar olanlar katılmaktadır. Karantina 

süresi beklediğinden dolayı karantina süresi 

bitmesini müteakip daha çok alıcı ve istekliye 

ulaşılacağından, daha yüksek bedelle 

satılabileceğinden beklemesi mümkün olan 

eşya veya canlı hayvanların e – ihale yolu ile 

satılmasının daha iyi olabileceği ön 

görülmektedir. 

 

T4: b) Bekletilmeyecek eşya satışı e- ihale ile 

satılabilmeli, böylece daha fazla alıcıya 

ulaşarak rekabet ortamı arttırılır ve tasfiye 

süreci hızlandırılır. 

c)Türkiye’nin her yerinden elektronik ortamda 

satışa çıkacak bekletilmeyecek eşyaya 

katılımcı sayısının artması ile hızlı bir şekilde 

tasfiye sürecinin tamamlanması hususu dikkate 

alındığında bekletilmeyecek eşyalarında e ihale 

ile satışının yapılması gerektiği düşünülmekte 

karantina süresi bitmesine müteakip daha çok 

alıcı ve istekliye ulaşılacağından, daha yüksek 

bedelle satılabileceğinden beklemesi mümkün 

olan eşya veya canlı hayvanların e – ihale yolu 

ile satılmasının daha iyi olabileceği ön 

görülmektedir. 

 

 

4.4 Tasfiye Yönetim Sisteminin Özel Antrepolarda Kullanılabilmesine Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılanların tasfiye yönetim sisteminin özel antrepolarda kullanılabilmesine yönelik 

sorulara vermiş oldukları cevaplar Tablo 5’de yer almaktadır.  

Tablo 5. incelendiğinde; Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS)’nin Bölge Müdürlükleri denetimindeki 

antrepoların tasfiye listeleri ve stoklarına ulaşılabilme şansı olması halinde oluşabilecek avantaj ve 

dezavantajlar üzerinde durulmuş ve katılımcıların verdikleri cevaplar ışığında, stoklara ulaşılma 

konusunda dışarıdan müdahale olasılığının olabileceği ile işlemlerin hızlanacağı ve stok takibi açısından 

avantajlı olabileceği kodlarına ulaşılmıştır. 
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Tablo 5. Tasfiye Yönetim Sisteminin Özel Antrepolarda Kullanılabilmesine Yönelik Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

TYS’de Bölge 

Müdürlükleri 

denetimindeki 

antrepoların tasfiye 

listeleri ve stoklarına 

ulaşılabilme şansı 

olması halinde 

oluşabilecek avantaj ve 

dezavantajlar nelerdir? 

 

TYS’nin 

antrepolarda 

kullanılması 

 

 

İşlemlerin 

hızlanması 

T2:   Bölge Müdürlüklerinin, bağlı idareler ve 

denetimindeki antrepoların tasfiye listeleri ve 

stoklarına ulaşabilmesinin bu konu ile ilgili 

yapılan yazışmaları azaltacağı ve İşletme 

Müdürlüğünce takip edilemeyen depo, ambar, 

antrepolardaki eşyaların neler olduğu ve süreler 

itibari ile tasfiyelik hale geldiğinin anlaşılması 

halinde ilgili Müdürlükten Müdürlükten resmi 

olarak bilgi, belge, TTB talep edilmesi suretiyle 

oluşacak zaman kaybının önüne geçerek, 

nispeten tasfiye sürecini hızlandırılacağı, 

müşahede edilmektedir. 

 

T4: b) TYS'de antrepoların tasfiye listeleri ve 

stoklarına ulaşabilme şansı olması halinde 

tasfiye işlemleri hız kazanacaktır. Dezavantajlı 

bir durum yaratacağı kanaatinde değilim. 

g) Tasfiye yapılma adına, Bölge 

Müdürlüklerinden alınacak olurlar daha hızlı ve 

doğru TSL hazırlayabilme adına avantaj sağlar. 

 

T9:  Antrepoların tasfiye listeleri ve stoklarına 

İşletme Müdürlüklerince de ulaşılabilir olması 

ile ilgili olarak: Eşyanın antrepo rejimi altında 

kalış süresinin sınırsız olmasıda gözönünde 

bulundurulduğunda, antrepolardaki stok 

kayıtlarına İşletme Müdürlüklerince 

ulaşılmasına gerek duyulmayacağı; Tasfiye 

Yönetmeliğinin 30/1. maddesinde Tasfiye 

Listesi düzenlenmesine ilişkin süreçler 

belirlendiğinden, İşletici kuruluşlarca Tasfiye 

Listelerinin süresi içerisinde düzenlenip gümrük 

müdürlüklerine gönderilmesini teminen, 

caydırıcı tedbir olarak idari yaptırım ile ilgili 

mevzuat (yetersiz ise) düzenlemesi yapılabilir. 

 

Takip 

 

T1: Tasfiye işlemlerinin hızlanması ve kontrol 

mekanizmasının daha hızlı ve doğru çalışmasına 

katkı sağlayacaktır. 

T4:Bölge Müdürlüğü denetimindeki 

antrepoların stoklarının görünmesi ile takibi 

sağlanıp gümrük müdürlükleri ile irtibata 

geçilerek tasfiye süreci hızlandırılabilir. 

 

4.5 Kaçak Eşya ve Kaçak Araçların Tasfiye İşlemlerinin Süresi Açısından Bulgular 

Kaçak eşya ve kaçak araçların tasfiye işlemlerinin süresi açısından elde edilen bulgulara ilişkin 

vermiş olduğu cevaplar Tablo 6’da gösterilmektedir.  
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Tablo 6. Kaçak Eşya ve Kaçak Araçların Tasfiye İşlemlerinin Süresi Açısından Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Kaçakçılık 

suçunu 

oluşturan 

araç ve 

eşyaların 

tasfiye 

işlemlerine 

kadar 6 aylık 

bir süre 

beklenilmesi

nin getiri ve 

götürüleri 

nelerdir? 

Maliyet, 

zaman, 

sahibine iade 

vs. açısından 

değerlendirin

iz. 

A
m

b
ar

 B
ek

le
m

e 
S

ü
re

si
 

D
eğ

er
 K

ay
b

ı 

 

T3: 5607 Sayılı Kanun’un 16/1 fıkrasındaki sürelere göre Gümrük 

Müdürlüğünden TTB istenilmekte olup, uygulamada altı ay ve daha 

uzun bir zaman geçmesi, eşya ve araçta değer kaybına, ambar ve 

sundurmadaki muhafazasında yaşanan iş gücü kaybına ve yer sorununa 

neden olmaktadır.   

 

T4: a) Çoğu tasfiye işletme müdürlüklerinin araç sundurması, kaçak 

eşya ambarı ve tasfiye ambarı olmadığından araç ve eşyalar çoğunlukla 

yedieminlere teslim edilmekte, yedieminlerin alt yapı araç-gereç, 

teçhizat ve donanım yönüyle yetersiz olduklarından, kaçakçılıktan ve 

diğer nedenlerle el konulan araç ve eşyalar korunamamakta veya 

çalınma, telef olma vb. nedenlerle değer kaybına uğramakta veya 

kaybolmaktadır. 

T4: d) Altı aylık süre beklenilmeden müsaderesi yapılmalı ve satış 

bedeli kişi adına muhasebeleştirilip emanete alınmalı.  Aksi takdirde 

araç sayısı artıp, eşya/araç ekonomik ömrünü tamamlamaktadır 

 

M
al

iy
et

 

T2: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirlenen eşyanın 

tasfiyelik hale geliş süreleri, bahse konu kaçak eşyaların ivedilikle milli 

ekonomiye kazandırılmasını teminen ve eşyanın muhafazası, bakımı, 

onarımı, istiflenmesi gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda 16. 

maddede belirtilen sürenin 6 aydan kısa tutulması fayda sağlayacaktır. 

Ayrıca, kaçak eşya naklinde kullanılan araçların 1 aylık bekleme süreleri 

makul bulunmaktadır. 

H
u

k
u

k
i 

v
e 

b
ü
ro

k
ra

ti
k
 s

ü
re

ç 

 

T6:  Kaçakçılık suçunu oluşturan araç ve eşyanın tasfiye işlemlerinde 6 

ay beklenilmesi Eşyanın ekonomik kaybı düşünüldüğünde 6 aylık süre 

fazla görülse de dava safahatları, bilirkişi raporları düzenlenmesi, 

muhtelif durdurma yazıları, eşyanın cinsi ile ilgili olduğundan iadesi mi, 

satışı mı daha fayda getirir incelenmesi, değerlendirilmesi açısından 

makul bir süre. Eşyanın daha az bir süre içerisinde tasfiye edilmesi 

eşyanın gerçek değeri ile birebir satılamayacağı için kişilerin mağdur 

olmasına sebebiyet verebilir. Zaman zaman bununla ilgili sorunlarda 

yaşanmaktadır. 

T5:  Kaçakçılık suçunu oluşturan araç ve eşyaların tasfiye işlemlerine 

kadar 6 aylık bir süre beklenilmesinin makul olduğu düşünülmektedir. 

Mahkeme heyetinin eşyayı görmesi, keşfinin yapılaması için bu süre 

gereklidir. 

T4: b) Kaçakçılık suçunu oluşturan araçlar için 5607 sayılı kanunun 10/2 

maddesi uyarınca alıkoyma kararı aranmakla birlikte eşyalar için 6 aylık 

süre uzun bir süre olup; bu süre zarfında kamu açısından, ambarlarda yer 

işgal edilmekte, güvenlik riski yaratmakta, eşyanın ekonomik ömrü 

azalmaktadır. Aynı şekilde sürelerin kısa tutulması halinde, sahibine 

iade kararı çıkmış olsa dahi, satış bedeli faiziyle iade edileceğinden 

herhangi bir hak kaybının olmayacağı kanaatindeyim. 

T8:  5607 Sayılı Kanunun 16/1. Maddesinde belirtilen bekleme 

sürelerinin uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak, kovuşturma 

aşamasına geçilmiş olması halinde ilgili mahkemesi tarafından eşyanın 

keşfinin yapılmasını müteakip beklenilmeksizin tasfiye işlemlerine 

başlanılması gerektiği hususunda bu maddede yasal değişiklik yapılması 

gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 

T9: Getirileri yazışma ve mahkeme süreçlerinin tamamlanabilecek bir 

süre olması dezavantajları ise bekleyen eşya ve araçların yıpranması, 

tamirat maliyetlerinin artması, bir an önce ekonomiye 

kazandırılamaması, ardiye ücretlerinin fazlalığı ve stokların eritilme 

sürecinin uzamasıdır. 
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Bulgular incelendiğinde; katılımcılardan, kaçak eşya ve araçların tasfiyesinde 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen ambar bekleme süresinin değerlendirilmesi istenilmiştir. 

5607 Sayılı Kanun’un 16/1 fıkrasında “Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her 

türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay, ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde 

esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması 

halinde bir ay içinde, gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma 

aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. “denilmektedir hükmü uyarınca konu katılımcılar 

tarafından üç kod altında ele alınacak şekilde değerlendirilmiştir. 

Bir kısım katılımcı altı aylık ambar bekleme süresinin eşya ve araçlarda yıpranma ve zarar görme 

açısından ciddi değer kaybı oluşturacağını düşünmektedir. Katılımcıların bir bölümü ise; konuyu 

maliyet açısından ele almış olup; kaçak olarak yakalanan eşya ve araçların yedieminlerde, antrepolarda 

bekleme süresinin uzamasının ardiye ücretini arttıracağını düşünmektedir. Ayrıca kaçak eşyanın satış 

bedeli, vergiler ve eşya için yapılan diğer masraflar ayrıldıktan sonra emanet hesabına alınan tutar olarak 

hesaplandığı için, davanın sahibine iade kararı ile sonuçlanması halinde hak sahibi, eşyasının gerçek 

değerinin altında bedel iadesi aldığını düşündüğünden itiraz edebiliyor ve haklı bulunması halinde zararı 

döner sermaye bütçesinden karşılandığı için bu da kamu zararı doğmasına sebep oluyor. Sürelere ilişkin 

olarak hukuki ve bürokratik süreçler de olarak ele alınmıştır. 

4.6. Özel Yolla Tasfiye İşlemleri Konusunda Yapılabilecek Reformlara Yönelik Bulgular 

Özel yolla tasfiye işlemleri konusunda yapılabilecek reformlara yönelik bulgular Tablo 7’de 

verilmiştir. Tablo 7 de özel yolla tasfiye konusu ele alınmış ve katılımcılara Özel yolla tasfiyeye tabi 

tutulacak eşyaların ekonomiye kazandırılma sürecinin hızlandırılması ve arttırılmasına yönelik ne gibi 

reformlar yapılabileceği sorulmuş olup; konu genel olarak Makine ve Kimya Endüstrisine devir ve geri 

dönüşüm yoluyla özel yolla tasfiye olarak ele alınmıştır. 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin en çok kullandığı özel 

yolla tasfiye yöntemi olan Makine ve Kimya Endüstrisine devir konusu üzerinde durdukları ve MKE’nin 

teslim alma sürecinin uzamasından bahsedilmektedir. 
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Tablo 7. Özel Yolla Tasfiye İşlemleri Konusunda Yapılabilecek Reformlara Yönelik Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Özel yolla 

tasfiyeye tabi 

tutulacak 

eşyaların 

ekonomiye 

kazandırılma 

sürecinin 

hızlandırılması 

ve arttırılmasına 

yönelik ne gibi 

reformlar 

yapılabilir? 

 

Özel 

Yolla 

Tasfiye 

Süreci 

 

Duyarsızlık 

 

 

T4: a) Özel yolla tasfiyeye tabi tutulacak eşya için MKE 

özelinde konuşmak gerekirse; anılan kurumca yüksek miktarda 

eşya olmadıkça eşyalar 2 yıla varan süreler teslim alınmaya 

gelinmemekte, bu da özel yolla tasfiye sürecini tıkamaktadır. Ya 

MKE'ye alternatif kurum ve firmaların önü açılmalı ya da TYS 

üzerinden özel yolla tasfiye kararı alınan eşyaların bilgileri özel 

bir takip programı ile TYS üzerinden Genel Müdürlük nezdinde 

listelenmeli ve gerekli miktar/sayı sağlandığı taktirde Genel 

Müdürlüğümüzce MKE'ye veya ilgili bir başka kurum/firmaya 

teslimi sağlanmalıdır. Bu şekilde özel yolla tasfiye süreci 

hızlandırabilir. 

b) Bu konuda en çok MKE ile sorun yaşanıyor. Çekim 

programına dahil edilen hurda eşya/araçlar uzun süre MKE 

tarafından teslim alınmamakla birlikte, teslim alınan emtialarını 

ödemeye ilişkin dekontları gönderilmemektedir. 

c) Özel yolla tasfiye hususunda özellikle Müdürlüğümüzün 

yaşadığı sorun 

T3: Hurda (geri dönüşüm) ve imha olunacak eşyalarla ilgili 

listeler gönderilmiş olup, Bakanlığımızca bu konudaki 

çalışmaların tamamlanması beklenilmektedir. Özel yolla 

tasfiyede MKE ile uzun sürede sonuç alınamadığından (teslim 

alınmaya gelinmemesi vb.) geri dönüşüm firmaları ile 

anlaşılması halinde, özel yolla tasfiye süreci hız kazanacaktır. 

Özel 

Firmalar ile 

Anlaşma 

T5: Özel yolla tasfiyeye tabi tutulacak eşyaların ekonomiye 

kazandırılma sürecinin hızlandırılması ve arttırılmasına yönelik, 

Tasfiye İşletme Müdürlükleri Geri Dönüşüm firmalarına özel 

yolla tasfiye edilecek eşyaları direk satabilmelidir. 

T4: Eşyanın imhası yapılmadan diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına verilebilir. 

Özel yolla 

tasfiyeye tabi 

tutulacak 

eşyaların 

ekonomiye 

kazandırılma 

sürecinin 

hızlandırılması 

ve arttırılmasına 

yönelik ne gibi 

reformlar 

yapılabilir? 

 

Özel 

Yolla 

Tasfiye 

Süreci 

 

Doğrudan 

Yerinde 

Tasfiye 

 

T6: Tasfiye Yönetmeliğinde belirtilen özel yolla tasfiyeye tabi 

tutulacak eşya, belirtilen kurumlara Tasfiye İşletme 

Müdürlükleri tarafından verilir algısı yerine antrepoların bağlı 

bulundukları gümrük idareleri tarafından ilgili kurumlara teslim 

edilmesi eşyanın kaynağında tasfiyesinin yapılmasını 

sağlayabilir zaman kaybının önüne geçilebilir. (Örneğin 4458 

sayılı Kanun uyarınca terk edilen ekonomiye kazandırılabilecek 

CİTES kapsamı hayvan ve (kürk vb.) hayvan ürünleri, kıymetli 

madenler gibi eşyalar gümrük müdürlüklerince TASİŞ e teslim 

edilmeden ilgili Müdürlüğe teslim edilmeli.) 

 

 

4.7. Tasfiye İşlemlerinin Gümrük Açısından Önemine İlişkin Bulgular 

Tasfiye işlemlerinin gümrük açısından önemine ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmiştir. Tablo 8 

incelendiğinde Tasfiye işlemlerinin gümrük açısından önemi araştırılmış olup; katılımcıların verdiği 

cevaplar üç kod altında değerlendirilmiştir. Katılımcıların bir bölümü konuyu Ekonomik açıdan 

değerlendirmiş olup; ithalat ya da ihracat işlemleri tamamlanamadığı için antrepolarda kalmış ve devlet 

malı olmuş ya da sahipleri tarafından gümrüğe kendi istekleri ile bırakılmış ya da kaçak olarak 
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yakalandıktan sonra Tasfiye İşletme Müdürlüklerine devredilmiş eşya ve araçların devlet tarafından 

yapılan ihalelerle ekonomiye kazandırılmasının devlet hazinesine getirisi üzerinde durmuşlardır. 

Bir kısım katılımcı ise antrepolarda oluşan ve boşuna yer işgal eden eşya stoklarının maddi 

kazançlı olarak boşaltılmasını sağladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar, kolluk 

kuvvetleri tarafından kaçak olarak yakalanan alkollü içkiler ve tütün mamulleri gibi toplum sağlığını 

tehdit eden ve gümrüğe devredilen eşyaların Tasfiye İşletme Müdürlüklerince imha edilmesi dolayısıyla 

toplum sağlığı açısından önemine değinmişlerdir. 

Tablo 8. Tasfiye İşlemlerinin Gümrük Açısından Önemine İlişkin Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Tasfiye 

işlemlerinin 

gümrük 

açısından 

ne gibi bir 

önemi 

vardır? 

 

Ülke 

Yararına 

Etkisi 

 

 

Ekonomik 

T4: c) Tasfiye İşletme Müdürlükleri ile Gümrük Müdürlükleri bir 

bütün olup, Tasfiye yönetmeliğinde belirtilen ambarlar ve 

antrepolar ile GDY bulunan 4458 sayılı Gümrük Kanunun 177 

maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyaların tasfiye İşletme 

Müdürlükleri ekonomiye kazandırılması bakımından ve gümrük 

müdürlükleri gözetimi altında bulunan eşyaların serbest dolaşıma 

girmesi açısından önem arz etmektedir. 

  e) Gümrüklerde bulunan eşyaların elden çıkarılması açısından ve 

gelir kazanmak adına önemli bir işlevi vardır. 

 f) Yapılan tasfiye işlemleri ile gümrükçe el konulan eşya/araçların 

hazineye kazandırılması sağlanabilir. 

T1: Tasfiye yolları kullanılarak sağlıksız kullanımı yasak eşya vb. 

şeylerin depolama ve imhası ile mükellefiyetlerin yerine 

getirilmemesi nedeniyle dolaşıma giremeyen malzemelerin 

ekonomiye kazandırılmasını sağlanarak ekonomiye devlet 

bütçesine katkı sağlanmaktadır. 

T4: d) Ekonomiye gelir kazandırır. Kaçak yollarla ülkeye sokulan 

tütün, alkol, uyuşturucu vb. insan sağlığına zararlı ve ekonomiyi 

olumsuz yönde etkileyecek maddelerin imhasını gerçekleştirerek 

topluma ve ekonomiye yarar sağlar. 

 

Toplum 

Sağlığı 

 

T5: Tasfiyelik hale gelen eşyanın ekonomiye kazandırılması ve 

satış işlemlerinde gümrük vergilerinin tahsilatının yapılmasıyla 

kamuya önemli miktarda gelir sağlamaktadır. Bunun yanında 

güvenli olmayan ürünlerin piyasaya sürülmeden bertarafının 

sağlanması toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir husustur. 

Tasfiye 

işlemlerinin 

gümrük 

açısından 

ne gibi bir 

önemi 

vardır? 

 

 

Gümrük 

Stoklarının 

Tıkanmanın 

Çözüme 

Kavuşması 

Depoculuk 

T3: Ekonomik yönden hazineye katkısının yanında, eşya ve 

araçların muhafaza ve tasfiyesi yönünden yapılan işlemlerin hızlı 

olması, Gümrük Müdürlüğündeki dosyaların hızlı sonuçlanmasını 

sağlamaktadır. 

T2: Gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, 

antrepo ve ambarlar ile yediemin işletmelerinde bulunan eşyaların 

tasfiye işlemleri, ilgili mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmekte olup; 

tasfiyelik hale gelmiş eşya veya araçların tasfiyesinin yapılması 

gümrük yükümlüleri ile kaçakçılık suçunu işleyen. kişilere yaptırım 

uygulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, gümrük idarelerinin denetimi 

altındaki alanlarda bulunan eşyaların tasfiye işlemleri, bu 

alanlardaki depolama ve muhafaza işlemlerinin süreklilik arz etmesi 

nedeniyle yığılma, sıkışıklık, depolama ve muhafaza alanı sorunu 

gibi başlıca sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır. 

T4: b) Tasfiye işlemleri ile gümrük antrepoları, kaçak ve yolcu 

ambarlarında bulunan eşya/araçlar tasfiye edilerek ekonomiye 

kazandırılmakla birlikte söz konusu depoların boşaltılması, iş ve 
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işlemlerin devam edebilmesi, yığılmaların önüne geçilmesi 

sağlanmaktadır. 

T6: Tasfiye işlemlerinin gümrük açısından, ambar ve depolama 

yerlerinin az, kısıtlı olması durumunda bir an önce tasfiyesinin 

yapılması yığılmaları önler eşyanın takibini kolaylaştırır, işlemlerin 

devamlılığını sağlar. 

 

4.8 Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Mevzuatı Açısından Tasfiye İşlemlerine 

İlişkin Bulgular 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma mevzuatı açısından tasfiye işlemlerine ilişkin bulgular 

Tablo 9’da verilmiştir.   

Tablo 9 incelendiğinde; tasfiye sürecini en çok yavaşlatan ve çözüme ulaşmada en sıkıntılı olan 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Kanuna konu eşyaların tasfiye sürecinin hızlandırılması için 

yapılabilecek reformların neler olduğu sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre konu dört 

kod altında değerlendirilmiştir. Bunlar; koordinasyon, yasal prosedürler, teknik altyapı ve 

kolaylaştırılmış imhadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına muhalefetten yakalanan eşyaların 

davalarının sonuçlanma sürelerinin uzun olması, hak sahiplerine ulaşmada güçlük çekilmesi, eşyaların 

gümrükçe re ’sen durdurulması tasfiye sürecini oldukça uzatmakta olup süreci olumsuz etkilemektedir. 

Tablo 9. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Mevzuatı Açısından Tasfiye İşlemlerine 

İlişkin Bulgular 

Soru Tema Kod Alıntı 

Fikri ve Sınai 

Mülkiyet 

Haklarını 

Koruma 

Kanuna konu 

eşyaların 

tasfiye 

sürecinin 

hızlandırılması 

için 

yapılabilecek 

reformlar 

nelerdir? 

 

Zaman 

Yönetimi 

Koordinasyon 

T1: Yasal düzenlemelerle hızlandırılmaya çalışılsa ve 

mahkeme sürelerinin uzun olması sebebiyle tasfiye süreci 

yavaşlamaktadır. İdareler ile mahkemeler arasında iş birliği ve 

koordinasyonun artması, hem marka sahiplerininin haklarının 

hızlı etkin korunması hem de tasfiye sürecinin hızlanmasını 

sağlayacaktır. 

T4: Resen durdurma yerine hak sahiplerinin kaydının olup 

olmamasının kontrolünün yeterli olacağı ve bu işlemi 

yakalayan birimler tarafından yapılmasının söz konusu 

eşyaların tasfiye süreçlerini hızlandıracaktır. 

T5: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Kanununa 

konu eşyanın tasfiye sürecinin hızlandırılması için, eşyanın 

dava süresinin hızlandırılması amacıyla çalışmalar 

yapılmalıdır. 

T7: Firmalar ivedilikle bilirkişi getirmelidir. 

Yasal Prosedür 

T9: Mahkeme süreçlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Kaçak ya da yasal yollardan ülkeye 

giren çok fazla çakma ürün olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda işlemlerin çok da düzgün ilerlemediği 

düşünülmektedir. Bakanlığımızca kullanılan FSMH takip 

programının gümrük ve tasfiye idarelerince tam anlamıyla 

nasıl kullanacağının anlaşılamaması da sorunlara sebebiyet 

vermektedir. 
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Kolaylaştırılmış 

İmha 

 

 

T6: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Koruma Kanununa 

konu eşyaların miktarlarının fazla olması nedeniyle 

ambarlarda yer sıkıntıları yaşanmak olup, eşyanın 

ambarlarımıza teslim alınmadan gümrük müdürlüklerince 

kaynağında kolaylaştırılmış imhasının daha sık yapılması 

depoculuğun önüne geçebilir. Tekrarı olmamasını teminen 

cezai müeyyidelerin artırılabilir. 

 

4.9 Tasfiye İş ve İşlemlerini Yavaşlatan Sebepler ve Hızlanmasına Yönelik Reform 

Önerilerine İlişkin Bulgular  

Tasfiye iş ve işlemlerini yavaşlatan sebepler ve hızlanmasına yönelik reform önerilerine ilişkin 

bulgular Tablo 10’da verilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde çalışmamızı hazırlamamızın asıl amacı olan, 

Tasfiye İş ve İşlemlerini yavaşlatan etkenler nelerdir ve sürecin hızlandırılması için yapılabilecek reform 

önerileri üzerinde durulmuş olup, tasfiye sürecini yavaşlatan etkenler ve sürecin hızlandırılması için 

yapılabilecek reformlar önerileri olarak kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların verdiği cevaplarda 

sürecin yavaş işlemesinin sebepleri arasında; yasal prosedürler, yapılan yazışmaların sonuçlarının uzun 

sürmesi, idari birimler arasındaki koordinasyon eksikliği, gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmadan 

sistem değişikliği yapılması, rotasyon dolayısıyla (hem şehir içi, hem ülke çapında) memurların 

uzmanlaşamaması, personellere gerekli eğitimlerin verilmemesi, antrepolarla tasfiye işletme 

müdürlükleri arasındaki mesafelerin uzun olması gibi nedenler dikkat çekmektedir. 
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Tablo 10. Tasfiye İş ve İşlemlerini Yavaşlatan Sebepler ve Hızlanmasına Yönelik Reform 

Önerilerine İlişkin Bulgular 

 

Soru Tema Kod Alıntı 

Tasfiye İş ve 

İşlemlerini 

yavaşlatan etkenler 

nelerdir ve sürecin 

hızlandırılması için 

yapılabilecek 

reformlar nelerdir? 

Tasfiye 

Sürecinin 

Yavaşlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal 

Prosedürler 

 

T1: Yasal prosedürler ve mahkeme süreçleri 

tasfiyeyi yavaşlatmaktadır. 

 

T2: -Eşyaların tasfiyelik hale geldiğinin (tasfiye 

listelerinin zamanında ilgili gümrük müdürlüğüne 

bildirilmemesi) süresi içinde ilgili gümrüğüne 

bildirilmemesi, 

-Gümrük Müdürlüğünce Tespit ve Tahakkuk 

Belgelerinin zamanında düzenlenmemesi, 

-Gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmadan 

sistem değişikliği yapılması (Tescil İşlemlerinin 

Noterlere devredilmesi) ve akabinde önceden 

yaşanmayan sorunların yaşanması (Şasi 

numaralarının 17 karakterden az olması nedeni ile 

tescil işlemlerinin yapılmaması 

 

T5: Tasfiye sürecini yavaşlatan en önemli etken, 

satış aşamasından önce kamu kurumlarından 

gerekli izinlerin için yapılan yazışmalara hızlı 

cevap verilememesidir. 

 

T6: Tasfiye sürecini yavaşlatan en önemli etken, 

TTB’lerin geç düzenlenmesi eşyanın beklemesi 

nedeniyle modasının geçmesi ekonomik değer 

kaybı ayrıca, eşyaların antrepolarca teslim 

edilmemesi, ambar memurlarınca teslim alınması. 

Antrepoların tasfiye idarelerine genellikle uzak 

bazen başka şehirlerde olması nedeniyle eşya 

çekiminde en az bir günlük zaman kaybı 

yaşanmakta ve aynı zamanda müşterek zimmet 

olmaması nedeniyle de ambardaki işlemler de 

devam ettirilememektedir. Eşya söz konusu 

antrepolarca ambarımıza teslim edilmesi halinde 

gün içerisinde eşya miktarına göre birden fazla 

antreponun eşyası teslim alınabilir tasfiye 

işlemlerine bekletilmeden başlanılabilir. 

 

T3: Tasfiye sürecini yavaşlatan etkenlerden en 

önemlileri Kamu İdarelerinin gerekli duyarlılığı 

göstermemeleri. 

 

Uzmanlaşma 

T4: Gümrük müdürlüklerinde sürekli ve kısa süreli 

yer değiştirme olduğundan personel işi 

kavrayamamakta, adapte olamamakta, işte bu 

yüzden uzmanlaşmaya gidilmesi elzemdir. 

Rotasyon kaldırılmalıdır. 

Koordinasyon 

ve Altyapı 

Eksikliği 

T4:  Gümrük Müdürlükleri denetimindeki 

yediemin depolarında ve otoparklardaki eşyalar ile 

araçların göz önünde olmayışı ve koordinasyon 

eksikliği sebebiyle ilgili eşya ve araçların TTB'leri 

hızlı düzenlenememekte ve tasfiye süreci 

başlatılamamaktadır. Diğer yandan ilgili 
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evraklardaki eksiklik ve hatalar dolayısıyla 

yazışmalar yapılmakta bu da tasfiye sürecini 

uzatmaktadır. E-ihale sistemine geçilmekle beraber 

satış suretiyle tasfiye işlemleri hızlanmış olup, özel 

yolla tasfiye işlemlerinde eşya/araçlar uzun süre 

teslim alınmamaktadır. Bu sebeple gecikmeler 

yaşanmaktadır. 

 

Tasfiye İş ve 

İşlemlerini 

yavaşlatan etkenler 

nelerdir ve sürecin 

hızlandırılması için 

yapılabilecek 

reformlar nelerdir? 

 

Tasfiye 

Sürecinin 

İyileştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme 

T3: Tasfiye İdaresinin görevi ve yetkileri hakkında 

diğer kamu idarelerini bilgilendirmeleri. 

 T8: Eşyaların TTB ye esas piyasadaki sıfır 

garantili eşyalarla bir tutularak değer biçilmesi, 

ilgili gümrük müdürlüğünün eşyanın tasfiyelik 

hale gelişine sebep olan hususların işletme 

müdürlüklerine sağlıklı şekilde bildirmemeleri, 

Yeniden ihraç yoluyla tasfiye ile eşyalar çok düşük 

fiyata satıldığından ve bu eşyaların yurt içi 

piyasaya arzı bir sebeple yasak olduğundan bu 

tasfiye yönteminin kaldırılarak söz konusu 

eşyaların direk imha edilmesi hususunda işletme 

müdürlüklerinin talimatlandırılması, 

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tüm 

gümrüklerde bulunan imhalık haldeki eşyaların 

ekonomiye kazandırılması adına bir ihale 

düzenleyerek bertaraf tesisleri ile sözleşme 

imzalanması ve kazanan firmamın her ay bir defa 

gelerek imhalık haldeki tüm eşyaları teslim 

almasının sağlanılması konularının iyileştirilmesi 

tasfiye sürecini hızlandıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Birliği 

ve Teknik 

Altyapı 

 

T4:Gümrük Müdürlüklerince tasfiyesinin 

yapılabilmesi için TTB'si düzenlenen eşya/araçlar 

için GTİP belirlenmesine müteakip herhangi bir 

yanlışlığa ve dolayısıyla yazışmaya mahal 

verilmemesini teminen vergi oranlarının manuel 

olarak değil de sistemsel olarak gümrük 

külliyatından otomatik olarak TTB'ye yansıması 

için düzenleme yapılmasının 

*Fikri sınai Mülkiyet haklarına konu olabilecek 

eşyalar için ilgili hak sahiplerine bildirim 

zorunluluğu kaldırılıp, sadece hak sahibi 

firmaların eşya özelinde başvurması halinde 

tasfiye sürecinin durdurulmasının 

*Özel yolla tasfiye sürecinin yukarıda izah edildiği 

şekilde çözüme kavuşturulmasının 

*e-ihale sisteminde mükellefler için mobil imza/e-

imza vb. imza sisteminin aktif hale getirilmesi 

halinde alıcıların Tasfiye işletme Müdürlüklerine 

gelmesine gerek olmadan ilgili Gümrük 

Müdürlüğüne ve/veya antrepo/depoya 

gidebilmesinin sağlanması ile tasfiye süreçlerinin 

hızlanacağını düşünmekteyim. 

T5: Taraf olduğumuz davalarda UYAP sistemine 

erişim sağlanarak dosya sürecinin görülmesinin 

sağlanması tasfiye sürecini hızlandıracaktır 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada Tasfiye ve gümrük hizmetlerinde de yararlanılmasını sağlayacak reformlar üzerinde 

durularak konuya ilişkin araştırmalar yapılmış ve araştırma sonuçlarının daha net görülebilmesini 

teminen Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gürbulak, Gaziantep, Antalya, İskenderun, 

Bursa, Edirne, Habur, İzmir, Mersin Tasfiye işletme Müdürlükleri personelleriyle görüşmeler yapılarak 

sorular yöneltilmiş konuya ilişkin veri toplanarak araştırma bulguları değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda ilgili kişiler ile yapılan görüşmeler ile elden edilen görüşler doğrultusunda tasfiye 

işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olaran tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik olarak 

geliştirilen öneriler şu şekilde belirtilebilir. 

Çalışmanın sonucunda tasfiye işlemlerinde kullanılan programlardaki altyapı yetersizliğinden 

dolayı süreçte aksaklıklar yaşanması bundan dolayı özellikle EBYS ile TYS sistemleri arasındaki 

entegrasyonun etkin bir şekilde sağlanamaması ile tasfiye işlemlerinin yavaş ve kontrolsüz bir şekilde 

yapıldığı gelen sorunlar içerisinde yer almaktadır. Teknolojik programlar birbirleri ile entegre edilerek 

altyapı ve program ağları geliştirilerek bu aksaklıklarının önüne geçilebilir. Bununla birlikte, TYS 

programının özel antrepolarda kullanılmamasından dolayı, tasfiye edilecek eşyalara tüm tasfiye 

memurluklarından ulaşılamaması da bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. TYS programının diğer gümrük 

antrepolarında (özel antrepo) da kullanılabilmesine imkan tanınabilir. Bu konu ile ilgili yasal mevzuatın 

en kısa sürede oluşturulması gerekmektedir.  

Teknolojik altyapının yetersizliğinden dolayı İnternet üzerinden satış yapılamadığı dolayısıyla 

yeterince katılımcıya ulaşılamadığı için elde edilen gelirlerin yetersiz kaldığı diğer bir sorun olarak tespit 

edilmiştir. Bunun için, teknolojik altyapının güçlendirilerek İnternet üzerinden satışlara ağırlık verilmesi 

bu sayede daha fazla katılımcıya ulaşılabilecek ve daha fazla gelir elde edilebilecektir. 

Kaçak eşya ve araçlar için belirlenen 6 aylık sürenin maliyet ve zaman kaybına neden olduğu 

tespit edilmiştir.  Bu sürenin azaltılarak söz konusu eşyaların daha hızlı bir şekilde ekonomiye 

kazandırılması gerekmektedir. Bunun için de mevzuat değişikliğine ihtiyaç vardır.  

Fıkri ve Sınai mülkiyet haklarının korunması açısından kurumlar arası koordinasyonun 

olmamasından dolayı hak sahiplerine hızlı bir şekilde cevap verilememesi depolama maliyetlerini 

arttırmaktadır. Bunun için, Gümrük idareleri ve Adli makamlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun 

arttırılması, resen durdurma yerine hak sahiplerinin kaydının olup olmamasının yeterli olacağı tasfiye 

sürecini hızlandıracaktır. Böylece ekonomiye daha hızlı bir şekilde kazandırılması sağlanmış olacaktır.  

Tüm bunlarla birlikte özellikle Gümrük anlamında çalışılan ilk çalışmalardan birisi olması 

nedeniyle bu çalışma büyük önem arz etmektedir. Bu türdeki benzer akademik çalışmaların 

arttırılmasının gerekliliği de gözler önüne serlmiştir. Bu türdeki çalışmalarda doğrudan doğruya bu işleri 

fiilen yürüten kişilerden sorunlar ve öneriler tespit edilebilmektedir.  
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VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ TÜPRAŞ 

RAFİNERİLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN TOPSIS 

METODU İLE KARŞILAŞTIRILMASI*** 

Prof. Dr. Bülent SEZEN*  

Burcu ERBEN** 

ÖZET 

Sanayi Devrimi’nden beri sanayileşme hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Teknolojinin kullanımı 

daha yaygın hale geldikçe üretim ihtiyacı artmaktadır. Çünkü teknolojinin gelişimi insanlar için yepyeni 

bir üretim tarzı belirlemektedir. Gelişen teknoloji çoğu şirketin bir rekabet içerisinde olmalarına yol 

açmaktadır. Dünya çapında birçok başarılı girişime sahip olan Tüpraş başarı konusunda istikrar 

göstermektedir ve yaptığı birçok çalışma ile adını dünyaya duyurmuştur. Üretimde doğru karar vermek 

başarıya giden yolda çoğu firma için bir ön koşuldur. Her ne kadar aynı işletme olsa bile şubeler 

arasında farklılıklar görüleceği açıktır. Çünkü şubeler; depolama kapasitesi, işleme kapasitesi, 

personel sayısı ve satış miktarı gibi birçok sebepten dolayı birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıklara rağmen başarılı bir görünüm sergilemek için yüksek performansla üretim yapılması önemli 

bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan Tüpraş rafinerilerinin girdi ve çıktı verileri belirlenerek 

veri zarflama analizi yapılmıştır. Bu analiz için Gams optimizasyon programından faydalanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlarla farklı şehirlerdeki rafineriler arasında hangilerinin düşük ya da yüksek 

performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak, çok kriterli karar verme sistemi olan Topsis 

metodu ile analiz yapılarak elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, 

mevcut olan işletmede üretim yeri sayısında artış sağlanmak istendiği takdirde riske girmeden 

performans durumları arasında karşılaştırmalar yapılmasına yardımcı olmaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Performans Değerlendirmesi, Veri Zarflama Analizi, Veri, TOPSIS Metodu. 

JEL Kodları: C02, C80, D70.  
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PERFORMANCE EVALUATİON OF TÜPRAŞ REFİNERİES İN TURKEY BY USİNG DATA 

ENVELOPMENT ANALYSİS AND COMPARİSON OF RESULTS WİTH TOPSIS METHOD 

 

ABSTRACT 

Since the Industrial Revolution, industrialization has been spreading quickly.  As the use of 

technology becomes more common, the need for producing increases. Because the improvement of 

technology determines a brand new product style for people. Developing technology leads many 

companies to be in a competition. Tüpraş, which has many successful initiatives around the world, has 

shown stability in terms of success and has made its name known to the world with many studies. Making 

the right decision in production is a prerequisite for most companies on the road to success.  It is clear 

that there will be differences between the branches even if the same businesses. Because the branches 

differ from each other for many reasons such as the storage capacity, processing capacity, the number 

of staff and the number of sales. Despite these differences, high performance production is an important 

factor to show a successful appearance. In this study, data envelopment analysis was performed by 

determining the input and output data of Tüpraş Refineries which are located in Turkey. Gams 

optimization program was used for this analysis. With the results obtained, it has been concluded that 

among the refineries in different cities which ones had low or high-performance. In addition, Topsis 

method which is a multi-criteria decision-making system was used to analyze and compare the results. 

The aim of the study is to help to make comparisons between performance situations without risk if there 

is an increase in the number of production areas in the existing businesses. 

Key Words: Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Data, TOPSIS Method. 

Jel Codes: C02, C80, D70.   

1.GİRİŞ 

Günümüzde hızlı bir şekilde gelişen sanayi birçok yatırımın yapılmasına zemin hazırlamaktadır. 

Değişen koşullar altında çoğu işletme dünya çapında yapacağı yatırımlar için başarılı olmak ve doğru 

kararlar almak istemektedir. Bu düşünce ile birlikte çoğu alanda veri zarflama analizi kullanılarak etkili 

kararlar alınmaktadır.  

1983 yılında kurulan Tüpraş A.Ş devletin tüm rafinerileri tek bir yer altında birleştirdiği bir 

işletmedir. Türkiye’deki petrol ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılamaktadır. Rafineri noktaları; 

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman bölgesinde yer almaktadır. Fakat her bir rafineride depolama 

kapasitesi, işleme kapasitesi, personel sayısı ve satış miktarı gibi birçok veri aynı miktarda olmadığından 
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rafineriler performans açısından farklılık göstermektedir. Bu çalışmada 2018 yılına ait her bir rafineri 

bölgesindeki veriler için amaç ve kısıt değerleri Gams programına girilerek CCR girdi odaklı metod ile 

performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme sistemi olan TOPSIS 

yöntemiyle performanslar sıralanarak, CCR girdi odaklı metoddan elde edilen sonuçlar arasında bağlantı 

kurulmaya çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Tüpraş A.Ş. Avrupa’da rafinaj kapasitesi bakımından gelişmiş bir durumda olup ilk 10 sıralama 

arasına girmeyi başarmıştır (Annual Report, 2010: 1-183). Ayrıca kaza sıklık oranı bakımından 

hedeflenen değerin çok altında bir yüzde ile görünüm sergilemiştir. 

Tüpraş A.Ş. Avrupa’ya ait olan ve 2014 ve 2020 yıllarını kapsayan, Horizon 2020 Programında 

BAMBOO (Boosting new Approaches for flexibility Management By Optimizing process Off-gas and 

waste use) isimli Ar-Ge projesi ile çok yüksek bir teşvik elde etmiştir. Bu proje kapsamında 

kullanılamayan malzemelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, bu malzemelerden elektrik 

üretilmesini sağlama düşüncesi vardır. Bu proje ile aynı zamanda toplumdaki bazı sorunlara etkili 

çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır (Salmelin, 2013: 4-9). 

Horizon 2020 programında farklı alanlar için bazı bütçeler ayrılmıştır. Toplumsal problemlere 

yönelik 30 milyar euro, endüstriyel alana 17 milyar euro, bilim ile ilgili alanlara 24,4 milyar euro ve 

toplu taşımacılık alanlarına ise 5,931 milyon euro bütçe ayrılmıştır (Boysan ve Emekçi, 2016: 127-134).  

Horizon 2020 programı çerçevesinde yapılan önerilerden; sağlık alanında %29,5, enerji alanında 

%47, yiyecek alanında %27, ulaşım konusunda %35, iklim %23,5 ve güvenlik alanında %15,4 başarı 

sağlanmıştır (McCarthy, 2017: 18-22). 

2.1. Veri Zarflama Analizi 

 Veri zarflama analizinde karar verici birimlerin göreceli olarak etkinliği ölçülür (Womer, 

Bougnol, Dula ve Retzlaff-Roberts, 2006: 229-250). İlk veri analizi modeli Charnes tarafından çıktıların 

girdileri oranı biçiminde uygulanmıştır.  

Parametrik olmayan bir yaklaşım olan veri zarflama analizi konusunda farklı alanlarda birçok 

çalışma yapılmıştır: 

 Hizmet sektöründe, restoran zincirine sahip bir markanın zincirleri arasında yemek menülerinin 

performans düzeyinin belirlenmesinde (Taylor, Reynolds ve Brown, 2009: 213-225), 

 Çini ve seramik şirketinde meydana gelen arızalarda risk önceliğinin belirlenmesinde 

(Mirghafoori, Ardakani ve Azizi, 2014: 229-349), 

  Tarımsal ekonomi programının Ukrayna’da yer alan 19 üniversite içindeki etkinliğinin 

ölçülmesinde (Lissitsa, Coelli ve Rao, 2005: 1-17),  
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 Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çelik endüstrisinin maliyet verimliliğinin ölçülmesinde (Ray 

and Kim, 1995: 654),  

 Yunanistan’da sera bitkilerinin verimliliğinin ölçülmesinde (Elhag ve Boteva, 2019: 1-10),  

 Bankaların verimliliği için risk ve getiri tahmininde (Venkatesh, Vikas ve Charithra, 2018: 10-

18),  

 Hastane hizmetlerinde marjinal maliyetlerin tahmininde (Giokas, 2002: 261-268),  

 Kereste fabrikalarında tedarik zinciri tahmininde (Penfield, Germain ve Smith, 2014: 90-96), 

 Firmaların kârlılık ve verimliliğini ölçmede (Gonzalez ve Bravo, 2007: 1214), 

 İtalya’da liman verimliliğini ölçmede (Carlos, 2006: 347), 

 Ülkelerin ekonomik durumlarının analiz edilmesinde (Hüseyni, Eren ve Çelik, 2017: 63-73), 

 Bankaların verimliliğinin ölçülmesinde veri zarflama analizi kullanılmaktadır (Hoque, Islam ve 

Repon, 2014: 145-165).  

Temel etkinliğin hesaplanmasında  
Ç𝚤𝑘𝑡𝚤𝑙𝑎𝑟

𝐺𝑖𝑟𝑑𝑖𝑙𝑒𝑟
 ifadesi kullanılır.   

Veri zarflama analizinde CCR ve BCC metodu metodu sıklıkla kullanılır. 

2.1.1. CCR Metodu 

Ölçeğe göre sabit getiri altında toplam etkinliği ölçen CCR metodu; Charnes, Cooper ve Rhodes 

tarafından ilk kez ileri sürülen bir veri zarflama analizi modelidir. Girdiye yönelik CCR modelinde çıktı 

miktarı girdi miktarına göre sabit tutularak, sadece girdi miktarının ne kadar azaltılması gerektiği 

konusunda inceleme yapılır (Yasar ve Yavuz, 2017: 193-220). 

Çıktı verilerinin girdi verilerine oranı olarak hesaplanan veri zarflama analizinin basit formülsel 

gösterimi şu şekildedir (Dinc ve Haynes, 1999: 183-199): 

hk = 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

                                                            (1) 

 

Kısıtlar: 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 1      j=1,…,n  (2) 

𝑢𝑟 ≥ 0      r =1,…,s                                                    (3) 

𝑣𝑖 ≥ 0       i=1,…,m                                                         (4) 

Girdiye yönelik CCR metodunu kullanırken doğrusal programlamaya yönelik ifade kullanılırsa 

formülsel gösterimdeki payda ifadesi 1’e eşitlenir. 
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Bu sebeple girdiye yönelik CCR metodunun doğrusal programlamaya uygun olarak ifadesi şu 

şekildedir: 

Maksimize hk = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘
𝑠
𝑟=1                                       (5) 

Kısıtlar: 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 1      j=1,…,n                                         (6) 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 = 1                                                                   (7) 

𝑢𝑟 ≥ 0      r =1,…,s                                                             (8) 

𝑣𝑖 ≥ 0       i=1,…,m             (9) 

2.1.2. BBC Metodu 

Ölçeğe göre değişken getiri metodudur. Bu metod  Banker, Charnes ve Cooper tarafından ileri 

sürülmüştür. Girdi odaklı BCC metodunun doğrusal programlama ifadesi şu şekildedir: 

E0 = max ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟0−𝑢0 ;                                          (10) 

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖0 = 1                                                                    (11) 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗−𝑢0  ≤ ∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑟=1 𝑥𝑖𝑗                                   (12) 

𝑢𝑟 ≥ ℇ, 𝑣𝑖 ≥ ℇ                                                             (13) 

𝑢0: 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡                                                                 (14) 

Girdiye yönelik BBC metodu kullanıldığında girdi için kullanılan veriler minimum hale 

getirilmeye çalışılır. 

2.2. TOPSIS Metodu 

TOPSIS (Technique for order preference by similarity to ideal solution) yöntemi genel olarak 

belirli durumlarda karar vermek için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem basit bir biçimde 

matematiksel olarak hesaplanmaktadır. 

TOPSIS metoduyla birçok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

 Rekabet piyasasında bulunan işletmelerde personel alımında (Baskaya ve Ozturk, 2011: 77-

100), 

 Borsa İstanbul’da bilanço ve gelir tablolarının performans değerlendirilmesinde (Gümüs ve 

Özdagoglu, 2016: 79-95), 

 Gıda işletmelerinin performanslarının değerlendirilmesinde (Aytekin ve Sakarya, 2013: 30-47), 
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 Hastanelerdeki hizmet kalitesinin belirlenmesinde (Torkzad ve Mohammad, 2019: 332-346), 

 Türkiye’de lojistik alanında performansların değerlendirilmesinde (Gergin ve Baki, 2015: 115-

135), 

 Teknoloji şirketlerinde mali performansın ölçümünde (Dumanoglu ve Ergül, 2010: 101-111), 

 Personel seçiminde (Dockalikova ve Kashi, 2013: 367-375), 

 Türkiye’de sigorta sektörünün finansal performansının değerlendirilmesinde (Işık, 2019: 542-

562) faydalanılmaktadır. 

Topsis metodunda toplamda 6 adım vardır. 

1.Adım: Karar matrisinin oluşturulması 

                                        (15) 

2.Adım:  Normalleştirilmiş matris hesaplama 

ꓯxij ≠ 0 ,                                                              (16) 

ꓯ i = 1,….,m                                                   (17) 

                                     ꓯ  j = 1,….,n                                                                (18) 

𝑋𝚤𝑗
̅̅ ̅̅ =

𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

                                                                   (19) 

3.Adım:  Ağırlıklıkların katsayılarının belirlenmesi 

Wj olarak belirlenen karar verici birimlere atanacak ağırlıklı katsayı değerlerin toplamı 1 

olmalıdır. 

4.Adım:  Ağırlıklı standart karar matrisi hesaplama 

Bu adımda belirlenen ağırlıklı katsayı değerleri ile normalleştirilmiş matris çarpılmalıdır. 

𝑉 = 𝑋𝚤𝑗
̅̅ ̅̅  × 𝑊𝑗                                                           (20) 

5.Adım: İdeal ayrımların bulunması 

Pozitif ideal ayrım 𝑆𝑖
+, negatif ideal ayrım 𝑆𝑖

− olacak şekilde hesaplanmalıdır. 

𝑆𝑖
+ = [∑  (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)2𝑛
𝑗=1 ]

0.5
         ꓯ i = 1,….,m         (21) 
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𝑆𝑖
− = [∑  (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)2𝑛
𝑗=1 ]

0.5
                                      (22) 

6.Adım: Performans skoru hesaplanması 

𝑃𝑖 =
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+                                                                   (23) 

 

                       0 ≤  ≤ 1; ꓯ  i = 1,….,m                                              (24) 

Elde edilen Pi sonucuna göre değerlendirme yapıldığında Pi değerinin sıfıra yakın bir değerde 

olması durumunda karar verici birimin performansının düşük olduğunu ve Pi değerinin bire yakın bir 

değerde olması durumunda ise karar verici birimin performansının yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür. 

3. METOD 

Tüpraş rafinerilerinin 2018 yılına ait bazı verileri kullanılarak CCR girdi odaklı etkinlikler 

hesaplanmıştır. Ana veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

CCR girdi odaklı etkinliği hesaplarken verilerin tutarlı sonuçlar vermesi açısından karar verici 

birimlerin sayısının belirlenmesi yönünde farklı görüşler vardır. Bunlar (Yasar ve Yavuz, 2017:193-

220; Timor ve Mimarbaşı, 2013: 13-35): 

Karar verici birim sayısı N, girdi sayısı m, çıktı sayısı ise n olmak üzere; 

1. N ≥ (m+s+1) 

2. N ≥ 2(m+s) (Akyüz vd. 2015) 

3. N ≥ 3(m+s) (Vassiloglu ve Giokas, 1990) 

4. Karar verici birim sayısı, m ve n ifadesinin en az 2 katı olacak şekilde  N ≥ (m+s)  

5. N ≥ max {m×s,3× (m-s)} 

Bu şartlar altında araştırmada kullanılacak karar verici birim sayısı N=4, girdi sayısı m=2, çıktı 

sayısı s=2 olarak seçildiğinde 4. koşul şartları sağlanmaktadır. 
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Tablo 1. 2018 Yılına ait Tüpraş Rafinerilerinin Girdi ve Çıktı Değerleri 

                         Girdiler         Çıktılar  

 Depolama Kapasitesi 

(milyon m3) 

İşleme Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

Personel 

Sayısı 

 

Şehirler 

 

v1 v2 u1 u2 

İzmit 

 

3 11 14,6 

 

2100 

İzmir 

 

2,5 11 10,1 1437 

Kırıkkale 

 

1,3   5 4,1 969 

Batman 0,268 

 

1,1 0,723 510 

Kaynak: Erişim Adresi: https://www.tupras.com.tr/. 

 

3.1. CCR Girdiye Yönelik Veri Zarflama Analizi 

Veri zarflama analizinde kullanılacak amaç ve kısıt ifadeleri şu şekildedir: 

İzmit  

Maksimum 14,6u1+2100u2 

Kısıtlar  

14,6u1+2100u2 -3 v1-11v2 ≤ 0 

10,1u1+1437u2 -2,5v1-11v2 ≤ 0 

4,1u1+969u2-1,3v1-5v2 ≤ 0  

0,723u1+510u2-0,268v1-1,1v2 ≤ 0 

3v1+11v2=1   

u1, u2, v1, v2  ≥ 0  

İzmir 

Maksimum 10,1u1+1437u2 

Kısıtlar  

14,6u1+2100u2 -3 v1-11v2 ≤ 0 

https://www.tupras.com.tr/
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10,1u1+1437u2 -2,5v1-11v2 ≤ 0 

4,1u1+969u2-1,3v1-5v2 ≤ 0 

0,723u1+510u2-0,268v1-1,1v2 ≤ 0 

2,5v1+11v2 =1  

u1, u2, v1, v2  ≥ 0   

Kırıkkale 

Maksimum 4,1u1+969u2 

Kısıtlar  

14,6u1+2100u2 -3 v1-11v2 ≤ 0 

10,1u1+1437u2 -2,5v1-11v2 ≤ 0 

4,1u1+969u2-1,3v1-5v2 ≤ 0 

0,723u1+510u2-0,268v1-1,1v2 ≤ 0 

1,3v1+5v2 =1  

u1, u2, v1, v2  ≥ 0  

Batman  

Maksimum 0,723u1+510u2 

Kısıtlar  

14,6u1+2100u2-3 v1-11v2 ≤ 0 

10,1u1+1437u2-2,5v1-11v2 ≤ 0 

4,1u1+969u2-1,3v1-5v2 ≤ 0 

0,723u1+510u2-0,268v1-1,1v2 ≤ 0 

0,268v1+1,1v2 =1  

u1, u2, v1, v2  ≥ 0  

3.2. TOPSİS Metodu 

Bu metodda uygulanacak adımlar Excel programı yardımıyla çözülmüştür.  

1. Adım 

Karar matrisi ifadesi Tablo 2‘de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Tüpraş Rafinerileri için Hesaplanan Karar Matrisi Değerleri 

  

Depolama Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

İşleme Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

 

Personel 

Sayısı 

 

Şehirler 

 

v1 v2 u1 u2 

İzmit 

 

3 11 14,6 

 

2100 

İzmir 

 

2,5 11 10,1 1437 

Kırıkkale 

 

1,3 5 4,1 969 

Batman 0,268 

 

1,1 0,723 510 

 

2. Adım 

Normalleştirilmiş matris Tablo 3‘de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Normalleştirilmiş Matris 

 

  

Depolama Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

İşleme Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

 

Personel 

Sayısı 

 

Şehirler 

 

v1 v2 u1 u2 

İzmit 

 

0,1763479 

 

0,041 0,043909 

 

0,00027365 

 

İzmir 0,1469566 0,041 0,030376 0,000187255 
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Kırıkkale 

 

0,0764174 

 

0,0186 

 

0,012331 

 

0,00012627 

 

Batman 0,0157537 

 

0,0041 

 

0,002174 

 

6,64579E-05 

 

 

3. Adım  

Ağırlık katsayıları toplamı 1’e eşit olacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen katsayılar Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Girdi ve Çıktı Değerlerinin Katsayı İfadeleri 

 Depolama 

Kapasitesi (milyon 

m3) 

İşleme Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

Personel Sayısı 

 

Katsayılar 0,25 0,25 0,2 0,3 

 

4. Adım  

Bu adımda ağırlıklı standart karar matrisi hesaplanacaktır. Hesaplanan değerler Tablo 5’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Ağırlıklı Standart Karar Matrisi 

  

Depolama Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

İşleme Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

 

Personel Sayısı 

 

Şehirler 

 

v1 v2 u1 u2 

İzmit 

 

0,044087 

 

0,0103 

 

0,013173 

 

5,473E-05 
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İzmir 

 

0,0367392 

 

0,0103 

 

0,009113 

 

3,7451E-05 

 

Kırıkkale 

 

0,0191044 

 

0,0047 

 

0,003699 

 

2,5254E-05 

 

Batman 0,0039384 

 

0,001 

 

0,000652 

 

1,32916E-05 

 

 

5. Adım  

İdeal ayrımlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Pozitif ideal değer için seçilen kriter, negatif ideal değer 

için seçilecek ifadenin tam tersi olarak seçilmelidir. 

Tablo 6. Pozitif ve Negatif İdeal Ayrımlar için Kriter Seçimi 

İdeal değerler Depolama 

Kapasitesi 

(milyon m3) 

İşleme 

Kapasitesi 

(milyon m3) 

 

Satış Miktarı 

(milyon m3) 

 

Personel Sayısı 

 

Pozitif ideal değer (V+) 0,044087 

 

0,0103 

 

0,013173 

 

1,32916E-05 

 

Pozitif ideal değer kriteri 

 

maksimum maksimum Maksimum minimum 

Negatif ideal değer (V-) 0,0039384 

 

0,001 

 

0,000652 

 

5,473E-05 

 

Negatif ideal değer kriteri 

 

minimum minimum Minimum maksimum 

6. Adım 

Bu adımda pozitif, negatif ideal değerler ve performans skoru hesaplanacaktır. Hesaplanan ifadeler 

Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. İdeal Değerler ve Performans Skoru  

Şehirler 

 

𝑆𝑖
+ 𝑆𝑖

− 𝑃İ 

İzmit 

 

4,14385E-05 

 

0,04305603 

 

0,999038 

 

İzmir 

 

0,008394983 

 

0,035108666 

 

0,807028 

 

Kırıkkale 

 

0,02729759 

 

0,015890386 

 

0,367935 

 

Batman 0,04305603 

 

4,14385E-05 

 

0,000962 

 

 

4. GAMS PROGRAM SONUÇLARI 

Girdi ve çıktı verileri kullanılarak Gams programında hesaplanan sonuçlar Tablo 8, 9, 10 ve 11’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. İzmit Rafinerisi için Gams Program Sonuçları 

 u1 u2 v1 v2 Eşitlik türü RHS Dual 

Maksimum 14,6 +2100 0 0          

Kısıt 1 14,6 +2100 -3 -11 <= 0 1.000 

Kısıt 2 10,1 +1437 -2,5 -11 <= 0 0.000 

Kısıt 3 4,1 +969 -1,3 -5 <= 0 0.000 

Kısıt 4 0,723 +510 -0,268 -1,1 <= 0 EPS††† 

Kısıt 5 0 0 3 +11 = 1 1.000 

Çözüm 0.051 1.243315E-4 0.000 0.091  1.00  

 

                                                           
††† EPS, dual ifadenin bozulduğunu göstermektedir. 
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Tablo 9. İzmir Rafinerisi için Gams Program Sonuçları 

 u1 u2 v1 v2 Eşitlik 

türü 

RHS Dual 

Maksimum 10,1 +1437 0 0          

Kısıt 1 14,6 +2100 -3 -11 <= 0 1.000 

Kısıt 2 10,1 +1437 -2,5 -11 <= 0 0.692 

Kısıt 3 4,1 +969 -1,3 -5 <= 0 0.000 

Kısıt 4 0,723 +510 -0,268 -1,1 <= 0 0.000 

Kısıt 5 0 0 2,5 +11 = 1 0.830 

Çözüm 0.082 0.000 0.400 0.000  0.83  

 

Tablo 10. Kırıkkale Rafinerisi için Gams Program Sonuçları 
 u1 u2 v1 v2 Eşitlik türü RHS Dual 

Maksimum 4,1 +969 0 0          

Kısıt 1 14,6 +2100 -3 -11 <= 0 0.235 

Kısıt 2 10,1 +1437 -2,5 -11 <= 0 0.000 

Kısıt 3 4,1 +969 -1,3 -5 <= 0 0.000 

Kısıt 4 0,723 +510 -0,268 -1,1 <= 0 0.934 

Kısıt 5 0 0 1,3 +5 = 1 0.233 

Çözüm 0.040 7.175078E-5 0.244 0.000  0.23  

 

Tablo 11. Batman Rafinerisi için Gams Program Sonuçları 

 u1 u2 v1 v2 Eşitlik türü RHS Dual 

Maksimum 0,723 +510 0 0          

Kısıt 1 14,6 +2100 -3 -11 <= 0 0.000 

Kısıt 2 10,1 +1437 -2,5 -11 <= 0 0.000 

Kısıt 3 4,1 +969 -1,3 -5 <= 0 0.000 

Kısıt 4 0,723 +510 -0,268 -1,1 <= 0 1.000 

Kısıt 5 0 0 0,268 +1,1 = 1 1.000 
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Çözüm 0.000 0.002 0.000 0.909  1.00  

 

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Tablo 12’de verilen ve CCR girdi odaklı metod ile elde edilen sonuca göre, İzmit ve Batman 

rafinerileri tam olarak etkindir. Tablo13’de verilen ve Topsis metodu ile hesaplanan performans skoru 

ise en yüksek İzmit rafinerisindedir. Sonrasında ise İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerisi gelmektedir. 

Tablo 12. CCR Girdi Odaklı Metod ile Elde Edilen Özet Sonuç Tablosu  
Rafineriler Etkinlik değeri u1 u2 v1 v2 

İzmit 1.00 0.051 1.243315E-4   0.000 0.091 

İzmir 0.83 0.082 0.000 0.400 0.000 

Kırıkkale 0.23 0.040 7.175078E-5 0.244 0.000 

Batman 1.00 0.000 0.002 0.000 0.909 

  

Tablo 13. Topsis Metodu ile Elde Edilen Performans Skoru Sonuçları  

Rafineriler 

 

𝑃İ 

İzmit 0,999038 

 

İzmir 0,807028 

 

Kırıkkale 0,367935 

 

Batman 0,000962 
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VERİ İŞLEME GRUP YÖNTEMİ TÜRÜNDE SİNİR AĞLARI ALGORİTMASI İLE 

BITCOIN FİYAT TAHMİNİ  

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÇELİK* 

ÖZET 

Bu çalışmada veri işleme grup yöntemi (VİGY) algoritması ile Bitcoin fiyatlarının tahmin edilmesi 

gerçekleştirilmiştir. VİGY algoritması karmaşık sistemleri modellemek için kendi kendini organize eden 

bir sinir ağı sistemidir. Sistem sinir ağları içindeki nöronları otomatik olarak seçerek işe yaramayan 

nöronları diskalifiye eder ve tahminleme hatasını minimuma indirger. Bu yöntemle gerçekleştirilen 

zaman serisi analizlerinde diğer yöntemlere göre daha iyi performanslar elde edilmiştir. Bu çalışmada 

ise 18.07.2010 ile 13.06.2019 tarihleri arasındaki 3253 günlük Bitcoin kapanış fiyatları analiz edilerek 

son 35 günlük fiyatlar VİGY algoritması ile tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre MSE 

0,00028518 ve RMSE 0,016887 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Ekonometrik Modelleme, Tahminleme, Bitcoin  

JEL Kodları: E37, D70, J63, C80 

BITCOIN PRICE ESTIMATION WITH GROUP METHOD OF DATA HANDLING 

ALGORITHM 

ABSTRACT 

This method enabled the estimation of Bitcoin prices with the Group Method of Data Handling (GMDH) 

algorithm. The GMDH algorithm is a neural network system that self-organizes to model complex 

systems. The system neural networks automatically select neurons, disqualifying non-functioning 

neurons and minimizing prediction. With this method, better performances were obtained in planning 

time series analysis compared to other methods. In this city, the closing prices of Bitcoin between 32.07 

days and 18.06.2010, between 13.06.2019 are estimated using the GMDH algorithm for the last 35 days. 

According to the results, MSE 0.00028518 and RMSE 0.016887. 

Keywords: Data Mining, Econometric Modelling, Forecasting, Bitcoin   
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1. GİRİŞ 

İnternet teknolojilerinin popülaritesinin artması nedeniyle, kripto para birimlerinin dikkat çekici 

etkisi, bilgisayar bilimcileriyle birlikte ekonomistlerin dikkatini çekmiştir. Bu şekilde ilk ve en popüler 

şifreleme para birimi Bitcoin'dir (CENGİZ, 2018) ve hiçbir devlet kurumu veya herhangi bir devlet 

kurumu Bitcoin sağlayamaz (Çarkacıoğlu, 2016; Nakamoto, 2008). Aynı şekilde, başka hiçbir resmi 

kurum veya kuruluş para transferi işlemlerini takip edemez (Sönmez, 2014). Bu nedenle yaygın 

kullanıma ulaşan Bitcoin, hem ekonomi hem de bilgisayar bilimi alanlarında farklı araştırmalara 

katılmıştır (Çarkacıoğlu, 2016).  

Bitcoin için, başta zaman serilerinden fiyat tahmini modellenmesi üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. Bazı araştırmalar stokastik yöntemleri kullanarak zaman serileri analizine odaklanırken, 

bazı araştırmalar makine öğrenme yöntemlerine yöneliktir. Örneğin, üç modelin (ARIMA, AR ve MA) 

karşılaştırılması sonucunda ARIMA tahminleme modelinin diğerlerinden daha iyi bir doğruluk 

sonucuna sahip olduğunu göstermiştir (Roy, Nanjiba, & Chakrabarty, 2018). Bununla birlikte, Sutiksno 

vd. α-Sutte Göstergesi ve ARIMA yöntemlerini Bitcoin tarihsel verileri için karşılaştırmış ve α-Sutte 

Göstergesi yönteminin ARIMA'dan daha iyi performans gösterdiğini bildirmiştir (Sutiksno, Ahmar, 

Kurniasih, Susanto, & Leiwakabessy, 2018). Ayrıca, Bitcoin tahmini için başka bir çalışmada, 

PROPHET tekniğinin ARIMA'dan daha iyi olduğunu ispatlamıştır (Yenidogan, Cayir, Kozan, Dag, & 

Arslan, 2018). Bayes regresyon tekniği, Bitcoin fiyat değişiminin tahmini için değerlendirilmiştir (Shah 

& Zhang, 2014). Vektör Otoregressif yaklaşımı, Bitcoin fiyatının saf otoregressif modeller üzerindeki 

tahminini iyileştirmiştir (Giudici & Abu-Hashish, 2019). Diğer bir çalışma, ARDL modelini kullanarak 

Bitcoin fiyatları ile dünya borsa endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisine odaklanmıştır (Canoz & 

Dirican, 2017). Ek olarak, Bitcoin oranının istatistiksel analizi, finanstaki en popüler parametrik 

dağılımların on beşini kullanarak analiz edilmiştir (Chu, Nadarajah, & Chan, 2015). Bir diğer çalışma 

ise Bitcoin zaman serilerinde volatilite analizine odaklanmıştır (Pichl & Kaizoji, 2017). 

Bununla birlikte, makine öğrenmesi algoritmaları birçok araştırmada stokastik yöntemlerden daha 

iyi sonuçlara sahiptir. Bir çalışmada, Theil-Sen Regresyon, Huber Regresyon, Uzun kısa dönemli hafıza 

ve Geçitli Tekrarlayan Ünite olmak üzere dört model Bitcoin fiyat tahmini için çok düşük ortalama kare 

hata sonuçları vermiştir (Phaladisailoed & Numnonda, 2018). Bazı çalışmalar yapay sinir ağlarını 

kullanmış ve sonuçları ARIMA ile karşılaştırmıştır (Aslan, Pençe, Çeşmeli, & Kalkan, 2018; Radityo, 

Munajat, & Budi, 2017; Şahin, 2018; Sakız & Aydın, 2018). Kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri 

birçok çalışmada öngörü performansını iyileştirmiştir (Karasu, Altan, Sarac, & Hacioglu, 2018; Mallqui 

& Fernandes, 2019; McNally, Roche, & Caton, 2018; Phaladisailoed & Numnonda, 2018; Velankar, 

Valecha, & Maji, 2018). Blockchain bilgilerinin üstündeki Bayes sinir ağı temelli tahmin önemli 

ampirik sonuçlar göstermektedir (Jang & Lee, 2017). Önemli bir araştırma, Bitcoin fiyat tahmini için 

melez algoritma kullanarak ve parçacık sürüsü optimizasyon algoritması desteği ile MA ve NARX 
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modelini optimize etmiştir (Indera, Yassin, Zabidi, & Rizman, 2018). Dikkate değer başka bir analiz ise 

Bitcoin için kuantum hesaplamalarına odaklanmış ve kuantum evrimsel algoritma desteğiyle ortalama 

kare hatasını azaltmıştır (Amjad, Ahmed, Tariq ve Hussain, 2018). 

 Bu çalışmada, Veri İşleme Grup Yöntemi (GMDH) adı verilen başka bir makine öğrenme 

yaklaşımı değerlendirilmiş ve sonuçlar incelenmiştir.  

2. VERİ 

Çalışmada 18.07.2010 ile 13.06.2019 tarihleri arasındaki 3253 günlük Bitcoin kapanış fiyatları 

analiz edilerek son 35 günlük fiyatlar GMDH algoritması ile tahmin edilmiştir. Şekil 1 ile gösterilen 

veriler investing.com sitesinden alınmıştır. Veriler 5 günlük gecikmeli olarak ayarlanarak veri seti 

oluşturulmuştur. Bitcoin verilerindeki büyük sayılardan kurtulmak için değerler 0 ile 1 aralığında 

normalize edilmiştir. 

Şekil 5. Bitcoin Verileri 

 

3. YÖNTEM 

Bitcoin fiyat tahmini için kullanılan VİGY türünde sinir ağları algoritması karmaşık sistemlerin 

modellenmesinde kendi kendini ayarlayan sezgisel bir yöntemdir. Bu algoritma sinir ağları sistemini 

kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit ederek modellemeyi gerçekleştirir. Zaman serisi 

analizlerinde ise gecikmeler arasındaki ilişkiyi öğrenerek sonuca ulaşır. Bu algoritma ilk olarak 

Ivakhnenko tarafından yüksek dereceden bir polinomu modellemek için kullanılmıştır (Farlow, 1981; 

Ivakhnenko, 1970). Denklem 1 ile Ivakhnenko Polinomu gösterilmiştir. 
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𝑦 = 𝑎 + ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑥𝑖 + ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 +

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 ∙ 𝑥𝑘 + ⋯

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

Denklemde 𝑚 değişken sayısını, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 polinomdaki değişkenlerin katsayılarını (ağırlıkları) 

belirtir. 𝑦 sonuç değerini verirken 𝑥𝑖 ve 𝑥𝑗 ise regresyon olacak gecikme serilerini temsil etmektedir. 

Şekil 2 ile gösterilen model katmanlar içindeki nöronlardan oluşmaktadır (Dag & Yozgatligil, 2016; 

Zhang, He, & Liatsis, 2012).  

Şekil 6. VİGY Algoritma Modeli 

 

Modelde 4 giriş için belirlenen 3 katmanda değişkenlerine birer nöron atanmıştır. Regresyon 

analizi sonucunda seçilen nöronlardan çıkış değerine ulaşılır. Makine öğrenmesi algoritmalarından 

yapay sinir ağlarından farklı olarak VİGY algoritması her bir katmandaki regresyon analiz sonuçlarına 

göre nöronlar seçilir. Çalışma için kullanılan VİGY algoritması MATLAB programında kodlanmıştır. 

4. BULGULAR 

VİGY algoritması ile Bitcoin analizi hazırlanan veri setinde 3253 günlük kapanış fiyatları analiz 

edilerek son 35 günlük fiyatlar tahmin edilmiştir. Algoritmada maksimum katman sayısı 50, maksimum 

nöron sayısı 100, nöron seçimi için belirleyici katsayı 0.6 olarak belirlenmiştir.  

 3216 adet eğitim verileri için yapılan öğrenme analizinde elde edilen sonuçlar Şekil 3 ile 

gösterilmiştir. Ortalama Karesel Hata 6.1548e-05 olarak bulunurken, Kök Ortalama Karesel Hata 

0.0078452 olarak tespit edilmiştir. Hata ortalaması -7.0562e-06 ve hata standart sapması 0.0078464 

olarak bulunmuştur. 

Giriş Katmanı 1. Katman 2. Katman 3. Katman 

Seçilen Seçilmeyen 
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Şekil 7. Eğitim Verileri Sonuçları 

 

 

 Test verileri için yapılan tahminleme analizinde elde edilen sonuçlar Şekil 4 ile gösterilmiştir. 

Ortalama Karesel Hata 0.00028518 olarak bulunurken, Kök Ortalama Karesel Hata 0.016887 olarak 

tespit edilmiştir. Hata ortalaması 0.0047843 ve hata standart sapması 0.016454 olarak bulunmuştur. 

Şekil 8. Test Verileri Sonucu 
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Analiz sonucu elde edilen regresyon grafikleri Şekil 5 ile gösterilmiştir. 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre Veri İşleme Grup Yöntemi türünde sinirsel ağlar 

algoritması ile yapılan tahminlemede Ortalama Karesel Hata 0.00028518 olarak bulunurken, Kök 

Ortalama Karesel Hata 0.016887 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre VİGY algoritması, zaman 

serileri tahminlemesinde kullanılabilecek geçerli bir yöntemdir.  

Yapay sinir ağları yönteminin VİGY algoritmasından esinlenerek geliştirilmesi ve yapay sinir 

ağları modellerinin zaman serisi analizlerinde sıklıkla kullanılması da yöntemin geçerliliğinde bir 

dayanak olmaktadır.  

Algoritma çoklu regresyon modeli olarak en uygun modeli kendisinin belirlediği katmanlar ve 

nöronlardan çıkartarak sonuca ulaşmaktadır ki araştırmacılar için yöntem belirlemede zaman tasarrufu 

sağlamaktadır. Sinir ağları modellemesinde en uygun katman ve nöron sayısını tespit etmek bzaı 

araştırmalarda geniş zamanlar almaktadır. VİGY algoritması bu problemi de ortadan kaldırmaktadır.  

Bilgilendirme: Bu makale, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası 

Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı (ICEESS’19) kapsamında sözlü olarak sunulan “Veri İşleme 

Grup Yöntemi Türünde Sinir Ağları Algoritması ile Bitcoin Fiyat Tahmini” isimli bildirinin 

genişletilmiş bir çalışmasıdır. 
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GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN ÖLÇÜMÜNDE GİNİ KATSAYISI MI THEİL 

ENDEKSİ Mİ? 

 

Ayhan ORHAN 

Sedanur DEMİR 

 

ÖZET 

Gelir dağılımı eşitsizliği, tüm ülke ekonomilerinin temel sorunlarından biri olup; bireyler, 

gruplar ve bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını ifade etmektedir. Gelir dağılımında adaletsizliğe 

neden olan sebeplerin önde gelenleri ise küreselleşme, endüstriyel gelişim, demografik değişkenler, 

eğitim düzeyi farklılıkları, ithal rekabet, vergiler ve transferler olarak sıralanmaktadır. Bu sebeplerin 

sürekliliğini koruması ve gelir dağılımının, iktisadi gelişmişliğin göstergelerinden biri olması nedeniyle; 

gelirin adil dağılımı, iktisat politikalarının en önemli amacı olarak gündemde yerini korumaktadır.  

Gelirin kişiler, gruplar ya da bölgeler arasında adil dağılıp dağılmadığının ölçümünde birçok 

endeks kullanılmaktadır. Gini katsayısı da bu endekslerden en yaygın kullanıma sahip olanıdır. Gelir 

transferlerine duyarlı olan Gini katsayısı, daha çok orta gelirliler arasındaki gelir transferlerinden 

etkilenmekte, yüksek ve düşük gelirler arasındaki transferlerden etkilenmemektedir. Gelir dağılımının 

ölçülmesinde alternatif bir ölçüt olan Theil Endeksi ise genelleştirilmiş entropi yöntemlerinden biridir 

ve gelir dağılımının alt ve üst gruplarındaki değişimlere de duyarlı olması özelliğiyle Gini katsayısından 

ayrışmaktadır. Bu çalışmada, gelir dağılımı eşitsizliğinde kullanılan bu iki ölçütün karşılaştırılması 

yapılacak ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika’nın seçilmiş ülkeleri için bulunan değerleri analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Gelir Eşitsizliği Ölçütleri, Gini Katsayısı, Theil Endeksi. 

JEL Kodları: O10, O11, O15. 
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IS THE GINI COEFFICIENT OR THE THEIL INDEX IN THE MEASUREMENT OF 

INCOME INEQUALITY? 

ABSTRACT 

Income inequality is one of the main problems of all countries' economies and it states income 

differences between individuals, groups and regions. The leading causes of injustice in income 

distribution are globalization, industrial development, demographic variables, differences in education 

level, imported competition, taxes and transfers. Due to the fact that these reasons are continuous and 

income distribution is one of the indicators of economic development; the fair distribution of income 

remains the most important objective of economic policies.  

Many indices are used to measure whether the income is distributed fairly among individuals, 

groups or regions. The Gini Coefficient is the most widely used of these indices. The Gini coefficient, 

which is sensitive to income transfers, is mostly affected by income transfers among middle-income 

people and is not affected by transfers between high and low incomes. The Theil Index, which is an 

alternative measure of income distribution, is one of the generalized entropy methods. The Theil Index 

differs from Gini Coefficient by being sensitive to changes in lower and upper groups of income 

distribution. In this study, these two measurements used in income distribution inequality will be 

compared and the values found for selected countries of North America and of South America will be 

analyzed. 

Keywords: Income Inequality, Income Inequality Measurements, Gini Coefficient, Theil Index. 

JEL Codes: O10, O11, O15. 

 

1. GİRİŞ 

Bir devletin nihai amacı, ülkesinde yaşayan vatandaşların refahını ve mutluluğunu sağlamaktır 

(Dinler, 2016: 306). Sosyal refahın gelişiminde ise gelirin nasıl dağıldığı ve yıllar itibarıyla nasıl bir 

seyir izlediği önemli bir husustur (Çiftçi, 2018: 19). Gelirin eşit dağılmaması, bireylerde ve buna bağlı 

olarak toplumda negatif etkiler ve huzursuzluklar oluşturur. Genellikle, piyasa sürecinde oluşan gelir 

bölüşümünün eşit olmadığı ve devletin, bu eşitsizlikleri giderici bir biçimde geliri yeniden dağıtmaya 

yönelik politikalar uygulaması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle gelir dağılımı eşitsizliği, tüm ülke 

ekonomilerinin temel sorunlarından biridir.  

Gelir dağılımı, çok yönlü ve çok boyutlu olması nedeniyle bir yandan birçok faktörden 

etkilenmekte diğer yandan da birçok faktörü etkilemektedir. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan 

sebeplerin önde gelenleri küreselleşme, endüstriyel gelişim, demografik değişkenler, eğitim düzeyi 
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farklılıkları, ithal rekabet, vergiler ve transferler olarak sıralanmaktadır. Bu sebeplerin sürekliliğini 

koruması ve gelir dağılımının, iktisadi gelişmişliğin göstergelerinden biri olması nedeniyle; gelirin adil 

dağılımı, iktisat politikalarının en önemli amacı olarak gündemde yerini korumaktadır. Bununla birlikte, 

gelirin adil dağılmasındaki asıl gaye, gelirin eşit bölüşümü değil; sosyal refahın en üst seviyelere 

çıkarılmasıdır (Öztürk, 2009: 1). 

Gelirin adil dağılmasının önemi, gelir eşitsizliğinin belirlenmesini de önemli kılar. Politika 

yapıcılar, gelirin adil dağılması yönünde uygulayacakları politikaların kararlarını gelir eşitsizliğinin 

zaman içinde nasıl bir seyir izlediğini göz önünde bulundurarak alırlar. Bu nedenle, gelir dağılımı 

eşitsizliğinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak gelir eşitsizliği ölçüm yöntemleri, adil gelir dağılımı 

hedefine ulaşmada önemli bir yer tutar. Gelirin kişiler, gruplar ya da bölgeler arasında adil dağılıp 

dağılmadığının ölçümünde birçok ölçek kullanılmaktadır. Bu çalışmada sırasıyla, gelir dağılımı 

eşitsizliğinin ölçümüne ait temel aksiyomlardan, gelir eşitsizliği ölçüm yöntemlerinden, Gini katsayısı 

ve Theil endeksinin teorik ve uygulamalı karşılaştırmasından ve sonuç olarak hangisinin daha avantajlı 

olduğundan bahsedilmektedir. 

2. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN ÖLÇÜMÜNE AİT TEMEL İLKELER 

Gelirin adil dağılıp dağılmadığını ölçerken, bazı temel ilkelerin baştan belirlenmesi ve doğru 

olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Aksiyomatik yaklaşım olarak kabul edilen bu durum, farklı 

ölçüm yöntemleri için geçerlidir ve şu beş temel ilkeyi içermektedir (Özdemir, 2017: 78-79): 

i. Transfer (Pigou-Dalton) İlkesi: Farklı gelir grupları arasında, gelir dağılımını düzenlemeye 

yönelik çeşitli transferler yapılabilir. Fakat bu transferlerin, gelir eşitsizliği üzerinde belirli bir etkisinin 

olacağı baştan kabul edilmelidir. Zenginden fakire doğru yapılan bir gelir transferinde gelir 

eşitsizliğinde bir düşüş yaşanması, fakirden zengine doğru yapılan gelir transferinde ise gelir 

eşitsizliğinde bir artış yaşanması beklenir.  

ii. Nüfus İlkesi: Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde kullanılan yöntemler, nüfusun kaç kişiden 

oluştuğunu dikkate almaksızın, gelirin nüfus içinde nasıl dağıldığına önem verir.  Diğer bir ifadeyle 

nüfus ilkesine göre, gelirin kaç kişiye bölündüğü değil, gelirden farklı pay alanların nüfus içindeki oranı 

önemlidir.  

iii. Gelir Ölçeğinden Bağımsız Olma İlkesi: Gelirden pay alan herkesin gelir değişimleri aynı 

oranda gerçekleşiyorsa, eşitsizlik değeri değişmeyecektir. Gelirden paylaşılan payların eşitsizlik 

ölçümü, gelirin büyüklüğüne bağlı olmamalıdır.  

iv. Simetri (Anonimiti) İlkesi: Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümlerinde bireysel özelliklerin 

farklılık göstermesi sonuçların yanıltıcı olmasına neden olabilir. Bu sebeple, gelir eşitsizliği 

ölçümlerinde gelir dışındaki karakteristik özellikler, simetri ilkesine göre göz ardı edilir. Yani gelir 
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dağılımı eşitsizliği ölçümleri, bireylerin yetenekleri, eğitim durumları, zevk ve tercihleri gibi 

özelliklerinden bağımsız tutulmalıdır. 

v. Ayrıştırma İlkesi: Gelirden pay alan alt gruplarda yaşanan değişiklikler, dağılımın tamamına 

yansımalıdır. Alt nüfus gruplarının gelir dağılımında eşitsizlik artıyorsa, gelir dağılımının tamamında 

eşitsizliğin artması gerekir. 

3. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmede kullanılan yöntemler objektif ve normatif ölçüm yöntemleri 

olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Objektif ölçüm yöntemlerinde istatistiksel hesaplamalar 

kullanılarak gelir dağılımındaki her bir gelirin birbirinden ve ortalama gelirden farklarının derecesini 

belirlenir. Normatif ölçüm yöntemleri ise matematiksel hesaplama yöntemlerini sosyal refah anlayışı ile 

birlikte işler ve böylece hem gelir dağılımlarını hem de fayda fonksiyonları kullanılır. Objektif ölçüm 

yöntemleri kendi içinde biri merkezi eğilim (ortalamalar) ve değişkenlik ölçüleri diğeri de özellikli 

ölçüm yöntemleri olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir. Normatif ölçüm yöntemleri ise 

eşitsizliğin etik ölçümleri ve Atkinson-Kolm-Sen (AKS) endeksi, mutlak eşitsizlik endeksleri, göreceli 

eşitsizlik endeksleri ve diğer eşitsizlik ölçüm endeksi görüşleri olmak üzere dört alt başlıkta 

incelenmektedir.  

3.1. Objektif Ölçüm Yöntemleri  

Gelir farklılıklarından doğan eşitsizliğin istatistiksel olarak hesaplanmasında kullanılan objektif 

ölçüm yöntemleri, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri ile özellikli ölçüm yöntemleri olmak üzere iki 

alt başlıktan oluşmaktadır.  

Objektif Ölçüm Yöntemleri 

Merkezi Eğilim (Ortalamalar) 

ve Değişkenlik Ölçüleri 

Özellikli Ölçüm Yöntemleri 

Merkezi Eğilim Ölçüleri 

(Ortalamalar) 

Değişkenlik Ölçüleri 

Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı 

Jan Pen Geçit Töreni 

Pareto Optimumu Katsayısı 

Kuznets Ters U Eğrisi 

Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı 

Genel Entropi ve Theil Endeksi 

Yüzdelik Hanehalkı/Fert Grupları 

ve Yüzde Paylar Analizi 

Eşdeğerlik Ölçeği 
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Merkezi Eğilim Ölçüleri: Ortalamalar olarak da adlandırılan merkezi eğilim ölçüleri, serideki 

gözlem değerlerinin çevresinde toplanma eğilimi gösterdiği değeri ifade eder (Yüzer vd, 2003: 37-59; 

Özdemir, 2017: 80-85). Altı farklı ortalama türü vardır: 

i. Aritmetik ortalama, seride bulunan tüm gözlem değerlerinin toplamının, gözlem sayısına 

bölümü ile bulunur ve genellikle gözlemlerin hangi değer etrafında yoğunlaştığını belirtir. Duyarlı bir 

ortalama türü olan aritmetik ortalama, serideki uç değerlerden doğrudan etkilenir. 

ii. Kareli ortalama, gözlem değerlerinin karelerinin toplamının gözlem sayısına bölümü ile bulunur 

ve gelirin ortalamadan sapmalarını hesaplamada kullanılır. Kareli ortalama da aritmetik ortalama gibi 

gözlem değerlerine duyarlı bir ortalamadır. 

iii. Geometrik ortalama, gözlem değerlerinin birbirine bağlı olarak değişim gösterdiği durumlarda, 

değişimin hızının belirlenmesinde kullanılır. Gözlem değerlerinin çarpımlarının gözlem sayısı 

düzeyindeki kökü, geometrik ortalamayı verir. Gözlem sayısı büyüdüğünde geometrik ortalama, 

logaritma yardımı ile hesaplanır. 

iv. Mod, bir seride en çok tekrarlanan gözlem değeridir. 

v. Medyan (ortanca), sıralanmış bir serideki tam orta gözlem değeridir. Diğer bir ifade ile seriyi 

ikiye ayıran değerdir. Medyan, gözlem değerlerine duyarlı olmadığı için etkili bir ölçüm yöntemi 

değildir. 

vi. Kartiller (dördebölenler) ise, sıralanmış bir serinin medyan değerinden önce ve sonraki gözlem 

değerlerinin meydanını ifade eder. Kartiller, dağılımın karakteristik yapısını gösterir. 

Değişkenlik Ölçüleri: Objektif ölçüm yöntemlerinden bir diğeri olan değişkenlik ölçüleri, gözlem 

değerleri arasındaki değişkenliği ölçer. Ortalamaları aynı olan iki serinin yayılımı birbirinden farklılık 

gösterebilir. Bu farklılığı ölçmeye yarayan değişkenlik ölçülerinin altı farklı türü vardır (Yazıcı, 2013: 

51-57; Özdemir, 2017: 85-92): 

i. Değişim aralığı, taban ve tavan gelir düzeyindeki değişimleri ölçer, fakat dağılımla ilgilenmez. 

Bununla birlikte aykırı değerlere karşı hassas bir ölçüm yöntemidir. 

ii. Ortalama mutlak sapma, gözlem değerlerinin dağılımın ortalamasından ne kadar saptığını ölçer. 

Ortalamanın aynı tarafında olan daha yoksul olandan daha zengin olana yapılan gelir transferlerine 

duyarlı değildir. 

iii. Varyans, serideki her bir gözlem değerinin serinin aritmetik ortalamasından ne kadar uzakta 

olduğunu ölçer. Gelir dağılımının hangi bölgede daha adil olduğu ya da gelir farklılıklarının ortalamadan 

ne kadar değişkenlik gösterdiği varyans ile ölçülebilir.  
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iv. Standart sapma, matematiksel olarak varyansın kareköküdür ve değişkenlik ölçümlerinden en 

sık kullanılan yöntemdir.  

v. Logaritmik standart sapma, düşük gelirlere daha fazla ağırlık veren ve ortalama gelir 

farklılıklarından etkilenmeyen bir ölçüm türüdür. Temel maksat, düşük gelir grubu serisini simetrik 

duruma getirerek normal dağılıma yaklaştırmak ve bu sayede gelir farklılıklarını daha doğru 

değerlendirmektir. 

vi. Değişim katsayısı ise aritmetik ortalama çevresindeki dağılımı ölçer. Bu ölçüm yöntemi ile, 

bölgeler ya da ülkeler arasında zamanla oluşan değişimleri kıyaslamak için kullanılır. 

Özellikli Ölçüm Yöntemleri: Objektif ölçüm yöntemlerinin ikinci alt başlığı olan ve bu çalışmanın 

konu başlığını oluşturan Gini katsayısı ile Theil endeksini de içeren özellikli ölçüm yöntemlerinde sekiz 

farklı ölçek bulunmaktadır (Özdemir, 2017: 92-103; Kubar, 2011: 231-233): 

i. Eşdeğerlik ölçeği, hane halkı içinde bulunan her bir çocuğun yaş aralıklarına göre belirli 

katsayılar ile çarpılarak reelde kaç yetişkin bireye denk olduğunun hesaplanmasında kullanılan 

yöntemdir. 

ii. Yüzdelik hanehalkı/fert grupları ve yüzde paylar analizi, toplam gelirden fert/hanehalkı 

gruplarının aldıkları payların yüzdelik dilimlere göre kıyaslanmasıdır. Genel olarak %1, %5, %10 veya 

%20’lik gruplara göre ilk ve son %’lik karşılaştırılır. 

iii. Genel entropi ve Theil endeksi, daha çok ülkelerin ve bölgelerin gelir dağılımları 

karşılaştırılırken kullanılan ölçüttür. Yeterli büyüklükte veri olmasa da sağlıklı sonuçlar verir. 

iv. Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı, gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmede en sık kullanılan 

yöntemlerdendir. Nüfusun ve gelirin birikimli yüzdesini içeren bir kutu diyagramı kullanılarak ölçüm 

yapılır.  

v. Kuznets Ters U eğrisi, gelir düzeyinin artmasıyla eşitsizlik düzeyinin önce arttığını sonra da 

azaldığını ifade eder. Gelir düzeyi ve gelir dağılımı verileri ile ters u şeklinde çizilen bu grafik, 1955 

yılında Kuznets tarafından geliştirilmiştir. 

vi. Pareto optimumu, kaynakların bölüşümünde tam denge halini belirtir ve bu denge düzeyinde 

maksimum refah düzeyine ulaşılır. Gelir kaynağı ve hane halkının dahil olduğu toplumsal sınıf dikkate 

alınmaksızın, Pareto katsayısı ile gelir bölüşümü analizi yapılır. 

vii. Jan Pen geçit töreni grafiği, dünyanın gelir dağılımını gösterirken sıkça kullanılan etkili bir 

yöntemdir. Jan Pen, kişileri gelirlerine orantılı bir şekilde boy sıralamasına dizerek; en düşük gelirlileri 

en kısa olanlar, en yüksek gelirlileri ise en uzun olanlar olarak bir grafik oluşturmuştur.  
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viii. Bozdağ nüfus etkinliği katsayısı, bir ülkenin kişi başına düşen harcanabilir ortalama gelirinin 

üzerinde gelire sahip olan kişilerin toplam nüfusa oranı ile bulunan bir ölçüm yöntemidir. Bozdağ nüfus 

etkinliği katsayısının yükselmesi, gelirin daha adil dağılım gösterdiğini belirtir. 

3.2. Normatif Ölçüm Yöntemleri 

Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde, objektif ölçüm tekniklerine ilaveten sosyal refah algısını 

da dikkate alan normatif ölçüm yöntemleri, S. Kolm, Aktinson, A. Sen, Dasgupta ve Starrett 

öncülüğünde geliştirilmiştir. Normatif ölçüm yaklaşımı, sosyal değerlendirme ölçümleri ve eşitsizlik 

indeksleri arasındaki ilişkiyi, toplumdaki bireyler arasında “nominal ve reel gelir” şeklinde sıralamayı 

hedefler. Sosyal değerlendirme ölçümleri ise fayda, gelir ve refah üzerine inşa edilmektedir. Normatif 

ölçüm yöntemleri; eşitsizliğin etik ölçümleri, Atkinson-Kolm-Sen (AKS) endeksi, mutlak eşitsizlik 

endeksleri, göreceli eşitsizlik endeksleri ve diğer eşitsizlik ölçüm endeksi görüşleri şeklinde 

sıralanabilir.  En önemli temsilcileri olan ve bu nedenle en tanınmış normatif ölçüm yöntemine ismini 

veren Atkinson-Kolm-Sen (AKS) endeksi, gelir sıralamasına göre oluşturulan sosyal değerlendirme 

diziliminde, eşit olarak dağıtılan gelirden geriye kalan gelirin toplam gelire oranını ifade eder (Özdemir, 

2017: 104-106). 

4. KAVRAMSAL OLARAK GİNİ KATSAYISI VE THEİL ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI 

4.1. Gini Katsayısı 

Gelirin eşit dağılıp dağılmadığının ölçülmesinde en çok başvurulan yöntemlerden biri, Lorenz 

Eğrisi ve bu eğri yardımı ile hesaplanan Gini katsayısıdır. Lorenz Eğrisi, Amerikalı istatistikçi Max 

Lorenz tarafından 1905’te geliştirilen ve eşitsizliğin derecesinin gösterilmesinde sıklıkla kullanılan bir 

çizimdir. Lorenz Eğrisi, yatay eksende nüfusun, dikey eksende ise gelirin birikimli (kümülatif) yüzde 

değerlerini içeren bir kutu diyagramı kullanılarak oluşturulur. Bu diyagramda ayrıca, 45°’lik açı yaparak 

orijinle karşı köşeyi birleştiren ve üzerindeki her noktada gelirin adil dağıldığını ifade eden mutlak 

eşitlik (eş bölüşüm) doğrusu bulunmaktadır. Mutlak eşitlik doğrusundaki bütün noktalarda, nüfus 

yüzdesi ile bu nüfusun paylaştığı gelir yüzdesi eşittir (Dinler, 2016: 307-308 ve Öztürk, 2009: 54-55). 

1914 yılında İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından geliştirilen Gini katsayısı ise, gelir 

dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde en yaygın kullanıma sahip olan ve Lorenz Eğrisinin, 45°’lik mutlak 

eşitlik doğrusundan aşağıya doğru ne kadar uzaklaştığını gösteren ölçüm yöntemidir. Lorenz Eğrisi 

mutlak eşitlik doğrusundan aşağıya doğru uzaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliği ve buna bağlı olarak 

Gini katsayısı artar. 0 ile 1 arasında değer alan Gini katsayısı, eşitsizlik arttıkça 1’e, adil dağılım 

sağlandıkça 0’a yaklaşır.  Lorenz Eğrisi, 45°’lik bir doğruya dönüştüğünde diğer ifade ile mutlak eşitlik 

doğrusu üzerindeyken Gini katsayısı 0’a, 90°’lik açı ile yatay eksen üzerindeyken Gini katsayısı 1’e eşit 

olmaktadır (Özdemir, 2017: 98-99 ve Öztürk, 2009: 55-57). 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1338 

 

Şekil 9. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı 

Gini katsayısı (G), istatistiksel olarak göreli ortalama farkın yarısını ifade etmektedir. Göreli 

ortalama fark ise, tüm gelir ikililerinin birbirlerinden mutlak farklarının (|Yi-Yj|) aritmetik ortalamasının 

alınması (n2’ye bölünmesi) ve daha sonra dağılımın aritmetik ortalamasına (μ) bölünmesi ile bulunur. 

𝐺 =  
1

2𝑛2𝜇
 ∑ ∑ |𝑌𝑖 − 𝑌𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Gelir transferlerine duyarlı olan Gini katsayısı, Pigou-Dalton ilkesi olarak da bilinen transfer 

ilkesi gereği, zenginden fakire doğru yapılan gelir aktarımlarından etkilenir ve katsayı küçülür yani 

eşitsizlik azalır.  Fakat Gini katsayısı, gelir dağılımının iki uç noktası olan yüksek gelirliler ve düşük 

gelirlilerden daha çok orta gelirliler arasındaki gelir transferlerinden etkilenmektedir, diğer bir ifade ile 

dağılımın orta kısmına daha duyarlıdır (TÜSİAD, 2000: 178). Bununla birlikte Gini katsayısı, gelir 

dağılımı eşitsizliğinin ölçüm ilkelerinden “ayrıştırma ilkesini” taşımamaktadır (Özdemir, 2017: 99), 

diğer bir ifade ile alt gelir gruplarına duyarlı değildir.  

4.2. Theil Endeksi 

Theil endeksi, 1967 yılında Theil tarafından entropi kavramından türetilen bir gelir eşitsizliği 

ölçüsüdür. Genel entropi kavramı, bütün eşitsizlik ölçüm yöntemleri için geçerli olmakla birlikte, her 

yapının düzenli durumdan düzensiz duruma doğru kaçınılmaz eğilimini ifade eder. Grup içi ve gruplar 

arası bileşenlerine ayrıştırılabilen genelleştirilmiş entropi endekslerine ait eşitsizlik ölçekleri, ele alınan 

veri setinin farklı alt gruplarındaki gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik eğilimleri ölçmeye imkân tanır. 

Ayrıca bu ölçekler, veri setine ait gözlenebilen ve gözlenemeyen özelliklerin nicel önemini de belirtir. 

Gruplar arası ölçüm, alt gruplar arasında oluşan farklılıklardan kaynaklanan gelir eşitsizliğini; gruplar 

içi ölçüm ise aynı grup içinde oluşan eşitsizliği gösterir. Theil endeksi, genelleştirilmiş entropi eşitsizlik 

ölçütlerine dahildir ve grup içi ile gruplar arası şeklinde iki bileşenden oluşur (Güven vd, 2014: 10-11).   

Lorenz Eğrisi 
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Kaynak: Dinler, 2016: 308. 

%75 %25 

B 

A 

Nüfusun Yüzdesi 

G
el

ir
in

 Y
ü
zd

es
i 

0 %100 

%100 

Gini Katsayısı = 
𝐴

𝐴+𝐵
 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1339 

 

Theil endeksi, daha çok ülkelerin/bölgelerin gelir dağılımları birbirleri ile karşılaştırılırken 

kullanılır ve özellikle alt gruplarının gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmek için tercih edilir. Zengin bir 

kişiden yoksul bir kişiye doğru gelir aktarımı olduğunda gelir dağılımı eşitsizliği azalır ve Theil endeksi 

küçülür. Tam adil dağılım söz konusu olduğunda ise endeksin değeri sıfıra eşitlenir. Yeterli sayıda 

gözlem değerinin olmadığı durumlarda da sağlıklı sonuçlar vermesi ve çeşitli veri setleri ile 

hesaplanabilir olması Theil endeksini diğer ölçüm yöntemlerinden ayırır (Özdemir, 2017: 95). Bununla 

birlikte toplulaştırılmış verilerin kullanılabilmesi ve grupların gelir dağılımı eşitsizliğine etkisini 

göstermesi de Theil endeksini diğer ölçütlerden farklılaştırır (Taştan & Akar, 2013: 22). Hem bireysel 

hem de gruplar arası verilerin gelir eşitsizliğini ölçebilen Theil endeksi, her bir grubun eşitsizliğe yaptığı 

katkıyı da ölçebilir. Grup içi ve gruplar arası eşitsizliğin toplamına genelleştirilmiş entropi, grup içindeki 

eşitsizliğin yol açtığı duruma ise saf eşitsizlik ilkesi denilmektedir.  

n: nüfus,        i: birey indeksi,        yi: i. bireyin geliri,         j: grup indeksi,        pj: j. grubun nüfus,   

yj: j. grubun ortalama geliri,           μ: tüm nüfusun ortalama geliri             olmak üzere;  

Bireysel verilerin kullanıldığı durumlar için Theil endeksi: 

𝑇 =  ∑{(
1

𝑛
) (

𝑦𝑖

𝜇
) 𝑙𝑛 (

𝑦𝑖

𝜇
)}

𝑛

𝑖=1

 

Gruplar arası (toplulaştırılmış) verilerin kullanıldığı durumlar için Theil endeksi: 

𝑇𝐵 =  ∑{(
𝑝𝑗

𝑛
) (

𝑦𝑗

𝜇
) 𝑙𝑛 (

𝑦𝑗

𝜇
)}

𝑛

𝑗=1

 

Theil endeksi, 0 ile ln(n) değerleri arasında yer alır. Theil endeksinde logaritmik ölçüm olması, 

tıpkı logaritmik standart sapmada olduğu gibi ölçümde alt gelir gruplarına daha fazla önem verilmesini 

sağlar. Theil endeksi, grup sayısına (j) bağlı olduğundan dolayı tutarlı bir ölçüm için grup sayısının 

zamanla değişmemesi gerekir. Bununla birlikte Theil endeksi, alt gelir gruplarının, gruplar arası 

eşitsizliğe olan etkisini ayrıştırabildiği için daha detaylı analiz sonuçları verir. 

5. GİNİ KATSAYISI VE THEİL ENDEKSİNİN UYGULAMALI KARŞILAŞTIRMASI 

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçüm yöntemlerinden ikisi olan Gini katsayısı ve Theil endeksinin 

uygulamalı karşılaştırmasını yapmak için bu bölümde, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın seçilmiş 

ülkelerinin yıllar içindeki değişimi incelenmektedir. Çalışmada, Kuzey Amerika ülkelerinden Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve El Salvador; Güney Amerika ülkelerinden ise Brezilya, 

Kolombiya ve Peru’nun Gini katsayısı ve Theil endeksi değerleri ele alınmaktadır. Gruplar arası gelir 

eşitsizliğini de ölçebilen Theil endeksi ile ülkelerin kırsal bölgelerinin de gelir dağılımı incelenmektedir. 
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Grafik 1. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri 

(Yıllık) 

Kaynak: Sam Houston State University, 2019. 

Kuzey Amerika ülkelerinden ABD’ye ait Gini katsayısı ve Theil endeksi değerlerinin 1917-2012 

yılları itibarıyla nasıl bir seyir izlediğini gösteren Grafik 1 incelendiğinde, 1940lar ile 1980ler dönemi 

arasında Gini katsayısının, Theil endeksi değerinden daha yüksek; diğer yıllarda ise daha düşük olduğu 

görülmektedir. 1980’ler sonrası daha liberal politikaların uygulanması ile eşitsizlik her iki ölçüt için de 

zamanla artmakta fakat artış Theil endeksinde daha belirgin görülmektedir. 

Grafik 2. Meksika’ya ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri (Yıllık) 

Kaynak: Trading Economics, 2019. 

Grafik 2’de ise bir diğer Kuzey Amerika ülkesi olan Meksika’nın yıllara göre Gini katsayısı ve 

Theil endeksi değerleri gösterilmektedir. Grafik 2’den anlaşıldığı üzere, Meksika’da gelir eşitsizliğini 

gösteren Gini katsayısı 2000-2014 yılları arasında 0,5 seviyelerinde gerçekleşirken hem genel hem de 

kırsal bölgelere ait Theil endeksi dalgalı bir seyir izlemiştir. Theil endeksine göre 2004 yılından itibaren 

Meksika’nın kırsal bölgelerinin gelir eşitsizliği, Meksika’nın geneline ait gelir eşitsizliğinden daha 

küçüktür. Diğer bir ifade ile 2004-2014 yılları arasında Meksika kırsallarında gelir, kentsel bölgelerine 

göre daha adil dağılmaktadır.  
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Grafik 3. El Salvador’a ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri (Yıllık) 

Kaynak: Trading Economics, 2019. 

Kuzey Amerika ülkelerinden bir diğeri olan El Salvador’a ait Gini katsayısı ve Theil endeksi 

değerlerinin verildiği Grafik 3’e bakıldığında, endekslerin değerlerinde birbirlerinden ayırt edilebilir 

derecede farklılık olduğu görülmektedir. İncelenen dönemde El Salvador’da, ortalama 0,39 olarak 

gerçekleşen Theil endeksine göre gelir dağılımı daha adildir ve aynı dönemde Gini katsayısı ortalama 

0,45 civarındadır. Kırsal kesimlerin gelir eşitsizliği, ülkenin geneline ait gelir eşitsizliğinden daha 

küçüktür. El Salvador’da ele alınan dönemde gelir, kırsal kesimlerde kentsel bölgelere nazaran daha adil 

dağılmaktadır.  

Grafik 4. Brezilya’ya ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri (Yıllık) 

Kaynak: Trading Economics, 2019. 

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’ya ait gelir eşitsizliği ölçeklerinin değerleri 2001-2014 

yılları arasında düşüş eğilimi içerisinde görülmektedir (Grafik 4). Gini katsayısı ve kırsal kesimlere ait 

Theil endeksi değerleri benzer oranlarda, Brezilya’nın geneline ait gelir eşitsizliğini ölçen Theil endeksi 

değerleri ise daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Bu durum, kırsal kesimlerde orta gelirlilerin, 

kentsel bölgelerde ise yüksek ve düşük gelirlilerin yoğun olduğu sonucunu verir. Brezilya’da her iki 

ölçek türü için de gelirin adil dağılmadığı görülse de Theil endeksi için eşitsizlik daha yüksektir. 
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Grafik 5. Kolombiya’ya ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri (Yıllık) 

 

Kaynak: Trading Economics, 2019. 

Grafik 5’te bir diğer Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’ya ait 2001-2014 yıllarını içeren Gini 

katsayısı ve Theil endeksi değerleri görülmektedir. İncelenen dönemde Gini katsayısı, genel Theil 

endeksinden daha düşük, kırsal bölgelere ait Theil endeksinden ise daha yüksek değerlere sahiptir. Orta 

gelirlilere ait gelir dağılımı eşitsizliği, uç noktalara ait gelir dağılımı eşitsizliğinden daha düşük iken, 

kırsal bölgelerdeki gelir eşitsizliğinden daha yüksektir. Bununla birlikte Kolombiya’nın kentsel 

bölgelerinde, kırsal bölgelerine göre gelir daha adaletsiz dağılmaktadır. 

Grafik 6. Peru’ya ait Gini Katsayısı ve Theil Endeksi Değerleri (Yıllık) 

 

Kaynak: Trading Economics, 2019. 

Peru’ya ait Gini katsayısı ve Theil endeksi değerlerini gösteren Grafik 6 incelendiğinde, 2004-

2007 yılları arasında Gini katsayısı ve Theil endeksi değerlerinin birbirlerine çok yakın düzeyde 

gerçekleştiği; 2008 Global krizden sonra her iki endekse göre gelir eşitsizliği azalsa da Gini katsayısının 

daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 2008 Global krizi ile Peru’da gelir daha adil dağılmaya 
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başlamıştır. Yüksek ve düşük gelirlilerin gelir transferlerine duyarlı olan Theil endeksi ise 2007’de 0,52 

iken 2014’te 0,36 olarak gerçekleşmiştir. Uç noktaların ve kırsal bölgelerin gelir dağılımının, orta 

gelirlilerin gelir dağılımından daha adaletsiz olduğu görülmektedir.  

6. SONUÇ 

Gelirin kişiler, gruplar ya da bölgeler arasında adil dağılıp dağılmadığının ölçümünde birçok 

endeks kullanılmaktadır. Genel olarak bütün ölçüm yöntemleri, temel prensipler üzerine kurulu olmakla 

birlikte hesaplamalarda kullanılan değişkenler nedeniyle birbirlerinden ayrışmaktadırlar. Gini katsayısı 

ve Theil endeksi de gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçüm yöntemlerinden ikisidir ve temel ilkelerden 

transfer (Pigou-Dalton), nüfus, simetri ve ölçekten bağımsızlık ilkelerini her iki yöntem de 

karşılamaktadır. Fakat Gini katsayısı, bir diğer temel ilke olan ayrıştırma ilkesini karşılamamaktadır. 

Diğer bir ifade ile Gini katsayısı, ayrıştırılamaz ölçümler arasındadır. Bu nedenle sadece gelirin bütün 

olarak nasıl dağıldığını ölçerken alt gruplar arasındaki eşitsizlikleri ölçememektedir. Theil endeksi ise 

ayrıştırma ilkesini sağladığı için alt gruplar arasındaki eşitsizlikleri ve alt grupların gruplar arası 

eşitsizliğe katkısını ölçebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, gruplar arası karşılaştırma yapılmak 

istendiğinde ya da grup içi gelir dağılımı eşitsizliği ölçülürken Gini katsayısı yerine Theil endeksinin 

tercih edilmesi gereklidir.  

Çalışmada Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden ABD, Meksika, El Salvador, Brezilya, 

Kolombiya ve Peru’ya ait Gini katsayısı, Theil endeksi ve gruplar arası ölçüm yapma imkânı sağladığı 

için adı geçen ülkelerin kırsal bölgelerinin de Theil endeksi değerleri incelenmiştir. Güney Amerika 

ülkelerinden Brezilya ve Kolombiya’da Gini katsayısı ve kırsal bölgelerin Theil endeksi, ülkelerin 

geneline ait Theil endeksinden daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Bu durum, kırsal bölgelerde gelirin 

daha adil dağıldığını ve orta gelirlilere duyarlı Gini katsayısının Theil endeksinden düşük olması da uç 

noktalardaki (yüksek ve düşük gelirliler) eşitsizliğin daha fazla olduğunu göstermektedir. Kuzey 

Amerika ülkelerinden Meksika’da endeks değerleri birbirlerine yakın bir ortalama ile gerçekleşirken El 

Salvador’da birbirlerinden çok farklı bir ortalamada gerçekleşmiştir. Meksika’da, Theil endeksi 

değerlerinin ortalamasının Gini katsayısının ortalamasına yakın bir değerde olması, orta gelirlilerin 

eşitsizliği ile uç noktaların eşitsizliğinin benzer olduğunu göstermektedir. El Salvador’da Gini katsayısı 

değerlerinin Theil endeksi değerlerinden yüksek olması, orta gelirlilerde yaşanan gelir eşitsizliğinin uç 

noktalardakinden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca El Salvador’un kırsal bölgelerinde gelir 

dağılımı, kentsel bölgelerine göre daha adil gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında Gini katsayısı, 

ABD dışındaki ülkelerde yıllar itibariyle daha durağan bir seyir izlemekte; Theil endeksi ise Brezilya 

hariç diğer ülkelerde daha dalgalı (değişken) bir yapı göstermektedir. Bu durum,  orta sınıfta, gelirin 

yıllar boyunca benzer şekilde dağıldığı; üst ve alt sınıfta ise zaman zaman gelir transferleri ve buna bağlı 

olarak da gelir dağılımında değişmeler yaşandığı sonucunu vermektedir. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1344 

 

Gelirin adil dağılımının tüm ekonomiler için önemli bir hedef olması, gelir eşitsizliğinin ne ölçüde 

ve hangi bölgede olduğunun bilinmesini de önemli ve gerekli kılar. Bu nedenle, farklı yöntemler ve 

farklı değişkenler kullanan çeşitli gelir eşitsizliği ölçekleri geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden ikisi olan Gini 

katsayısının ve Theil endeksinin karşılaştırıldığı bu çalışmada, Theil endeksinin ayrıştırılabilir olması 

diğer bir ifade ile gruplar arası gelir eşitsizliği ölçümü yapabilmesi, alt grupların eşitsizliğine katkısını 

ölçebilmesi ve yeterli gözlem sayısının olmadığı durumlarda da sağlıklı sonuçlar verebilmesi, Theil 

endeksini Gini katsayısından daha avantajlı kılmaktadır.  
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YAŞAM TARZI- GIDA KORKUSU YEREL GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Melahat YILDIRIM SAÇILIK 

ÖZET 

Gıda tüketimi, hoşlanma – tercih – seçim – alımla sonuçlanan bir davranış sürecidir. Bu süreçte 

geçişi sağlayan ve müdahale değişkenleri olarak adlandırılan gıdaya, çevreye ve bireye ait unsurlar 

bulunmaktadır. Bu unsurlar, gıda tüketiminde açıklanması gereken önemli değişkenler olarak 

nitelendirilmektedir. Çalışma, gıdaya ilişkin yaşam tarzı ve gıda korkusunun yerel gıda tüketimine etkisi 

üzerine şekillenmiştir. Bu doğrultuda gıda tüketim sürecine etki eden bireye ait psikografik 

değişkenlerden gıdaya ilişkin yaşam tarzı ve gıda korkusunun yerel gıda tüketimi üzerine etkisinin 

ortaya çıkartılması, çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemi olarak seçilen 

Erdek’te yaşayan yerel halk ile yüz yüze görüşmeler yapılarak anket tekniği ile elde edilen veriler, 

Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda yerel gıdaların 

tüketiminde gıdaya dayalı yaşam tarzı ve gıda korkusunun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

gıdalardan kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan tedirgin olan katılımcıların sağlık bilincinin yüksek 

olduğu, kendilerine göre gıdaya dayalı yaşam tarzı oluşturdukları ve yaşamlarının içinde organik gıda 

tüketime daha çok yer verdikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Erdek, Gıda Korkusu, Gıda Tüketim Süreci, Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı, Müdahale 

Değişkenleri, Yerel Yemek Yeme Eğilimi 

JEL: Z130; Z190; Z390. 

THE EFFECT OF FOOD RELATED LIFESTYLE AND FOOD NEOPHOBIA ON 

LOCAL FOOD TENDENCY 

ABSTRACT 

Food consumption is a behavioral process that results in a preference- choice – purchase. In this 

process, there are elements related to food, environment and individual which are called transition 

variables. These factors are considered as important variables to be explained in the consumption of 

food and beverages. The study is based on the impact of food lifestyle and food neophobia on local food 

consumption. In this direction, the aim of the study was to determine the effects of food-related lifestyle 
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and food neophobia on local food consumption, which is one of the psychographic variables that affect 

the food consumption process. Data were collected through the survey technique by face-to-face 

interviews with the local residents of Erdek, who were chosen as the research sample. The data were 

analyzed by using Structural Equation Modeling and the findings were reached. As a result of the 

analyzes, it was concluded that food based lifestyle and food neophobia were effective in the 

consumption of local foods. In addition, it was observed that the participants who were uncomfortable 

with the health problems caused by the foods, had a high health awareness, formed a food-based lifestyle 

according to them and gave more place to organic food consumption in their lives. 

Key Words: Erdek, Food Neophobia, Food Consumption Process, Food Based Lifestyle,  Intervention 

Variables, Local Food Tendency. 

JEL: Z130; Z190; Z390. 

1. GİRİŞ 

Kültür turizmi hareketinin dünya genelinde artan bir ivme kazanmasının nedeni, eğitim ve gelir 

seviyesinin artmasına paralel olarak gelişen yerel kültür merakı ve yerel kültürlerin keşfi duygusudur. 

Bu duyguyla seyahat eden kültür turistinin destinasyona çekilebilmesi, ancak ana unsur olarak yerel 

kültürün turizm pazarlama stratejilerine eklenmesiyle mümkün olabilmektedir.  

Yerel kültürün en büyük yansıması olan yerel yemek kültürü gücünü doğadan almaktadır. Doğada 

var olan gıda unsurlarının sofraya gelene kadar geçirdiği evreler yine yerelde yaşanan kültürün bir 

sonucudur. Yiyecek malzemelerinin doğadan toplanması, temizlenmesi, pişirilme teknikleri, pişirmede 

kullanılan aletler ve yeme usulleri yerel halkın gıdaya dayalı yaşam tarzının göstergesidir. Bu yaşam 

tarzının korunması ve bunun yanında turizm unsuru olarak değerlendirilmesi destinasyon gelişimi için 

önemlidir. Yerel halkın yemek konusundaki bilinci, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir etken 

olduğu gibi bu nesillerin kendi kültürlerine özellikle yerel yemeklerine sahip çıması ve bunu gelecek 

nesillere aktarması konularında itici bir güç olarak değerlendirilmektedir.  

Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde insan, beslenme konusunda her geçen gün daha 

da bilinçlenmekte ve yaşamını beslenme olgusuna göre şekillendirmektedir. Sağlığı üzerinde 

araştırmalar yaparak öğrendiklerini üzerinde uygulayan bireyler, neyi ne zaman yiyeceğini 

hesaplayabilmekte ve ne kadar yiyeceğine karar verebilmektedir. Bunun yanında yiyecek tercihinde 

bilgi ya da bilinçlenme tek başına yeterli değildir. Ne yiyeceğine karar vermek, alternatifler arasında 

seçim yapmak ve nihai kararı ulaşmak gerçek anlamda bir davranış sürecidir. Söz konusu bu sürece 

nelerin etki ettiği ise araştırılması gereken önemli konular arasındadır.   

Çalışmada sağlıklı beslenmenin sembolü olan yerel yemek tüketiminde bireylerin gıdaya dayalı 

yaşam tarzı ve sahip oldukları gıda korkusunun etkileri irdelenmiştir. Çalışmadaki analizler sonucunda 
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elde edilen bulgular ışığında örnekleme konu olan Erdek yerel halkının gıdaya dayalı yaşam tarzı (food 

related lifestyle), gıda korkusu (food neophobia) ve yerel yemek yeme eğilimi (local food tendency) 

olgularında sınıflandırılması yapılmıştır. Katılımcıların yarısı ebeveynlerden diğer yarısı ise genç 

nesilden oluşmaktadır. Eskinin geleneksel gıda tüketim davranışı ve iletişim çağındaki gençliğin gıda 

tüketim davranışının etki ettiği bu sınıflandırma, bir destinasyonun turizm pazarlama stratejilerine yön 

vermesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

2.GIDA SATIN ALMA SÜRECİ 

Gıda tüketimi hoşlanma, tercih, seçim ve alımla sonuçlanan davranış sürecidir. Rozin ve 

Vollmecke (1986) hoşlanmayı, lezzetlilik ya da memnuniyetsizlik olarak ifade ederlerken,  Giesen vd. 

(2010) tercihin, en az iki gıda ürünü arasındaki bir seçimi belirttiğini öne sürmüştür. Logue (1991)  

gıdadan hoşlanmayı, tercihin bir motivasyonu olarak görmüş ve hoşlanmayı etkileyen etmenleri 

kullanılabilirlik, algılanan sağlık değeri, kolaylık ve ekonomik kaygılar olarak belirtmiştir. Yazara göre 

bu etmenler gıda tercihini etkilerken, hoşlanmayı etkilememektedir.   

Rozin (2006)'e göre hoşlanma tercihin önemli bir belirleyicisi iken, tercih de alımın önemli bir 

belirleyicisidir. Bu iki uç arasında geçişleri sağlayan müdahale değişkenleri bulunmaktadır ve gıda 

tercihlerinde dolaylı etkiye sahiptirler. Gıda seçimi satın alma noktasında, tüketim noktasında ya da ikisi 

arasında bir noktada, kişinin alacağı bilinçli veya bilinçsiz kararlardır (Randel ve Sanjur, 1981; Herne, 

1995; Meiselman vd., 1999; Rozin, 2006). Mak vd. (2012)’nden yararlanılarak hazırlanan Gıda satın 

alma süreci Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Gıda Satınalma Süreci 
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Kaynak: Mak vd.“Factors influencing tourist food consumption”. International Journal of Hospitality Management, s: 930. 

2012’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Bireyin gıda tüketimine etki eden ve müdahale değişkenleri olarak bilinen unsurlar, üç kategoride 

toplanmıştır. Bunlar; çevreye ait özellikler, gıdaya ait özellikler ve bireye ait özelliklerdir. Çevreye ait 

özellikler ürünün bulunduğu alandaki fiziki yapı, ekonomik yapı, sosyal yapı ve kültürel yapıdır. Gıdaya 

ait özellikler; yiyeceğin görünümü, lezzeti, aroması ve kokusu olarak nitelendirilir. Psikolojik, fizyolojik 

ve kültürel özellikler, bireye ait özellikler olmakla birlikte gıda tüketiminde açıklanması gereken önemli 

değişkenlerdir. Gıdaya dayalı yaşam tarzı ve gıda korkusu bireye ait psikografik özellikler içinde 

değerlendirilmektedir (Randel Sanjur, 1981; Meiselman vd., 1999; Rozin, 2006; Athena vd., 2012).Kim, 

vd. (2009),Chang vd. (2010).  

2.1.Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı 

Gıdaya dayalı yaşam tarzını açıklamadan önce genel olarak yaşam tarzı kavramının tanımlanması 

gerekmektedir. Yasam tarzı fikri ilk olarak Max Weber tarafından ortaya atılmıştır. Weber 

araştırmalarında bu kavramı, sosyal gruplar arasındaki farklılıklar ve statü olarak tanımlamıştır. 

İnsanların nasıl yaşadığını anlatan bir olgu olan yaşam tarzı, kişinin nelere önem verdiğinin, neler 

düşündüğünün, boş zamanlarında ne gibi faaliyetlerde bulunduğunun bir göstergesidir. Diğer bir ifade 

ile yaşam tarzı, insanın hayatı boyunca bulunduğu faaliyetlerini, hem kendisine hem de çevresine karşı 

duyduğu ilgisini, fikirlerini ya da görüşlerini ve alışkanlıklarını içine alan bir kavram olmakla birlikte 

kişinin kişilik özellikleri, hayatı algılama ve yaşama şeklidir.  (Wells,1971:27-35; Roceach, 1973; Belch, 

1982:345-357; Kahle ve diğerleri, 1986:405-409; Kahle ve Kennedy, 1989:5-12; Riche, 1989: 30; Piirto, 

1991:6; Kamakura ve Novak, 1992:119-131; Grunert, vd., 1993; 237; Gonzales ve Bello, 2002:51-85; 

2; Kesiç ve Rajh, 2003:162-174; Lin, 2003:5; Ryan, vd., 2008). 

“Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı” (Food Related Lifestyle; FRL) tüketicilerin önemli yaşam değerleri 

elde etmek için bir ürünün özelliklerini nasıl kullandıklarını keşfetmeyi amaçlayan ve yaşam tarzının 

neden-sonuç teorisine göre tasarlanmış ilk yaşam tarzı araştırması/anketidir (Grunert vd., 1993). Gıda 

ile ilgili yaşam tarzı aracının altında yatan temel fikir; tüketicilerin bilişsel yapısındaki farklılıkların, 

aşağıdaki yaşam alanlarını yansıtmasıdır (Grunert, vd., 1993; Ryan vd., 2008). 

 Alışveriş yöntemleri: Bu tüketicilerin yiyecek alışverişi davranışını, karar vermelerini 

niteleyen şeyin ani satın alma mı yoksa ayrıntılı bir düşünme süresinden sonra mı olduğuna, etiketleri 

okuma eğilimlerine, başkalarının tavsiyelerine olan güvenlerine, tek alışveriş merkezi ile özel yiyecek 

mağazalarına mı gidildiğine ve alışveriş esnasında alışveriş listesi kullanımlarına ilişkin olarak yansıtır. 

 Pişirme yöntemleri: Satın alınan ürünlerin nasıl yemeğe dönüştüğü, bir yemeğin 

hazırlanması sırasında ne kadar süre kullanıldığı ve yemeğin hangi ölçüde planlandığına dair unsurları 
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inceler. Sosyal aktivite olup olmadığını, ailenin iş bölümüyle mi gerçekleştiğini veya sadece kadının 

görevi olup olmadığını araştırır.  

 Kalite unsurları: Sağlığa, beslenmeye, tazeliğe ve bir ürünün lüks olma özelliklerine 

dair tutumları işaret eder.  

 Tüketim durumları: Yemek ve atıştırmalıkların gün içinde nasıl yayıldığını inceler ve 

dışarıda yemenin önemini değerlendirir.  

 Satın alma güdüleri: Bu, tüketicilerin bir yemekten ne beklediklerini ve bu 

beklentilerin önemini araştırır. Geleneksel yemek yeme üzerinden güvenliğin önemi ve yemeğin 

sosyallik için rolünün önemi üzerinde durur. 

2.2.Gıda Korkusu 

Bireylerin gıda tüketiminde etkili olan ve bireye ait diğer psikografik bir unsur da yiyecek 

içecekte değişiklikten ve yenilikten doğan gıda korkusudur. Daha önce görmediği, hakkında bilgi sahibi 

olmadığı bir gıdayı deneyimlemekten kokmak, gıdaya dayalı yaşam tarzına da yön verebilmektedir. 

Kişilerde oluşan alışkanlıklar ve aynılıklar gıda konusunda da ortaya çıkmaktadır. İnsanların yeni 

yiyecekleri kabullenmeleri kolay bir şekilde olmamaktadır (Özgen, 2014; Ronteltap vd., 2007). Kimi 

zaman ise kişilerde yeni yiyeceklere karşı bir korku ve geri çekilme meydana gelmektedir. Ortaya çıkan 

bu tepkiler “Yiyecekte Yenilikten Korkma (Food Neophobia)” olarak isimlendirilmekte ve insanların 

yeni yiyecekleri tüketmede veya denemede isteksiz davranışları olarak nitelendirilmektedir (Pliner ve 

Hobden, 1992; Knaapila vd., 2007; Alley ve Potter, 2011). Yiyecekte Yenilik Korkusu, kişinin kendisine 

zarar verebileceğini düşündüğü potansiyel zararlı gıdaları tüketmekten kaçınması gibi biyolojik bir 

mekanizmadır (Tuorila vd., 2001). Bu açıdan bakıldığında kişinin, kendisine zarar verebileceğini 

düşündüğü yeni yiyeceği reddetmesi sayesinde olası kötü sonuçlardan kaçınması mümkün 

olabilmektedir (Rızaoğlu vd., 2013; Barrena ve Sanchez, 2012). 

2.3.Yerel Yemek Eğilimi 

Destinasyonların pazarlanmasında, tanıtımında yerel kültür öneli bir unsurdur. Söz konusu yerel 

kültürün ayrılmaz bir parçası ise yerel yemeklerdir. Yerel halkın kendi yerel unsurlarını bilmesi, 

destinasyon pazarlamasında en önemli etkendir. Bunun yanında Quan ve Wank (2004), bir 

destinasyonda yemek kültürünün gelişmesi ve farklı talep unsurları tarafından yerel yemeğin 

bilinirliğinin artması, bölge turizminin gelişimine de önemli rol oynadığını ifade ederlerken yemeğin 

destinasyon açısından üç önemli katkısı üzerinde durmuşlardır. Bunlardan ilki yemeğin, destinasyonlar 

tarafından kırsal turizmin gelişiminde ve ekonominin kalkınmasında kullanılabilmesidir. İkinci olarak, 

yerel yemek kültürüne sahip olan destinasyonların, yemek festivalleri düzenleyerek ve rotasyonlarını 

geliştirerek bir yemek destinasyonu imajı çizebilmeleridir. Son olarak yemeğin, büyük etkinlikler 
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aracılığıyla turizm çekiciliğinin artmasıdır. Ayrıca, yemeğin destinasyon seçiminde de önemli olduğunu 

vurgulayan araştırmacılar, tatil kararı verme sürecinde yemeğin etkili bir rol oynadığını savunmuşlardır. 

3.YÖNTEM  

3.1. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette üç farklı ölçek yer 

almıştır. İlk olarak 1998 yılında Grunerd ve Brunso tarafından geliştirilen “Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı 

Ölçeği (Food Related Lifestyle Scale)”, ikinci olarak  1992 yılında Pliner ve Hobden tarafında 

geliştirilen “Food Neophobia Scale (Gıda Korkusu Ölçeği)” ve son olarak 2016 yılında Karamustafa, 

Birdir ve Kılıçhan tarafından geliştirilen “Yerel Mutfak Yeme Eğilimliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Anket 

yöntemi aracılığıyla elde edilen verilerin analizinde öncelikle “açımlayıcı faktör analizi” yapılmış ve 

boyutlar belirlenmiştir. Belirlenen boyutlar arasındaki ilişkiler “doğrulayıcı faktör analizi” ile test 

edilmiştir. Son olarak “Yapısal Eşitlik Modellemesi” analizi gerçekleştirilmiş ve yol diyagramı 

oluşturarak araştırmaya ait hipotezler ispatlanmıştır. Söz konusu hipotezler şu şekilde sıralanmaktadır:  

H1. Katılımcıların gıda korkusunun, gıdaya dayalı yaşam tarzı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2. Katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzının,  yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H3. Katılımcıların gıda korkularının,  yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

3.2. Araştırma Soruları 

1. Yerel yemek yeme eğilimine» «gıdaya dayalı yaşam tarzının» ve  «gıda korkusunun» 

nasıl bir etkisi vardır? 

2. Katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ve yerel yemek yeme eğilimine 

göre nasıl gruplandırılabilir? 

Araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla bir araştırma modeli kurulmuştur. Araştırma modeli 

oluşturulurken bireylerin sahip olduğu gıda korkusunun gıdaya dayalı yaşam tarzını şekillendirdiği; 

bunun yanında gıdaya dayalı yaşam tarzı ve gıda korkusu adı altındaki bağımsız değişkenlerin yerel 

yemek yeme eğilimindeki bağımlı değişkene etki edeceği düşünülerek araştırma modeli 

oluşturulmuştur.  

Şekil 2. Araştırma Modeli 

 

 

 

Gıdaya Dayalı 

Yaşam Tarzı 

Gıda Korkusu 

Yerel Yemek 

Yeme Eğilimi 
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3.3.  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Balıkesir Erdek ilçesi yerel halkı oluşturmaktadır. Evrenin tümüne 

ulaşmanın para ve zaman açısından zorluğu dikkate alınarak kolayda örnekleme yöntemiyle veri elde 

edilmiştir. Alan araştırmasında Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek özellikle orta 

eğitim kurumlarından destek alınmıştır. Burada öğrenciler aracılığıyla velilerden ve öğrencilerden 

yüksek oranda veri toplayabilmek amacı güdülmüştür.  

3.4.  Analiz ve Bulgular 

Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre, araştırma modelinin 3 gizil değişkeni bulunmaktadır. 

Gizil değişkenler doğrudan gözlenemeyen veya ölçülemeyen değişkenlerdir ve ancak gözlenen 

değişkenler aracılığıyla ölçümlenebilmektedir (Bayram, 2013). Modelin 3 gizil değişkeninden birisi 

endojen değişken, ikisi değişken ise egzojen-gizil değişkenlerdir. Modeldeki endojen gizil değişkenler 

(bağımlı değişken) “Yerel Yemek Yeme Eğilimi” ve buna etki eden egzojen- gizil değişkenler ise 

“Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı” ve  “Gıda Korkusu” değişkenleridir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

gıdaya dayalı yaşam tarzına ilişkin üç boyut, gıda korkusuna ilişkin iki boyut ve yerel yeme eğilimine 

ilişkin iki boyut elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliğinin önemli göstergesi 

olan KMO Bartlett testi sonucunda 0,835 oranı bulunmuştur. Alan yazın araştırmasında KMO Bartlett 

değerinin 0,7’den büyük olması gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Yeterli örneklem büyüklüğü oranı 

sonucunda gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Model İyi Uyum Değerleri 

 SRK SH T 

BİLGİYE DAYALI BESLENME (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,800) (AVE:0,504) 

GYT1: Ürün bilgisi benim için önemlidir. 0,652   

GYT11: Beslemenin lezzetten daha önemli olduğuna inanıyorum 0,695 0,120 9,392 

GYT12: İşlenmiş yiyeceklerden daha çok taze yiyecekleri tercih 

ederim. 

0,607 0,102 8,896 

GYT20: Ailem için alışveriş yapmayı seviyorum. 0,764 0,166 7,224 
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YENİLİKÇİ BESLENME (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,760) 

(AVE:0,613) 

   

GYT13: Yeni tarifler denemeyi severim. 0,829   

GYT14: Yeni pişirme tekniklerini denerim. 0,738 0,096 10,260 

REKLAMA DAYALI BESLENME (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,782) (AVE:0,642) 

GYT2: Reklamlara karşı ilgiliyimdir. 0,514   

GYT4: Alışverişte özellikli dükkanları tercih ederim. 0,639 0,217 5,447 

YEME KORKUSU (Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,816) (AVE:0,830) 

GK5: Etnik yiyecekler bana tuhaf gözüktüğü için yemem. 0,578   

GK7: Daha önce yemediğim yiyeceği yemekten korkarım. 0,654 0,264 4,785 

FARKLI KÜLTÜRLERE EĞİLİM (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,792) (AVE:0,810) 

GK6: Sosyal etkinliklerde yeni yiyecekler denerim. 0,603   

GK10: Farklı kültürlerden yiyecek sunan restoranlara gitmeyi 

severim. 

0,513 0,139 6,793 

YEREL YEMEKLERİ DENEYİMLEMEK ( Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,831 ) (AVE:0,704) 

YYE3: Yerel mutfak ile ilgili eğitimlere katılmak isterim. 0,673   

YYE4: Ziyaret ettiğim yerlerde denemiş olduğum yiyecek ve 

içecekleri daha sonra kendim de hazırlamak isterim. 

0,684 0,086 11,214 

YYE5: Yerel geleneklere göre yiyecek ve içecek hizmeti sunulan 

yerlerde deneyim elde etmek isterim. 

0,603 0,084 9,992 

YYE6: Yiyecek ve içecek ile ilgili festivallerde yerel yiyecek ve 

içecekleri denemeyi tercih ederim. 

0,617 0,083 10,115 

YYE8: Eve götürmek için yerel yiyecek ve içecek tariflerini içeren 

kitapları satın almak isterim. 

0,671 0,095 11,013 
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YEREL YEMEK SATINALMA ( Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,760 ) (AVE:0,717) 

YYE2: Yerel halkın yemek yediği restoranlarda yemeyi tercih 

ederim. 

0,604   

YYE7: Eve götürmek için yerel gıdalardan satın almak isterim. 0,671 0,114 9,484 

YYE11: Yerel yiyecek ve içeceklerin satıldığı pazarları ziyaret 

etmeyi isterim. 

0

,634 

0

,120 

9

,855 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy:    0,844 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square : 1959,675 

df: 171 

Sig. :000 

*Regresyon katsayısı 1’E eşitlenmiştir.                                                                                  

  Katsayılar istatiksel düzeyde anlamlıdır p<0,01; SRK: Standardize edilmiş regresyon katsayısı, SH: Standart hata. 

 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda boyut ifadelerine ait standart beta ve anlamlılık değerlerinin 

belirlenmesinden sonra ölçüm modeli gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi (Ölçüm Modeli) 

 

  Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda oluşturulan ölçüm modelinin kabul edilebilir iyi uyum 

değerlerine sahip olduğu görülmüş ve bu değerler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Model Uyum İndeksleri ve Yorumları 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X
2

 
124,616 - 

Serbestlik 

Derecesi 

126 - 

P 0,518 - 

X
2

/df 
0,989 <3 

TLI 1,001 >0,90 

CFI 1,000 >0,90 
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NFI 0,941 >0,90 

IFI 1,001 >0,90 

RMSEA 0,000 <0,80 

SRMR 0,047 10 

Boyutlar arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi için geçekleştirilen ölçüm modelinin kabul 

edilebilir iyi uyum değerlerine sahip olduğu saptanmıştır.  

4. HİPOTEZLERİN SINANMASI 

Gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ve yerel yemek yeme eğilimi arasındaki ilişkinin etki 

değerinin belirlenmesi için yapılan yapısal eşitlik modelinde, gizil değişkenlere ait faktör yükleri 

(regresyon) ve standartlaştırılmış regresyon katsayıları hesaplanmıştır ve yol diyagramları çizilmiştir.  

Şekil 4. Yol Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotezlerin sınanması için yapılan yol diyagramına ait model uyum değerleri tablo 3’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Modele Ait Uyum İndeksleri 

 

Model uyum değerlerine göre yol diyagramının kabul edilebilir iyi uyum değerlerine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Ancak modeldeki GFI (Goodness of Fit Index-GFI) değeri 0,600 oranındadır. Uyum 

iyiliği indeksi (GFI), model tarafından açıklanan toplam varyansın kovaryans miktarına oranı ile 

ilgilidir. GFI değeri örneklem büyüklüğünden etkilenmektedir (Kelloway, 1998). Kline (2005)’e göre 

bu değerin 1’e eşit olması mükemmel bir uyumun göstergesi iken, 0,9’dan büyük olması da iyi uyumun 

göstergesidir. GFI değerinin uygun olmadığı anlarda bakılan diğer değer AGFI değeridir. Aynı zamanda 

değerin sıfıra yakın olması zayıf uyumu göstermektedir. Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (Adjusted 

Goodness of Fit- AGFI) değeri 0 – 1 arasında değişmekte ve 0,9’dan büyük değerler iyi uyumun 

göstergesidir (Kelloway, 1998). Modeldeki AGFI değeri kabul edilebilir iyi uyum değerine (0,938) 

sahiptir. 

Yol diyagramındaki gizil değişkenlere ait yol katsayıları ve hipotez sonuçları bütün halinde Tablo 

4’te verilmiştir 

Tablo 4. Yol Katsayıları ve Hipotez Sonuçları 

 

H1. Katılımcıların gıda korkusunun, gıdaya dayalı yaşam tarzı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

CMIN 

Χ
2

 

(

DF) 

S

d 

CMIN/DF 

Χ
2

/sd 

SRMR GFI AGFI N

FI 

C

FI 

RMSEA 

153,543 129 1,199 0,059 0,600 0,938 0,927 0,987 0,22 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

GDT 
<

- 
GK 0,348 0,042 8,267 *** H1: KABUL 

YYE 
<

- 
GDYT 0,524 0,055 9,477 *** H2: KABUL 

YYE 
<

- 
GK 0,168 0,049 3,413 *** H3: KABUL 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1358 

 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre gıda korkusunun (ß = 0,348; p<0,05) 

gıdaya dayalı yaşam tarzı üzerinde anlamlı etkisi (t=8,267) vardır. Buna dayanarak H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. Gıdaya dayalı yaşam tarzının yaklaşık olarak % 60’ı gıda korkusu değişkeni tarafından 

açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların gıda korkusunda meydana gelebilecek bir birimlik 

değişiklik (artış), gıdaya dayalı yaşam tarzı üzerinde 0,042 birimlik bir değişikliğe (artışa) neden 

olmaktadır.  

H2. Katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzının,  yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre gıdaya dayalı yaşam tarzının, (ß = 0,524; 

p<0,05) yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı etkisi (t=9,477) vardır. Buna dayanarak H2 hipotezi 

kabul edilmiştir. Yerel yemek yeme eğiliminin yaklaşık olarak % 52’si gıdaya dayalı yaşam tarzı 

değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzında 

meydana gelebilecek bir birimlik değişiklik (artış), yerel yemek yeme eğilimi üzerinde 0,055 birimlik 

bir değişikliğe (artışa) neden olmaktadır.   

H3. Katılımcıların gıda korkularının,  yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre gıda korkularının (ß = 0,168; p<0,05) 

yerel yemek yeme eğilimi üzerinde anlamlı etkisi( t=3,413) vardır. Buna dayanarak H3 hipotezi kabul 

edilmiştir. Yerel yemek yeme eğiliminin yaklaşık olarak % 36’sı gıda korkusu değişkeni tarafından 

açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların gıda korkularında, meydana gelebilecek bir 

birimlik değişiklik (artış), yerel yemek yeme eğilimi üzerinde 0,049 birimlik bir değişikliğe (artışa) 

neden olmaktadır. standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre kişisel çeşitlilik arayışı 

eğiliminin (ß = 0,173; p<0,05) çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı etkisi( t=1,161) vardır. Buna 

dayanarak H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Doğrulayıcı faktör analizi ile birlikte ilişkileri incelene ve kabul edilebilir uyum değerlerine sahip 

boyular doğrultusunda örneklemi oluşturan katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ve 

yerel yemek yeme eğilimine göre sınıflandırılması yapılmıştır (Şekil 5). Bu sınıflandırmaya göre 

katılımcılar, “Yenilikçi Beslenme”, “Bilgiye Dayalı Beslenme” ve “Reklama Dayalı Beslenme” üründe 

gıdaya dayalı yaşam tarzı sürmektedirler. Katılımcıların bir kısmı “Yeme Korkusu” taşırken diğer bir 

kısmı “Farklı Kültürlere Eğilimli” bir bilince sahiptirler. Gıda korkusunun ve gıdaya dayalı yaşam 

tarzının yerel yemek yeme eğilimine yansıması “Yerel Yemekleri Deneyimleme” ve “Yerel Yemekleri 

Satın Alma” şeklinde gerçekleşmektedir. 
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Şekil 5. Erdek Yerel Halkı Gıda Tüketimi Sınıflaması 

 

 

5.SONUÇ 

Analiz sonuçlarına göre gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ile birlikte şekillenmektedir. Bu 

her iki olgu sağlıklı beslenmenin bilincinde olan insanları fast-food yerine yerel yemek yeme eğilimine 

sürüklemektedir. Yerel yemekler, kültürün bir yansımasıdır ve aynı zamanda sağlıklı pişirme 

tekniklerinin uygulamasını içerir.   

Son zamanlarda organik gıda tüketiminin daha çok duyulur olması şimdiki neslin beslenme 

konusunda daha bilinçli gıda tüketim davranışının nedenidir. Eskinin bir yansıması olan ve ebeveynlerin 

sürdürdüğü gıda tüketim davranışı, diğer bir ifade ile yerel yemek yeme eğilimi, genç neslin yaşam 

tarzında da etkili olmaktadır. Teknoloji ve iletişim çağının etkin üyeleri olarak örnekleme dâhil olan 

genç katılımcıların yerel yemek tüketmedeki bilinçliliği, kültürel dokunun sürdürülebilirliği açısından 

umut vericidir. 

GIDAYA DAYALI 

YAŞAM TARZI

GIDA

KORKUSU

YEREL YEMEK 

YEME EĞİLİMİ

Bilgiye Dayalı Beslenme

Yenilikçi Beslenme

Reklama Dayalı Beslenme

Yeme Korkusu

Farklı Kültürlere Eğilimli

Yerel Yemekleri 
Deneyimleme

Yerel Yemekleri Satın 
Alma



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1360 

 

Destinasyon planlama ve pazarlama stratejilerinin başkahramanı sayılan yerel halkın, yerel 

kültürü yaşaması ve devam ettirebilmesi konusunda çalışmaların sıklıkla yapılması gerekir. Bu durum 

tercih edilen bir destinasyon olunması açısından büyük önem arz etmektedir. 
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ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Tuba ŞEKER 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Tansoy YILDIRIM 

ÖZET 

Örgütlerin başarısı veya başarısızlığını etkileyen çalışan performansı, pek çok unsurdan 

etkilenmektedir. Çalışanların, iş yerinde interneti iş dışı amaçlar için kullanması olarak tanımlanan 

sanal kaytarma ile çalışanların fiziksel, ruhsal ve duygusal yönden çökmesi olarak tanımlanan 

tükenmişlik, performansı etkileyen unsurlar olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı tükenmişlik 

sendromu ile sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 

yerli ve yabancı literatür kaynakları taranmış ve kavramsal açıklamalar yapılmıştır. Aynı zamanda bu 

iki değişken arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar incelenmiş ve yapılan araştırma sonucunda 

tükenmişlik sendromu ile sanal kaytarma davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Daha sonra yapılacak araştırmalar ve yöneticiler için önerilerde bulunulmuştur. Araştırma 

sonuçlarının uygulayıcılara ve literatüre önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Sanal Kaytarma, Örgüt. 

JEL Sınıflandırması: M10, M12, M54. 

ABSTARACT 

Employee performance, which affects the success or failure of organizations, is influenced by 

many factors. Cyberloafing, that defined as the use of the Internet at work by employees for non-business 

purposes and burnout that defined as physical, mental and emotional collapse of employees are seen as 

performance affecting factors. The aim of this study is to investigate the relationship between burnout 

syndrome and cyberloafing behaviors. In accordance with this purpose, domestic and foreign literature 

sources were searched and conceptual explanations were made. At the same time, studies examining 

the relationship between these two variables were examined and it was found that there is a significant 

relationship between burnout syndrome and cyberloafing behaviors. Subsequent researches and 

suggestions were made for the managers. It is considered that the results of the research will have 

significant contributions to the practitioners and the literature. 

Keywords:Burnout, Cyberloafing, Organization. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen hızlı gelişim ve değişimler, örgütleri teknolojiyi 

etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya yönlendirmektedir. Örgütler, yoğun rekabet ortamında başarısını 

ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için bilişim teknolojilerini tüm süreçlerine adapte etmelidir. Aynı 

zamanda örgütlerin başarısı iş görenlerin performanslarıyla doğru orantılıdır. İş görenlerin 

performansları üzerindeki negatif ve pozitif etkilerin belirlenmesi, örgütler için çok büyük öneme 

sahiptir. 

Örgütlerin başarısında ve iş görenlerin performansları üzerinde etkisi olduğu düşünülen 

tükenmişlik kavramı ve sanal kaytarma son yıllarda davranış bilimciler tarafından sıklıkla ele alınan 

konular arasında yerini almıştır. Çalışanların, çalıştıkları kurumun internetini iş dışı bireysel sebepler 

için kullanması sanal kaytarma olarak adlandırılmıştır (Blanchard ve Henle, 2008: 1068). Tükenmişlik, 

bireylerin olması gerekenden fazla duygusal çaba harcamasını gerektirecek işlere çok uzun süre maruz 

kalmaları sonucunda, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak tükenme durumlarıdır (Schaufeli ve 

Greenglass, 2001: 501).  

Çalışmada yerli ve yabancı literatür kaynakları incelenerek sanal kaytarma davranışları ile 

tükenmişlik sendromu ile ilgili kavramsal açıklamalara yer verilmiş ve bu iki kavram arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. 

2. SANAL KAYTARMA 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve teknolojik aletler, akıllı telefonlar, internet 

kullanımının artışı gibi faktörler örgütlerde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişimlerin 

örgütlere sağlamış olduğu sanal dünya örgütlere önemli bir ortam sağlamıştır. 

Sanal kaytarma özellikle yeni bilgilerin doğması sürecinde örgütlere önemli bir varlık 

kazandırmıştır. Günümüzdeki bu gelişmeler örgütlerde birçok avantaj sağladığı gibi iyi yönetilemediği 

takdirde dezavantajlarını beraberinde getirecek ve örgütleri önemli sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. 

Sanal kaytarma uluslararası literatürde ve ülkemizde yapılan çalışmalarda farklı terimlerle ifade 

edilmiştir. Uluslararası literatürde; “internet deviance”, “problematic internet use”, “nonwork-related 

computing”, “internet addiction disorder”, “online loafing”, “cyberbludging” gibi terimler kullanılmıştır 

(Örücü ve Yıldız, 2014: 99). Ülkemizde ise; “iş saatlerinde iş dışı internet kullanımı”, “siber sapkınlık”, 

“siber kaytarma” ve “sanal kaytarma” gibi terimler kullanılmıştır (Ünal ve Tekdemir, 2015: 98). 

Sanal kaytarma 1995 yılında ilk kez Kamins tarafından iş görenlerin örgütlerde işle alakası 

olmayan faaliyetler için bilişim teknolojilerinin yanlış bir şekilde kullanılması olarak 
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tanımlanmıştır (Jandaghi vd., 2015: 336). Uluslararası literatürde ise sanal kaytarma kavramını ilk 

kullanan araştırmacı Lim (2002) olmuştur. Lim (2002) daha önce yapılan çalışmaları esas almış ve sanal 

kaytarma kavramını iş görenlerin çalışma saatleri içerisinde, işten kaçmak maksadıyla örgütün 

internetinin kişisel amaçlar için kullanılması şeklinde açıklamıştır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda 

sanal kaytarma kavramı ilk kez Özkalp ve arkadaşları (2012) tarafından kullanılmıştır. Özkalp vd. nin 

yapmış olduğu çalışmada sanal kaytarma kavramı olumsuz bir durum olarak nitelendirilmiş, çalışanların 

iş ile alakası olamayan sitelere kasıtlı bir şekilde girerek örgütün kurallarına uymayan ve sonrasında 

olumsuz sonuçlar doğuran bir kavram olarak tanımlanmıştır. 

Literatürü incelediğimizde pek çok sanal kaytarma tanımı ile karşılaşmak mümkündür. Bu 

tanımlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 Sanal kaytarma; örgüt kaynaklarının israf edildiği sapkın davranışlar arasında yer alır ve bu 

davranışlar; çalışma saatleri içerisinde müzik dinlemek veya indirmek, bireysel telefon 

görüşmeleri yapmak, e-mail göndermek veya almaktır (Robinson ve Bennet, 1995: 555). 

 Sanal kaytarma; örgütün internet imkânını, yapılması gereken iş dışı faaliyetler (bilgisayarda 

müzik dinlemek, oyun oynamak vs.) için bilinçli bir şekilde kullanmaktır (Anandarajan ve 

Simmers, 2004: 577). 

 Sanal kaytarma; örgütlerde internetin, çalışanlar tarafından özel ihtiyaçları için kullanılmasıdır 

(Bock ve Ho, 2009: 124). 

 Blanchard ve Henle (2008) araştırmalarında iki türlü sanal kaytarma durumunun olduğunu 

açıklamışlardır; önemli sanal kaytarma ve önemsiz sanal kaytarma. Önemli sanal kaytarma 

davranışları arasında kumar siteleri, pornografik siteler ve arkadaş bulma siteleri yer alır. 

Önemsiz sanal kaytarma davranışları arasında ise bireysel e-mail gönderme veya alma, haber 

sitelerini ziyaret etmek yer alır. 

2.1. Sanal Kaytarma Davranışının Nedenleri 

Literatürü incelediğimizde sanal kaytarma davranışlarının sebepleri geniş bir alana yayılmış 

durumdadır ancak bu davranışların gerçekleştirilmesinin sebepleri tamamen belirlenmiş durumda 

değildir (Vitak, Crouse ve LaRose, 2011: 1751).  

Sanal kaytarma davranışları ile yaş, medeni hal, gelir düzeyi ve eğitim durumu gibi demografik 

faktörler arasında ilişki vardır (Jia, Jia ve Karau, 2013: 358). 

Sanal kaytarma davranışlarına etki eden bir başka konu ise kişilik özellikleridir. Beş büyük kişilik 

özellikleri ile sanal kaytarma davranışları birbirini etkileyen unsurlardır ve aralarında ilişki söz 

konusudur (Jia vd., 2013). 
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Sanal kaytarma davranışlarına neden olan diğer konular arasında örgütsel adalet algısı (Yağcı ve 

Yüceler, 2016), sosyal öğrenme, tükenmişlik, sosyal değişim, eşitlik, tepki, örgütsel vatandaşlık algısı, 

aidiyetlik gibi pek çok kavram iş görenleri sanal kaytarma faaliyetlerine iten nedenler arasında 

gösterilmiştir (Ünal ve Tekdemir, 2015: 95). 

2.2. Sanal Kaytarma Davranışının Yararları ve Zararları 

Sanal kaytarma davranışlarının örgüt için yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda yapılan 

araştırmalar sonucunda araştırmacılar pek çok farklı görüş ortaya atmışlardır (Çavuşoğlu, 

Palamutcuoğlu ve Palamutcuoğlu, 2014). Blanchard ve Henle (2008); Köse, Oral ve Türesin (2012); 

Özdem ve Demir (2015) bu davranışların örgüt açısından bir problem yaratmadığı görüşündedir. Bu 

davranışlar çalışanların monotonluktan sıkılmasını engeller, onlara yeni öğrenme olanakları tanıyarak 

kendilerini geliştirmesi fırsatını verir. Yani bu tür davranışlar örgüt için olumlu sonuçlar doğurur. 

Özkalp vd. (2012) ise tam aksi yönde görüş savunmuşlardır, bu araştırmacılara göre sanal kaytarma 

davranışları örgüt için olumsuz etkilere sebep olur. Bu davranışları maddi ve yasal kayıplara sebebiyet 

veren, işin düzenini bozan davranışlar olarak tanımlamışlardır. 

Blanchard ve Henle (2008) sanal kaytarma davranışlarını büsbütün olarak yararlı veya zararlı 

olarak düşülmemesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Seymour ve Nadasen ‘a (2007: 543) göre iş görenlerin bilişim teknolojisine rahat ulaşabilmeleri, 

örgüt verimliliği ve iş gören performansı üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Liberman ve 

arkadaşlarına (2011: 2192) göre bilgi/iletişim araçlarına ve internete ulaşımın kolay olması nedeniyle 

maddi kayıplar yaşanır, verimlilik düşer ve hukuki sorunlara sebep olabilir. 

Stanton (2002: 55) interneti sık kullanan iş görenlerin iş tatminin, duygusal bağlılığının, iş 

arkadaşları ile ilişkilerinin ve iş-yaşam dengesinin diğer çalışanlara nazaran daha iyi olduğunu 

belirtmiştir. Aynı zamanda interneti sık kullanan iş görenlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda da 

daha başarılı olduğunu belirtmiştir. 

Anandarajan ve Simmers (2004) iş görenlerin internet üzerinden grup ve forumlara katılmasının 

örgüt için yararlı olacağını savunmuşlardır.  Buna göre iş görenler katıldıkları grup ve forumlardan örgüt 

için yararlı olabilecek bilgileri öğrenebilirler. 

Lim ve Chen (2012) ise sanal kaytarma davranışlarından internete göz atma faaliyetlerinin, iş 

görenlerin üretkenliğini ve yaratıcılığını arttıracağı sonucuna varmışlardır. Aynı şekilde Keklik vd. 

(2015: 129) teknolojiyle yakın ilişki içinde bulunan örgütlerde (örn; Google) sanal kaytarma 

davranışının desteklenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu tarz örgütlerin, iş görenlerin yaratıcılığını ve 

öğrenme kapasitesini arttırdığını savunmuşlardır. Çünkü işe değer katma konusunda tüm bunlar önemli 

görülmüştür. 
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Li ve Chung’ a (2006: 1067) göre e-posta alıp/göndermek ve online sohbet sitelerine katılmak iş 

görenler üzerinde bağımlılık yapan faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri sık sık gerçekleştiren iş görenlerin iş 

verimliliğinde azalmalar meydana gelmektedir. Akça (2013) iş saatleri içerisindeki verimsizliğin asıl 

nedenleri arasında sanal kaytarma davranışlarını göstermiştir. 

Liberman vd. ‘e (2011: 2192) göre sanal kaytarma davranışları örgütteki verimliliği azaltır,  maddi 

kayıplara sebep olur, iş görenlerin indirdikleri video, müzik ve ziyaret ettikleri yetişkin siteleri örgütü 

yasal olarak sıkıntıya sokar. Aynı zamanda bu etkinlikleri gerçekleştiren iş görenler internet hatlarında 

yoğunluğa sebep olur ve diğer iş görenlerin işlerini yapmalarına engel olur. 

Özetle örgütlerde sanal kaytarma davranışları bazı araştırmacılar tarafından iş tatmini ve 

verimliliğini arttırdığı şeklinde ileri sürülmüş bazı araştırmacılar tarafından ise bu davranışların kontrol 

altına alınmaması durumunda önemli derecede maddi kayıplara sebep olacağı ileri sürülmüştür. 

3. TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

Tükenmişlik günümüz iş hayatında hemen hemen her meslek grubunda oldukça fazla 

görülmektedir. Özellikle öğretmen, hemşire, doktor ve banka çalışanları sıklıkla tükenmişlik sendromu 

yaşamaktadırlar. Bu alandaki çalışmalar ilk olarak bu meslek grupları üzerine yapılmıştır (Çapri, 

Gündüz ve Gökçakan, 2011: 135). Toplumların yalnızlaşmasıyla birlikte her meslek grubunda, her 

yaştaki çalışanda tükenmişlik sendromu görülme sıklığı da artmıştır. Ciddi bir problem oluşturan 

tükenmişlik sendromu, birey ve örgütler için kötü sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple öncesinde 

önlemler alınması gerekliliği birçok kişi ve örgüt tarafından kabul edilmiştir (Droogenbroeck, Spruyt ve 

Vanroelen, 2014: 99).   

Tükenmişlik sürekli olan stres ile başa çıkamama durumudur. Bu durum sonucunda fiziksel, 

zihinsel ve duygusal yönlerden çöküntüye uğrama halidir. İş hayatını sıkıntıya sokan tükenmişlik,  hem 

örgütler hem de bireyler için bir tehdit unsurudur. İngilizce kaynaklarda “job burnout” ya da “staff 

burnout” olarak bilinen bu kavramlar Türkçe’ye “tükenmişlik-tükeniş sendromu, mesleki tükenmişlik” 

olarak geçmiştir (Çam, 1992: 463). 

1970’ li yıllardan beri tükenmişlik üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Çıkışından bu yana 

araştırmacılar tarafından dikkate alınmış ve geliştirilmiştir. Literatürdeki bazı tükenmişlik tanımları şu 

şekildedir: 

 Tükenmişlik; başarısızlık, enerji ve güç kaybı veya bireylerin iç kaynakları üzerinde, 

karşılanamayan talepler neticesinde meydana gelen bir tükenme durumudur (Freudenberger, 

1974: 159). 

 Tükenmişlik; bireylerin aşırı strese karşı gösterdikleri, işten soğuma tepkisidir (Cherniss, 1980: 

74). 
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 Tükenmişlik; iş gereğince yoğun bir duygusal taleple karşılaşan ve insanlarla yüz yüze çalışan 

bireylerde rastlanan, bireylerin iş hayatında, özel hayatında ve çevresindeki diğer bireylere karşı 

negatif tutumlar sergilemesine sebep olan, umutsuzluk, çaresizlik, yorgunluk ve uzun süreli 

fiziksel bitkinlik durumudur (Maslach ve Jackson, 1981: 99). 

 Tükenmişlik; bireylerdeki başarının azalması, duygusal yönden çökmesi ve duyarsızlaşması 

sonucu ortaya çıkan bir sendromdur (Cordes ve Dougherty, 1993: 621). 

3.1. Tükenmişlik Sendromunun Nedenleri 

Literatür incelendiğinde tükenmişliğe neden olan ana unsurlar iki başlık altında incelenmiştir; 

bireysel faktörler ve örgütsel faktörler.  

3.1.1. Bireysel Faktörler 

Bireysel tükenmişlik sebepleri, bireylerin sahip oldukları özelliklerinden dolayı meydana gelen 

ve tükenmişliği arttıran-azaltan veya tükenmişliğe zemin hazırlayan unsurlardan oluşur. Bireylerin yaş, 

cinsiyet, medeni hal, çalışma süresi ve eğitim durumu yani demografik özellikleri tükenmişlik üzerinde 

önemli etkilere sahiptir. Örneğin tükenmişliğin genç yaştaki bireylerde görülme olasılığı yaşı büyük 

bireylerde görülme olasılığına göre daha fazladır (Önal, 2010: 40).  

Tükenmişliğe neden olan bireysel sebepler arasında gösterilen bir diğer unsur beklentilerdir. Genç 

çalışan bireylerde bu beklentiler yaşı büyük çalışan bireylere göre daha yüksektir. Çünkü genç çalışan 

bireyler hevesli ve tecrübesiz olduklarından dolayı tam olarak gerçekçi değillerdir. Çalışanlar, yaşın 

ilerlemesiyle birlikte tecrübe kazanır ve daha gerçekçi bireyler haline gelirler. Bu sebeple beklentileri 

de düşük olur. Bu da tükenmişlik sendromunun genç çalışan bireylerde daha fazla görüldüğünün 

açıklaması olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu durum beklenti seviyelerinin farklılığı olarak 

açıklanmıştır (Stevens ve O'Neill, 1983: 615). 

Tükenmişliğe neden olduğu düşünülen bir başka bireysel sebep ise kişilik özellikleridir. 

Bireylerin sahip oldukları imkânları kullanabilmesi ve kişilik özellikleri, tükenmişlik yaşamamaları ile 

ilişkilidir. Tükenmişlikten korunma seviyesini belirleyen unsurlar kişilik özellikleridir. Örneğin stresle 

baş edemeyen bireylerin tükenmişlik yaşama olasılığı stresle baş edebilen bireylere göre daha fazladır. 

Kendine güveni ve tahammül düzeyi düşük, pasif, savunmasız, kontrol ihtiyacı duyan ve rekabetçi 

bireylerin, tükenmişliğe eğilimleri oldukça fazladır (Çelik, 2013: 46).  Maslach’ a göre bu kişilik 

özelliklerine sahip bireyler, daha çok duygusal tükenmişliği yaşamaktadırlar. 

3.1.2. Örgütsel Faktörler 

Tükenmişlik kavramın incelendiği ilk yıllarda, bu kavramın bireysel özelliklerden kaynaklandığı 

düşünülmüştür. Ancak daha sonraki yıllarda sadece bireylerden kaynaklanmadığı, meslek ve örgütlerin 

de tükenmişlik üzerinde önemli etkilerinin olduğu anlaşılmıştır (Ardıç ve Polatçı, 2008: 69-96). 
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Çalışılan örgütün tipi, özellikleri, işin niteliği, aşırı iş yükü, çalışma saatleri, alınan kararlarda 

etkisiz kalma, yetersiz sayıda personel ve araç, örgüt içindeki bireylerle olan iletişim, otoriter üstler, 

örgüt desteğinin olmaması ve örgüt ortamı örgütsel tükenmişlik nedenleri arasında sayılmıştır (Polat, 

2011: 61). Bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı, bireylerin tükenmişlik yaşamalarına zemin 

hazırlar. Bu tarz sıkıntılara uzun süre maruz kalan birey, psikolojik kaynaklarını yavaş yavaş 

yitirmektedir. Uyumsuzlukla baş edemeyen birey, tükenmişlik yaşamaktadır (Ahola vd., 2014: 29). 

Aynı zamanda kendisini işine adayan bireyler, hedeflerine ulaşabilmek için pek çok şeyden ödün 

verirler; bu da onları bitkinliğe iter. Bitkinlik yaşayan bireylerin tükenmişliğe eğilimleri de fazla 

olmaktadır (Güven, 2013: 36). 

4. SANAL KAYTARMA VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Çalışan bireylerin sanal kaytarma davranışı gösterme sebepleri iş ile ilgili, örgütle ilgili veya 

bireyin kendisi ilgili olabilmektedir. Bunların yanı sıra örgütsel adalet algısı, kişilik özellikleri, 

aidiyetlik, örgütsel vatandaşlık algısı ve tükenmişlik gibi unsurlar bireyleri sanal kaytarma davranışına 

yönlendiren sebepler arasındadır. Sanal kaytarma ve tükenmişlik kavramı daha önce yapılan sınırlı 

sayıdaki çalışmalarda incelenmiş ve birbirleri üzerinde etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Cook, 2017: 

11). 

Tükenmişlik yaşayan bireylerin sanal kaytarma davranışa eğilimlerinin arttığı gözlemlenmiştir 

(Ünal ve Tekdemir, 2015: 95). Literatür incelendiğinde, sanal kaytarma ve tükenmişlik sendromu 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı çalışmalara aşağıda değinilmiştir. 

Kerse ve Soyalın (2018) yapmış oldukları çalışmayı kamu kurumunda çalışmakta olan 110 kişi 

ile gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada adalet algısının sanal kaytarma düzeylerine etkisi ve bu etkide 

duygusal tükenmenin aracılık rolü arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda etkileşim ve 

dağıtım adaleti ile tükenmişlik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Duygusal tükenmişlik ile önemli/önemsiz sanal kaytarma davranışları arasında önemli derecede pozitif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Etkileşim adaletinin önemsiz sanal kaytarma davranışları 

üzerindeki etkisinde, duygusal tükenmenin aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yıldırım (2018) yapmış olduğu çalışmayı Erzurum ilinde toplam 119 Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavir ile gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada tükenmişlik düzeyinin önemli/önemsiz sanal kaytarma 

üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma sonucunda tükenmişliğin 

bütün alt boyutları ile iş doyumu arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Tükenmişliğin alt 

boyutu olan duyarsızlaşma ile hem önemli hem de önemsiz sanal kaytarma davranışları arasında pozitif 

yönlü bir ilişki bulunurken; kişisel başarısızlık ve duygusal tükenme ile sadece önemsiz sanal kaytarma 

davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. İş doyumu, tükenmişlik ve önemli sanal 
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kaytarma arasında aracılık rolü üstlenerek önemli sanal kaytarma davranışlarını azaltıcı yönde bit etkide 

bulunmuştur. 

Durak ve Sarıtepeci (2018) yapmış oldukları çalışmayı Türkiye’de çeşitli bölgelerdeki farklı 

branşlarda görevini sürdürmekte olan 194 öğretmen ile gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin 

sanal kaytarma davranışları ve tükenmişlik seviyeleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda sanal 

kaytarma davranışları ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 

tükenmişlik seviyelerini öngörmede, sanal kaytarma davranışları önemli bir değişken olarak 

açıklanmıştır. 

Stoddart (2016) yapmış olduğu çalışmayı Amerika’da Amazon internet sitesinde tam zamanlı 

olarak çalışan 219 kişi ile gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada iş stresi ile tükenmişliğin sanal kaytarma ve 

düşüncelilik (mindfulness) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda düşüncelilik ve sanal 

kaytarma davranışlarının, tükenmişlik ile başa çıkmada pozitif bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sanal kaytarma davranışları ve tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik 

olan bu çalışmada yerli ve yabancı literatür kaynakları taranmış ve bu iki değişken arasında yapılmış 

olan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda tükenmişlik sendromunun, sanal kaytarma 

davranışları üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Buna göre tükenmişlik düzeyleri yüksek olan 

çalışanların daha fazla sanal kaytarma davranışı gösterecekleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonucu, çalışanların farklı tükenmişlik düzeyleri ve buna bağlı olarak sanal 

kaytarma davranışlarına olan eğilimin değişken olduğunu göstermektedir. Çalışanlarla ilgili yapılacak 

olan değerlendirmeler için, bu değişkenlerin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Çalışanları tükenmişliğe sürükleyen unsunlar minimum düzeye indirilmeli ve tükenmişlikle başa 

çıkma yolları daima aranmalıdır. Bu şekilde örgütler, sahip oldukları insan kaynağından verimli bir 

şekilde yaralanabilecektir.  

İnsan kaynakları yetkilileri ve yöneticiler çalışanların demografik özellikleri ve tükenmişlik 

düzeylerinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkilerini inceleyerek bu doğrultuda verilecek 

kararlara yön verebilirler. 

Çalışanların tükenmişliklerinin veya sanal kaytarma davranışlarının azaltılması için yöneticiler 

tarafından çeşitli motivasyon araçları uygulamaya konulabilir, bireysel ve kurumsal stratejiler 

belirlenebilir. 
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Araştırma sonuçları dikkate alındığında tükenmişlik düzeyleri görece olarak fazla olan 

çalışanların sanal kaytarma davranışlarına meyilli oldukları görülmektedir. Bu konuda örgütlerin 

koşulları ile çalışanların beklenti ve amaçları arasında uyum sağlayacak çalışmalar yapılabilir. 
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ONLINE ALIŞ-VERİŞ SİTELERİNİN FUZZY TOPSIS YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

 

Araş. Gör. Sait Tahir ŞEKER 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ve en çok tercih edilen beş online alış veriş 

sitesinin, çok kriterli karar verme metotlarından biri olan Fuzzy (Bulanık) TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Smilarity to Ideal Solution) metodu kullanılarak beğeni sıralamasının belirlenmesidir. 

Bu bağlamda daha önce bu sitelerin hepsinden alış veriş deneyimlemiş beş tane karar vericinin, 

belirlenen kriterleri (sitenin tasarımı, ürün çeşitliliği, kargo hizmetleri, müşteri hizmetleri ve alış veriş 

güvenliği) ve bu kriterler doğrultusunda alternatifleri dilsel değişkenlerle değerlendirmeleri istenmiştir. 

Dilsel değişkenler daha sonra üçgen fuzzy sayılara dönüştürülmüştür ve metodun algoritması 

kullanılarak, her bir alternatifin yakınlık katsayıları belirlenmiş ve beğeni sıralaması bu yakınlık 

katsayılarına göre yapılmıştır. Belirsizlik altında karar verme yöntemi olarak kullanılan Fuzzy TOPSIS 

yönteminin, tüketicilerin e-perakendeci tercihlerinde kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde ve en çok 

tercih edilen online alış veriş sitelerinin sıralanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Çalışma 

sonucunda, beş online alış veriş sitesi arasında www.aliexpress.com internet sitesinin sıralamada 

birinci olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fuzzy TOPSIS, Online alış veriş, Dilsel değişkenler, Üçgen fuzzy sayılar, E-

Perakendeci. 

JEL Kodları: C44, D70, D81 
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A STUDY FOR THE EVALUATION OF ONLINE SHOPPING SITES WITH FUZZY 

TOPSIS METHOD 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the ranking of liking of the most preferred five online 

shopping sites which operates in Turkey by using Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Smilarity to Ideal Solution) method which is one of the multi-criteria decision-making methods. In this 

context, five decision makers who have experienced shopping from all of these sites were asked to 

evaluate the criteria and the alternatives with linguistic variables according to these criteria (site 

design, product variety, cargo services, customer service, shopping security). The linguistic variables 

were then transformed into triangular fuzzy numbers and the algorithm of the method was used to 

determine the proximity coefficients of each alternative and the order of the rankings were made 

according to these proximity coefficients. It is determined that Fuzzy TOPSIS method, which is used as 

decision making method under uncertainty, can be used to determine the weight of the criteria in the e-

retailer preferences of consumers and to rank the most preferred online shopping sites. At the end of the 

study, www.aliexpress.com website was ranked first among the five online shopping sites. 

Keywords: Fuzzy TOPSIS, Online shopping, Linguistic variables, Fuzzy triangular numbers, E-

Retailers. 

JEL Codes: C44, D70, D81. 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) metotlarından biri olan Fuzzy (Bulanık) 

TOPSIS (Tecnique for Order Preference by Smilarity to Ideal Solution) metodunun uygulanmasına 

yönelik bir tanıtım uygulaması amaçlanmaktadır. Fuzzy TOPSIS metodu, birden çok karar vericinin, 

fazla sayıda kritere göre, belirsizlik durumu altında alternatifleri değerlendirerek, alternatifleri 

sıralamasına, bu sayede de seçim doğrultusunda kararını daha doğru vermesine yardım edecek bir 

metottur. Buna bağlı olarak, Fuzzy TOPSIS metodu kullanılarak internet üzerinden son tüketicilere 

hizmet ve mal satışı yapan online alış-veriş siteleri değerlendirilerek bir sıralama yapılmıştır. 

TOPSIS (Tecnique for Order Preference by Smilarity to Ideal Solution) Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) yöntemlerinden biridir. Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiştir (Chen, 2000: 2). 

TOPSIS metodu, en ideal çözüm için gerekli olan yakınlık mesafesini hesaplar. Bunun yanında hem 

pozitif ideal çözüme olan mesafeyi hem de negatif ideal çözüme olan mesafeyi yapılacak hesaba dahil 
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eder. Bu mesafelerin karşılaştırılması ile yapılacak tercihlerin sıralaması oluşturulur (Janko ve 

Bernroider, 2005: 16). 

Farklı dilsel değerlendirmeler yapmak, ağırlıkları oluşturmak ve en iyi seçime karar vermek için 

çok kriterli bir fuzzy karar verme yöntemi gereklidir (Chen, 2001:66). TOPSIS metodunda, fuzzy 

değerler kullanılarak yapılan ilk çalışmaların, Negi’nin (1989) bir doktora teziyle, Chen ve Hwang’ın 

ise (1992) ise yayımladıkları bir kitapla başlatıldığı görülmektedir. Fakat Fuzzy TOPSIS algoritması net 

bir şekilde tamamlanmamıştır (Chu,2002:688). Farklı araştırmacılar bu çalışmalar doğrultusunda 

algoritmayı tamamlama yönünde çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Chen (2000), yayımladığı 

çalışmasında bu eksikliği gidermiştir. 

Karar verme problemleri, tüm uygulanabilir alternatifler arasından en iyi seçeneği 

numaralandırma sürecidir. İçinde bu tür sorunlar barındıran hemen hemen tüm problemlerde çok kriterli 

karar verme yöntemleri kullanmak ve bu numaralandırmayı yapmak oldukça yaygındır (Chen, 2000). 

Yani bu tür problemlerde karar vericiler ÇKKV teknikleri kullanma eğilimindedirler. Bir ÇKKV 

problemi aşağıdaki matris şeklinde gösterilebilir; 

 

 

 

 

A1, A2,… Am Karar vericilerin seçmek durumunda oldukları alternatifleri, C1, C2,… Cn tercih 

edilecek alternatiflerin kriterlerini göstermektedir. Xij  ise alternatiflerin ağırlıklarını ifade etmektedir.  

Bir üçgen fuzzy sayı “n ” (n1, n2, n3) şeklinde gösterilir ve μn (x) üyelik fonksiyonu aşağıdaki gibi 

ifade edilir ve aşağıdaki gibi gösterilir (Chen, 2000: 3). 
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Şekil 10. Üçgen Fuzzy Sayısı 

 

 

m= (m1, m2, m3) ve n= (n1, n2, n3) iki üçgen fuzzy sayı olsun. Aralarındaki uzaklığı hesaplamak 

için kullanılan vertex metodu şöyle tanımlanır (Chen, 2000: 3): 

 

Dilsel değişken değerleri, anadildeki ifadeler olan değişken değerleridir (Zadeh, 1987: 109). 

Örneğin kolaylık dilsel bir değişkendir. Çünkü değerleri çok kolay, zor, orta, kolay, çok zor gibi değerler 

olabilir. Dilsel değerler fuzzy sayılarla ifade edilebilirler.  

Fuzzy TOPSIS metodu, karar vericilerin kararlarının farklılık gösterdiği durumlarda, toplu halde 

(grup) karar almayı gerektiren problemlerin çözüme kavuşturulması için son derece uygundur. Farklı 

kriterlerin önem ağırlıkları ve kriter değerleri dilsel değişkenler olarak ifade edilir. Kriterlerin önem 

derecesini ve farklı kriterlere göre alternatiflerin kriter değerlerini hesaplamak için karar vericiler dilsel 

değişkenler kullanırlar. Bu dilsel değişkenleri pozitif üçgen fuzzy sayılar olarak tanımlamak 

mümkündür ve aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. (Chen, 2000: 4-5): 
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Tablo 33. Her Bir Kriterin Önem Ağırlığı İçin Dilsel Değişkenler 

 

 

Tablo 34. Kriter Değerleri İçin Dilsel Değişkenler 

 

 

K tane karar vericiden oluşan, 
k

ijx  ve 
K

jw ’nın K ’nıncı karar vericinin önem ağırlığını ve kriter 

değerlerini gösterdiği bir grupta her bir kritere göre alternatiflerin kriter değerleri ve kriterlerin önem 

ağırlıkları sırasıyla aşağıdaki 

gibi hesaplanır: 

 

Normalize edilmiş Fuzzy Karar matrisi R ile gösterilir. Normalize edilmiş fuzzy karar matrisi 

aşağıdaki gibi gösterilir; 

[ ]ij mxnR r  

B fayda kriteri kümesi ise şu şekilde hesaplanır: 

Çok Düşük (ÇD) ÇD (0, 0, 0,1)

Düşük (D) D (0, 0,1, 0,3)

Orta Düşük (OD) OD (0,1, 0,3, 0,5)

Orta (O) O (0,3, 0,5, 0,7)

Orta Yüksek (OY) OY (0,5, 0,7, 0,9)

Yüksek (Y) Y (0,7, 0,9, 1)

Çok Yüksek (ÇY) ÇY (0,9, 1, 1)

 Her Bir Kriterin Önem Ağırlığı İçin Dilsel

Değişkenler

Çok Kötü (ÇK) ÇK (0, 0, 1)

Kötü (K) K (0, 1, 3)

Orta Kötü (OK) OK (1, 3,5)

Orta ( E) O (3, 5, 7)

Orta İyi (Oİ) Oİ (5, 7, 9)

İyi (İ) İ (7, 9, 10)

Çok İyi (Çİ) Çİ (9, 10, 10)
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Ağırlıklı normalize edilmiş fuzzy karar matrisi ise şu şekilde hesaplanır; 

 

 

 

Formülüyle hesaplanır. 

Ağırlıklı normalize edilmiş fuzzy karar matrisine göre vij elemanları normalize edilmiş pozitif 

üçgen fuzzy sayılarıdır ve [0,1] aralığında yer alırlar. 

Fuzzy Pozitif İdeal Çözüm, (FPİÇ, A*) ve Fuzzy Negatif İdeal Çözüm (FNİÇ, A-) aşağıdaki gibi 

tanımlanır; 

 

 

*

jv  = (1,1,1), jv
= (0,0,0) olarak kabul edilir. Her bir alternatifin ise pozitif ve negatif ideal 

çözüme uzaklıkları aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 

d, iki fuzzy sayı arasındaki mesafeyi (uzaklığı) göstermektedir.  

Daha sonra yakınlık katsayısı ile alternatiflerin sıralaması ortaya konur. Yakınlık katsayısı ise 

aşağıdaki gibi hesaplanır; 
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iCC  değeri 1’yaklaşırken alternatif FPİÇ’e yaklaşır. 1’den uzaklaştıkça FNİÇ’e yaklaşır. 

Fuzzy TOPSIS metodunun algoritması aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Adım 1: Karar vericilerden oluşan bir komite kurulur ve değerlendirme kriterleri belirlenir. 

Adım 2: Karar vericiler, karar kriterlerinin önem ağırlıklarını belirleyecek ve belirlenen kriterlere 

göre alternatifleri dilsel değişkenlerle değerlendirilir. 

Adım 3: Cj kriterinin toplam fuzzy ağırlığı wj’yi elde etmek için kriter ağırlığı toplanır. Cj kriteri 

altında Ai alternatifinin toplam fuzzy kriter değerleri xij’yi elde etmek için de karar vericilerin 

değerlendirmeleri bir araya getirilir. 

Adım 4: Fuzzy karar matrisi ve normalize edilmiş fuzzy karar matrisi oluşturulur. 

Adım 5: Ağırlıklı normalize edilmiş fuzzy karar matrisi oluşturulur. 

Adım 6: FPİÇ  (Fuzzy Pozitif İdeal Çözüm) (1,1,1) ve FNİÇ (Fuzzy Negatif İdeal Çözüm) (0,0,0) 

olarak kabul edilir. 

Adım 7: Her bir alternatifin FPİÇ ve FNİÇ’ten olan toplam uzaklıkları hesaplanır. 

Adım 8: Her bir alternatifin yakınlık katsayısı bulunur. 

Adım 9: Yakınlık katsayısına göre alternatiflerin sıralaması yapılır. 

2. E-HİZMET KALİTESİ KRİTERLERİ 

E-Perakendecilikte, internet üzerinden alış veriş yapan kişileri, müşterilere çevirmek açısından 

müşterilerin dikkat ettiği e-hizmet kalitesi boyutları değerlendirilir. Müşteri memnuniyetlerini arttırmak, 

tekrar satın alma davranışı kazandırmak ve sadık müşteriler olmalarını sağlamak için e-hizmet kalitesi 

faktörleri değerlendirilmektedir.  

Sipariş karşılama (alma), güvenlilik ve gizlilik, internet sitesinin performansı ve müşteri 

hizmetleri bu faktörler olarak sıralanmaktadır (Wolfinbarger ve Gilly, 2003). Buna ek olarak, internet 

sitesinin tasarımı, sunulan hizmetin tutarlılığı, güvenli alış-veriş ve dağıtım kalitesi de e-hizmetlerin 

kalite faktörleri arasında değerlendirilir (Xing, 2010).  Konu ile ilgili daha önceden belirlenen kriterler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir; 
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Tablo 3. Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin Boyutları 

 

Kriterler

Kullanım Kolaylığı

Web Sitesi Tasarımı

Süreç Hızı

Güvenlik

Kullanım kolaylığı

Tasarım

Güvenlik

Danışmanlık

Empati

Yanıt verebilirlik

Yetenek

Bilginin Kalitesi

Empati

Web asistanı

Müşteri Hizmetleri

Tasarım

Güvenlik

Gizlilik

Bilginin Kalitesi

Site tasarımı

Güvenilirlik

Müşteri Hizmetleri

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet KalitesininBoyutları

Yoo ve Donthu (2001)

Barnes ve Vidgen (2002)

Li vd. (2002)

Ranganathan ve Ganapathy (2002)

Cai ve Jun (2003)
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3. ONLINE ALIŞ-VERİŞ SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de en çok tercih edilen online alış-veriş siteleri arasında olan 5 

online mağazanın Fuzzy TOPSIS metoduyla değerlendirilmesine geçilecektir. Bu kapsamda 

değerlendirilecek alış-veriş siteleri; hepsiburada (https://www.hepsiburada.com/), gittigidiyor 

(https://www.gittigidiyor.com/), n11 (https://www.n11.com/), amazon (https://www.amazon.com.tr/) 

ve aliexpress (http://www.aliexpress.com/) olarak belirlenmiştir. Bu internet siteleri ile tercih edilen 

alternatifler ifade edilmektedir ve çalışmanın bundan sonraki kısmında sırasıyla A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde 

gösterilecektir. Daha önce bu beş internet sitesinden de alış veriş yapmış olan 5 karar vericinin bu 

internet sitelerini dilsel değişkenlerle değerlendirmesi sağlanmıştır. Karar vericiler K1, K2, K3, K4, K5 

olarak gösterilmektedir. Önceden yapılan çalışmalar doğrultusunda değerlendirme kriterleri ise şu 

şekilde kararlaştırılmıştır; Sitenin tasarımı, Ürün çeşitliliği, Kargo hizmetleri, Müşteri Hizmetleri ve 

Alış-Veriş Güvenliği. Bu kriterler de sırasıyla C1, C2, C3, C4, C5 şeklinde gösterilmiştir.  

 

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet KalitesininBoyutları

Kriterler

Garanti

Güvenilirlik

Yanıt Verebilme

Satın Alma Süreci

Yeterlilik

Sistem Uygunluğu

Yerine Getirme

Gizlilik

Tasarım

Erişilebilirlik

Güvenlik

Müşteri Hizmetleri

Güven

Kullanım Kolaylığı

Tasarım

Dağıtım Hizmetleri

Bilginin Doğruluğu

Tasarım

Kullanım Kolaylığı

Sipariş Teslim Doğruluğu

Long ve McMellon (2004)

Parasuraman vd. (2005)

Bauer vd. (2005)

Sohn ve Tadisina (2008)

Ladhari (2010)

https://www.hepsiburada.com/
https://www.gittigidiyor.com/
https://www.n11.com/
https://www.amazon.com.tr/
http://www.aliexpress.com/
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Yöntemin algoritması kullanılarak, her bir alternatifin değerlendirilmesi, karar kriterlerine bağlı 

olarak adım adım hesaplamalar yapılarak tamamlanmıştır. Her bir alternatifin yakınlık katsayısı (CCn) 

hesaplanmıştır ve aşağıdaki gibi sıralanmışlardır.  

 

1

3,05
0,568

(2,32 3,05)
CC  


  (hepsiburada.com) 

 2

2,96
0,556

(2,36 2,96)
CC  


  (gittigidiyor.com) 

3

3,19
0,592

(2,19 3,19)
CC  


   (n11.com) 

4

2,87
0,540

(2,44 2,87)
CC  


  (amazon.com.tr) 

5

3,25
0,607

(2,09 3,25)
CC  


  (aliexpress.com) 

 

4. SONUÇ 

Bulanık (Fuzzy) TOPSIS yöntemi bulanık ortamlarda grup kararı vermeye yardımcı olan bir 

yöntemdir. Bu çalışmada dilsel ifadeler üçgen bulanık sayılara dönüştürülmüştür. Yapılan çalışma 

sonucu karar vericilerin tercihleri doğrultusunda online alış-veriş siteleri değerlendirilmiştir. Ortaya 

çıkan sıralamada aliexpress.com internet sitesi birinci, amazon.com.tr sitesi beşinci olmuştur. Çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden bulanık TOPSIS yöntemi, bu tür modellerin çözümünde çok rahat 

ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Az sayıda karar vericinin yeterli olması ve kolay 

uygulanabilirliği gibi avantajlarının olmasıyla beraber bu yöntemle kriterlerin ve ağırlıkların doğru 

belirlenmesi, karar vericilerin objektif tutumuna bağlıdır. 

Çalışmada Fuzzy TOPSIS yönteminin algoritması anlatılmış ve online alış veriş sitelerinin karar 

vericiler tarafından değerlendirilmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Yöntemin bu tür belirsizlik 

ortamlarında sayısal verilerle ifade edilemeyen değerlendirme kriterleri kullanılarak derecelendirme 

yapmaya fayda sağlayacağı görülmektedir. Hangi kriterlerin karar vericiler tarafından önemli 

bulunduğu, işletmelere kendi e-hizmet kaliteleri açısından fikir verebilir. Hangi web mağazalarının 

hangi hizmetlerinin yeterli bulunup hangilerinin yetersiz bulunduğu ve değerlendirme sonucuna nasıl 
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etki ettiği ortaya çıkarılabilir. Memnuniyetsizliklerin kaynakları ve giderilmesi için yöneticilere fikir 

verip araştırmacılara yeni araştırma alanları yaratabilir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION 

PERFORMANCE: CASE STUDY OF SME IN ALGERIA 

 

Abdelheq LACHACHI 

 Nadjim MKEDDER  

 

ABSTRACT 

Purpose – The purpose of this study is to examine the relationship between knowledge 

management and innovation performance of the SME in Algeria.  

Design/methodology/approach – We analyze some small and medium Algerian organizations. 

For that reason, we designed a questionnaire in order to gathering data. The response sample included 

53 responses. We used the regression analysis method for testing the relationship between variables.  

Findings – The results of this study indicate that there is a positive relationship between 

knowledge management and innovation performance.  

Originality/value – there are a lot of papers which analyzed the relationship between knowledge 

management and performance but they have not provided a good explanation of a direct impact 

especially the direct impact on innovation performance in SME organizations in Algeria.  

Keywords: Knowledge Management, İnnovation Performance, SME, Algeria. 

JEL Codes : O3, D8, L25. 

1.INTRODUCTION 

In the 21 century, knowledge is considered as the most importance resource of all organizations 

in a global economy more and more competitive. Hence, in this knowledge economy, for being 

competitive and more performant, organizations must have a good intangible asset and especially a 

knowledge asset (Hsiao and Wen, 2011: 411; Chen and Chen, 2005: 381).    

Knowledge was considered as strategic resource (Djeflat, 2005; Aboelmaged, 2012: 45 ; Chen et 

al, 2011: 19 ; Wang et al, 2009: 100 ; Bangoli et Vedovato, 2014 ; Hung, 2013 ; Bollinger et Smith, 

2001: 10 ; Bhatti et al, 2011: 2847 : Zack et al, 2009: 393), a source of innovation (Wong et Ho, 2007), 

an economic capital and also a competitive asset (Lee and Choi, 2003: 179 ; Boumarafi, 2009: 17 ; Chen 
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 Ph.D student, Anadolu University, Eskişehir, Turkey, Na6km@yahoo.fr 
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and Fong, 2012: 13523 ; Wiklund and Shepherd, 2003: 1307 ; Alegre et al, 2011: 454 ; Chuang et al, 

2013: 218 ; Kim et al, 2012: 1047 ; Huang et al, 2007: 417). 

The knowledge management is crucial function in an organization because with such practice, the 

organization can save time, effort and money (Chawla et Joshi, 2012: 15). 

For that reason, we study the relationship between knowledge management and innovation 

performance in SME in Algeria.  

2. KNOWLEDGE 

Knowledge is strongly related to the human action (Tsoukas and Vladimirou, 2001: 973; Chawla 

and Joshi, 2012: 15), it resides at people as information, experiments, perspicacities and qualifications, 

products/services, and also as activities and processes (Chuang et al, 2013: 218).  

For Kantner (1999), knowledge is the power to act and make a decision (Richard et al, 2006: 20). 

It is also defined as justified personal belief that increases an individual's ability to take an effective 

action (Alavi and Leidner, 2001: 109). 

3. CHARACTERISTICS OF KNOWLEDGE 

Knowledge is characterized by it intangibility, measurability because it is difficult to measure the 

value of knowledge and its impact and finally it is also characterized by it extraordinary power because 

knowledge is created dynamically (by changes with the cognitive structures), it is intrinsically related 

to the human action, when it is used, it is not consumed (does not destroy itself with use). Its users can 

increase its value (Gupta et al., 2004: 491-492; Wiig et al: 12; Sammer et al., 2003: 03).     

4. KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Knowledge management has become a topical issue, it appeared in the 1990s (Earl, 2001: 215 ; 

Aliouat, 2005: 62 ; Almashari et al, 2002: 74 ; Chuang et al, 2013: 218), is a concept with a lot of 

definitions because there are a lot of approaches and visions. For Von krogh (1998), knowledge 

management is identification and leveraging collective knowledge in the organization to contribute to 

its performance (Alegre et al, 2011: 455). And for Scarbrough et al, (1999), it is a process or practice 

for creating, acquiring, sharing and using knowledge to enable learning and performance of 

organizations (Gaha and Mansour, 1903). Otherwise, it is defined as specific systematic and 

organizational processes for the creation, transfer, integration and leveraging of the particular 

knowledge of a functional unit, this knowledge is applicable across other functional units that make a 

particular competitive advantage (Chuang et al 2013: 218). 
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5. KNOWLEDGE MANAGEMENT LITERATURE CLASSIFICATION 

A literature review help us to classify studies of knowledge management in five principal 

categories: the ontology of knowledge, the knowledge management system, the role of information and 

communication technologies, the managerial and social aspect and the knowledge measurement (Ragab 

and Arisha, 2013: 875) (see the following figure). 

Figure 1. Knowledge Management Literature Classification 

 

Source: Ragab et Arisha, 2013: 892. 

6. KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACHES 

Three fundamental approaches were identified in the knowledge management literature: 

managerial, technological and hybrid approach. 

The managerial approach considers the knowledge as a strategic resource of the organization. It 

strongly related to the human action especially the tacit knowledge of people. The managerial approach 

focuses its analysis on the decision-making processes, the processes of training and the competences 

management and the animation of the communities of practice. For that reason, it used the 

personalization strategy “people to people” which means the interaction between people in the 

organization (Rolland, 2004: 23; Chen et al, 2011: 20). 
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In contrario, the technological approach focuses its analysis on the codification of knowledge and 

which is based on technologies of information and communication. It is based on the installation of the 

software tools, databases and the specific techniques of knowledge representation (Bayad and Simen, 

2003: 15). For that reason, it used the codification strategy “people to document” which means the 

codification of knowledge in databases for future use by the others (Hansen et al, 2003: 121; Foray, 

2004: 95-96).   

In addition, the hybrid approach tried to get the benefits from the two approaches in order to be 

more performant (Lachachi, 2014).   

7. KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES 

The Knowledge management processes are regarded as a primordial function of this one, certain 

authors considered them as the heart of the knowledge management (Choi, 2002: 18). Therefore, in 

literature, there are a lot of models of knowledge management processes that describe the relationship 

between different processes. These models start from three processes (produce, codify and transfer) to 

seven processes (create, acquire, identify, adapt, organize, distribute and apply) (King, 2009: 06). So, 

we conclude that there is no consensus between scholars for the ideal model, for that reason, Lachachi 

et al, proposed a model with five basic processes that present the most used processes which are: 

creation, storage, share, use and evaluation of knowledge (see the following figure). 

Figure 2. Knowledge Management Processes 

 

 

 Source: Lachachi et al, 2013: 197. 

8. INNOVATION PERFORMANCE 

The knowledge has a positive impact on performance in general and innovation performance in 

particular (Wiklund et Shepherd, 2003: 1307; Ives et al, 1998: 272), For that, organization have manage 

its resources in order to benefits from its advantages (Wiklund et Shepherd, 2003: 1307). 

Creation
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9. THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION 

PERFORMANCE 

Admittedly, knowledge is regarded as the primary source of the innovation and competitiveness. 

So, it has a primordial role in the innovation processes (Alegre et al., 2011: 458). Then, the practices of 

the management of knowledge play a central role in the processes of innovation (Alegre et al., 2011: 

458). 

Several studies argue that knowledge management processes have a positive effect on innovation 

performance (Wiklund et Shepherd, 2003: 1307; Ives et al, 1998: 272; Aboelmaged, 2012: 47). 

In fact, an effective knowledge management facilitates the communication and the share of 

knowledge which have an impact on the processes of innovation and consequently improves the 

innovation performance (Chen and Huang, 2009: 108; Aboelmaged, 2012: 44). 

In addition, the new knowledge which created in the organizations increases the capacity of 

innovation of new products or improves the existed products (Aboelmaged, 2012: 47). 

Therefore, the role of knowledge management is to help the organizations to create new 

products/services, in order to improve the productivity and creativity of employees and also to stimulate 

the team work. And the knowledge management helps also organizations to be more competitive and 

consequently to have more profit than the past, to improve the customers satisfaction (Almashari et al., 

2002: 81). 

Furthermore, knowledge management creates a sustainable competitive advantage (Alegre et al., 

2011: 455). 

Several scholars argue that the big organizations have more resources and they are able to 

innovate (Alegre et al., 2011: 455). In contrario, the small and medium organizations have certain 

advantages such as flexibility and best communication which help them to be more innovative (Alegre 

et al., 2011: 455). 

10. RESEARCH MODEL 

This study proposes a conceptual framework for testing the relationship between the knowledge 

management and the innovation performance in SME in Algeria. 

Figure 3. Research Model 
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11. METHODOLOGY 

11.1. Measurement and Questionnaire Collection and Data Analysis  

A questionnaire was used (with 7 likert scale, from 1 = absolutely disagree up to 7 = Completely 

agree) based on the results of the literature review to collect data starting from a sample of the managers 

and human resources directors, production directors working in various sectors: public and private, all 

of them are SME. The list of the companies was used from the direction of SME of the Tlemcen region, 

Algeria.  

A total of 90 questionnaires were distributed and 53 questionnaires were validated.  

We used the Alpha Cronbach index (Cronbach et al., 1951: 297) to estimate the reliability and the 

internal coherence of the items for each factor of the questionnaire. It allow to determine the elements 

of the questionnaire up to what point are related the ones to the others and also to provide a general 

index of the consistency or the internal coherence of the scale as a whole. 

Table 1. Cronbach Alpha 

Statistiques de fiabilité 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,961 ,963 47 

 

*Spss, V.22 

Moreover, Alpha Cronbach total is of 0,965, that confirms that our questionnaire is reliable (i.e., 

if the sample is changed, it gives us the same results) and it has an intern coherence very satisfactory. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1393 

 

The Description of the Variables 

Table 2. The Description of the Latent and Observed Variables 

Latent variables observed Variables  

Knowledge management processes (KMP)  KMP1, KMP2, KMP3, KMP4, KMP5, 

KMP6, KMP7, KMP8, KMP9, KMP10, KMP11, 

KMP12, KMP13, KMP14, KMP15 

Innovation performance (IP) OP13, OP14, OP15, OP16  

*SPSS V. 22 

 

11.2. Result Verification 

We used regression analysis method for analyzing these data with SPSS V. 22 software (Statistical 

Package for Social Sciences). 

11.3. The Regression Analysis  

 Formulation of the hypotheses and conceptual model: 

We suggest the following hypothesis: 

Hypothesis: the knowledge management processes has a positive effect on the innovation 

performance. 

 Validation of the analytical model and hypotheses testing: 

We used the regression analysis method to examine the relationship between the knowledge 

management and innovation performance. 

The principal results obtained from SPSS V. 22 are presented in table No.3.  

Table 3. Summary of the Principal Results of the Regression 

Independent variable 

Dependant variable (Innovation Performance) 

Coefficients Beta Significance 

Constant 2,000 0,006* 

Knowledge Management 

processes 
0,614 0,000* 
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R 0,544 

Fisher F 21,438 

Significance of Fisher 0,000* 

Durbin-Watson 1,672 

* 1 % degree of Significance 

Source: Data SPSS V. 22 

Moreover, we can write this equation as follows: 

IP= B0 + B1 KMP+ Ei 

According to the results given by SPSS, the coefficient attached to the variable “knowledge 

management processes” has a value of 0,614 with a significance of 0,006 < 0,01. This coefficient is 

positive and significant. That means this variable has indeed a positive effect on the innovation 

performance. Therefore, the hypothesis 1 of this study is accepted. 

Table 4. Test of Hypothesis 1 

Hypothesis 
Positive effect on the innovation 

performance 

knowledge management processes Accepted 

Source: Data SPSS V. 22 

Then, the final equation of our analysis is represented as follows: 

IP = 2 + 0,614 KMP. 

 Figure 4. Final Results 

 

 

 

 

 

 

Source: (Data SPSS V. 22) 
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12.CONCLUSION 

Today, the successful organizations are based on how to manage the intangible asset and 

especially the knowledge. Knowledge became the most important resource in the organization because 

it participates in the serenity, prosperity and growth of the organization. Consequently, the organization 

becomes more innovative, competitive and more performant.  

In this study, we treated the question of the relationship between knowledge management and 

innovation performance in Small and Medium Enterprise in Algerian. For that reason, we used the 

regression analysis method. 

The results present a positive and significant relationship between the knowledge management 

and innovation performance. We believe that there exists some practices like sharing and creating 

knowledge that help organizations to be more innovative and create new products/services or develop 

some existing products/services, and consequently, the organizations will be more performant especially 

in innovation performance. 

Finally, from these results, we confirm our principal hypothesis which says that: “The knowledge 

management processes have a positive impact on the innovation performance in SME in Algeria”.  
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NEOLİBERALİZMİN YENİ ÇOCUĞU: PREKERYA 

 

Onur BAYRAKCI 

ÖZET 

Küreselleşmenin ekonomi ayağını oluşturan neoliberalizm tüm toplumları her yönden yapı-

bozuma uğratmaktadır. Bu yapı-bozumlar içinde belki de en önemlisi çalışma ilişikilerinin önceki 

döneme göre çok büyük değişimlere neden olmasıdır. Esnek çalışma modellerinin günümüzde hâkim 

olan çalışma formu olarak ağırlık kazanması bireyler ve toplumlar üzerinde ağır etkileri olmuştur. 

Esnek çalışma modelinin tercih edilmesi bireylerin kaygı düzeylerini arttırmış, geleceğe bakışlarında 

pesimistik algılar oluşturmuştur. Bireyler bir taraftan geçim kaygılarınla yaşamlarını idame ettirmeye 

çalışırken diğer tarftan da yaşadığı topluma ait olamama yani kimlik sorunlarınla baş başa kalma 

sorunlarıyla yüzleşmek zorunluluğunu yaşamaktadırlar.  Güvencesiz çalışma sonucu kaygıyla yaşayan 

bireylerin sayısı tüm dünyada büyük oranlara tekabül etmektedir. İşte, bu oranın büyüklüğü var olan 

sistemi tartışmaya götürmektedir. Artık sermaye sınıfı, işçi sınıfından sonra elimizde Prekerya olarak 

adlandırılan üçüncü bir sınıf vardır. Bu araştırmanın amacı neoliberalizmin çalışma dünyasında 

yaratmış olduğu yapı-bozumu tartışmaktır. Araştırmanın kuramsal çerçevesini küreselleşme, 

neoliberalizm ile ele alınarak topluma özellikle de çalışan kesimlere yansıması incelenecektir. Yöntem 

olarak literatür çalışması yapılmıştır. Araştırma da olası sonuç olarak bu yeni oluşan Prekerya 

kümesinin ya da sınıfının bir gerçeklik olduğu ve toplumları ilerleyen süreçlerde Prekerya’nın gerek 

iktisadi gerekse toplumsal büyük sorunlara iteceği öne sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neoliberalizm, Istihdam, Esneklik, Kimliksizlik, Prekerya 

JEL Kodları:  J01, J08, Z13. 

THE NEW CHILD OF NEOLIBERALISM: PRECERIAT 

ABSTRACT 

Neoliberalism, which forms the economic pillar of globalization, deconstructs all societies in 

every way. Perhaps the most important of these deconstructions is the fact that the study relations have 

caused a major change compared to the previous period. The fact that flexible working models have 

gained weight as the dominant working form has had heavy effects on individuals and societies. The 

choice of flexible working model increased the anxiety levels of individuals and created pessimistic 

perceptions in their outlook on the future. On the one hand, individuals try to maintain their livelihoods  
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and on the other hand, they have to face the problems of not being belonging to the society they live in. 

As a result of precarious work, the number of individuals living with anxiety corresponds to large 

proportions all over the world. The magnitude of this ratio leads to the discussion of the existing system. 

After the capital class, the working class, we have a third class called Precariat. The aim of this study 

is to discuss the deconstruction created by neoliberalism in the world of work. The theoretical 

framework of the research will be examined with globalization and neoliberalism and its reflection on 

society, especially working groups will be examined. A literature study was performed as a method. As 

a result of this research, it can be argued that this newly formed Pre-Cluster cluster or class is a reality 

and that in the progressing societies Precariat will push both economic and social problems. 

Keywords: Globalization, Neoliberalism, Employment, Flexibility, Lack of Identity, Precariat 

JEL Codes: J01, J08, Z13. 

1.GİRİŞ 

Marx komünist manifesto da "katı olan herşey buharlaşıp havaya karışıyor, kutsal olan her şey 

dünyevileşiyor, ve insanlar nihayet kendi gerçek yaşam koşulları ve diğer insanlarla ilişikileriyle 

yüzleşmeye zorlanıyor" demişti. Artık bu söz gerçek oldu ve günümüz dünyasında herkes kendi 

gerçekliğinle yüzleşirken kendisini birden bire korkunç bir yalnızlıkta ve güvensiz bir ortamda buldu. 

Peki ne oldu da proleterya dan bahsederken birden bire prekarya dan söz etmeye başladı. Nedir bu 

değişimin nedeni? Prekarya yeni bir sınıf mı? Nasıl oluştu? 

   Sosyal bilimcilerin günün birinde toplumsal çözümlemelerini Prekarya kavramı üzerinden 

anlatılacağı bundan yirmi yıl öncesinden söylenseydi gülünüp geçilebilirdi. Prekarya günün birinde tüm 

toplumsal kimliklerin,  mesleklerin ve davranışların ana eksenini oluşturacağı tahmin etmek çok zordu. 

Kavramı ilk kullananlar 1980’li yıllarda Fransız sosyologlar olmuştur. İlk kullanımındaki anlamı 

mevsim işçileri ve geçici işler içindi(Standing, 2019: 24). Bugünkü anlamında ilk kullanan kişi ise 

İngiliz iktisatçı Guy Standing’e göre, prekarya “ ‘precarious’ (güvencesiz) sıfatı ile ‘proletariat’ 

(proleterya) isminin birleşmesiyle oluşan yeni bir terimdir”(Standing, 2019: 21). Prekarya’yı tetikte 

duran, huzursuz gruplar olarak da nitelendirebiliriz. Bu tetikte olma huzursuzluk durumu hem çalışma 

durumları,  yaşam dünyaları hem de sosyal kimlikleri belirleme durumudur. Çünkü birikim rejiminin 

koşulları ve bölüşüm ilişkileri artık değişmiştir. Bauman ‘Bireyselleşmiş Toplum’ adlı eserinde sanayi 

dönemi ile günümüz dünyasının endüstri ilişkilerini değerlendirirken ağır sanayi dönemini ya da refah 

dönemi uygulamalarını sermaye ile emek arasında ki uzlaşının bir gönüllük içinde oluştuğunu söyler ve 

bunu ‘evlilik’ metaforunla birleştirmiştir. Küreselleşme öncesi dönemde sermaye ve onu temsil eden 

fabrika çakılıydı. Sermayenin akışkanlığı söz konusu değildi. Yani mekân belliydi. Sermaye ve çalışan 

biri birine karşı bağlı olmak zorundaydı. Tıpkı evlenme törenlerinde söylendiği gibi “ zenginlikte ve 

yoksullukta, sağlıkta ve hastalıkta, ölüm onları ayırana dek”(Bauman, 2011: 33). Sermaye ve işçi 
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‘evli’olunca iki tafta uzun süreli planlar yapabilirdi. Çalışan ev, araba alabilmek, tatil ve çocuklarının 

geleceği için planlar yapabilirdi. Çünkü iş sözleşmesi bir ömür boyuydu. Güvenceli bir yaşam söz 

konusuydu. Sonraki süreçte evlilik anlamını yitirdi ve günü birlik ilişkiler başladı(Bauman, 2011: 35). 

Artık eşler biribirine güvenmiyor, güvensizlik en öenmli konu haline geldi. ‘Evliğin’ birden bire 

değişmesi ve ‘günü birlik ilişkiler’e dönüşmesi nasıl oldu ve ne etkiledi?  

1970’li yıllarda başlayan ve 1980’li yılların başlarından itibaren uygulama alanı bulan 

neoliberal politikalar hayatın tüm alanlarına etki etti özellikle de çalışma ilişkilerine. Neoliberalizmin 

mottosu çok netti: Emekten tasarruf kardan maksimum kazanım. İşçi maliyetleri pahalıydı ve üretim 

istenilen miktarlara çıkamıyordu.  Bunun için üretim mekânsızlaşmalı ve akışkan olmalıydı. İşçi ayak 

bağıydı ve bu bağdan kurtulmanın tek yolu üretimi emeğin ucuz olduğu bölgelere kaydırmak, emek 

piyasalarını esnekleştirerek işçinin elindeki kazanımlara el koymaktı.  

 Esnek yapılı piyasa oluşturulması aslında sermayenin bir yandan kazanımlarını arttırırken diğer 

yandan işçi sınıfını parçalamaya ve birlik oluşturmalarını engel olmaya yarıyordu. Ki, Ure’nin 

vurguladığı gibi elimizde 3. İtalya dönemi örneği vardır. Üçüncü İtalya, İtalya’nın fakir kuzey 

bölgesinde 1970’li yılların başında küçük ve orta ölçekli taşeron firmaların birden bire artış göstermiş 

olduğu bir alandır. Bu alanda bu artışın sebebini bazı eleştirmenler, 1960’lı yıllarda sanayinin güçlü 

olduğu Güney İtalya’da grevlerin aşırı artması sonucu üretim durma noktasına geldiğini ve sermayenin 

denetimi ele almak amacıyla ağır sanayinin hüküm sürdüğü Güney’den üretimi Kuzey’e ve işçi 

hareketlerinin olmadığı alana taşıdığını öne sürerler(Kumar, 1999: 57). Aslında o zaman ki koşullar 

incelendiğinde eleştirenler çok da haksız sayılmaz. Zamanın İtalya’sında fabrikalarda çalışanların 

güvenceli istihdamları söz konusuydu, bunun yanı sıra işçiler sendikalar aracılığıyla çok etkin olan işçi 

konseyleri kurabiliyorlardı. Oysa küçük ölçekli firmalarda sendikal hareketlerin ve yasaların arkasından 

dolanarak üretim yapılabilirdi, işte sermaye bu kozu kullanarak atölye üretimi odaklı kuzeye 

taşındı(Ure, 1999: 57). Kısaca, esnekliğin ya da güvencesiz çalışmanın ilk adımları 1970’li yıllarda 

kuzey İtalya’da deneyimlenmiştir.  

   Sermayeyi asıl rahatsız eden fordizm’in dayattığı katılıktı. Harvey sistemsel katığı şöyle ifade 

eder: 

“Kitle üretim sistemlerine yapılan uzun vadeli ve geniş ölçekli sabit sermaye yatırımlarının, 

tasarımda esnekliği büyük ölçüde engelleyen ve değişmez tüketici piyasalarında istikrarlı büyüme 

varsayımına dayanan katılığından kaynaklanan sorunlar vardı. İşgücü piyasalarında, emek dağılımında 

ve (özellikle “tekelci” diye anılan sektörde”) iş iş sözleşmelerinde katılıktan kaynaklanan sorunlar 

vardı. Ve bu katılıktan aşma yolundaki her girişim, işçi sınıfının derinlerine kök salmış ve kımıldatılamaz 

gibi görünen gücüne çarpıyordu: 1968- 72 döneminin grev dalgası ve iş uyuşmazlıkları buradan 

kaynaklanıyordu. Üretimde katılıkların devlet harcamalarının mali tabanında herhangi bir genişlemeye 
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olanak vermediği bir dönemde, meşruluğun korunabilmesi kaygısının basıncı altında kamu hizmeti 

programları (sosyal güvenlik, emeklilik hakları, vb.) büyümeye devam ettiğinden devletin taahhütlerinin 

katılıkları da daha ciddi bir hal aldı”(Harvey, 2012: 165). 

Kısacası, sermaye devletin mali ve finans sektörü üzerindeki denetiminden ve sosyal harcamalara 

yapılan yatırımlardan rahatsızlık duyuyordu. Diğer taraftan emeğin temsilcisi olan sendikaların gücü de 

işçiler üzerinde denetim kurmayı zorlaştırıyordu. Sermayenin likidite fazlası olması ve mekâna olan 

sıkışık olma durumu ulus devletin aşılmasını ve sermayenin uçsuz bucaksız mekânları feth etmesini 

zorunluluk haline getiriyordu(Harvey, 2012: 168).  

Prekarya’nın görünürlüğü İtalya’nın Prato şehrinde gerçekleşir. 1989 yılında Tekstil üretiminin 

merkezi sayılan İtalya’nın 180 bin nüfuslu Prato şehrine 38 kişilik Çinli bir işçi grubu gelir. Arka arkaya, 

mülkiyeti Çinli göçmenlere ve onlarla bağlantılı birkaç İtalyan’a ait olan konfeksiyon üretim merkezi 

kurulur şehirde. Ardından çalışma izni olmayan binlerce Çinli işçi getirilir. İlk yıllarda Çinlilere 

“müsamaha’’ gösterilir zira ucuz işçi gücü ekonomiye can suyu olmuştur. 2008 yılında şehirde kayıtlı 

Çinli firma sayısı 4.200, işçiler ise 45 bini bulmuştur. Günde bir milyon kıyafet üreten bu işçilerle 

Prato’da dünyayı 20 yıl boyunca giydirmeye yetecek kıyafet üretilmektedir.  Derken küresel finansal 

kriz kapıyı çalar. İflaslar artar, işsizlik tırmanır. Berlusconi hükümeti Çinlilerin çalıştığı atölyelere gece 

baskınlar yapmaya başlar. Aynı tarihlerde bölgede üreyen Çin mafyası ise İtalyanlarla birlikte olup 

İtalya’nın altyapı yatırımlarında söz sahibi olmaya başlar. Çin elçisi yaşananların Nazi dönemini 

anımsattığını söyleyerek ülkeden ayrılır. Fakat Çin hükümeti göçmenlerin iadesi konusunda parmağını 

bile oynatmaz.  Prato, küreselleşmenin çelişkilerinin sembolü halini alır. Çinlilerin çalıştığı atölyeler 

pıtrak gibi büyümeye devam ederken İtalyanlar güvencesiz işlerde çalışmaya başlar. Bölgede mafya 

ilişkileri bir örümcek ağı gibi yavaş yavaş örülür. Sonrası malûmunuz. Herkes mağdurdur ve dünyayı 

giydiren Prato kenti “prekarya’’nın doğum yeridir artık(Standing, 2019: 16-17). 

 Standing Prekarya’yı üçe ayırır:  

1) Diğerlerinden farklı iş yapıları vardır. Taşeron çalışma, call center işleri, geçici işler belli başlı 

çalışma alanlarıdır. Mesleki bir kimlikleri veya anlatıları yoktur. Resmi istatistiklerde veya siyasi 

söylemlerde adları geçmez. Genelde, eğitim veya niteliklerinin altında iş bulurlar ve hareket kabiliyetleri 

düşüktür. Bütün bunlar hayal kırıklığı, güvensizlik ve stres yaratır. 

2) Neredeyse tamamen ellerindeki paraya, maaşlarına veya kazançlarına güvenmek 

zorundadırlar. Ücretli tatiller, sağlık izni ve anlamlı bir emekli maaşı beklentisi gibi, proletaryanın bile 

elde ettiği ücret dışı yardımlar almazlar. Kazançları değişkendir, emeklerinin tam olarak karşılığını 

alamazlar ve çalıştıkları işler güvensiz ve geleceksizdir. Bu durum çok önemli bir boyuta götürür - 

sürdürülemez borcun kenarında yaşamak, bir hastalığın, kazanın veya hatanın onları finansal bir 

uçuruma götürebileceğini bilerek. 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1404 

 

3) Devletle diğerlerine göre ayırt edici bir ilişkisi vardır. Vatandaşlık haklarını kaybediyorlar 

fakat bu hak kayıplarını ancak ihtiyacı olduğunda fark ederler. Bu durum, gittikçe artan sayıda göçmen 

için en acımasız olan şeydir, fakat aynı zamanda kültürel, medeni, sosyal, ekonomik ve politik haklarını 

kaybeden diğerleri de vardır. Kimlik ve dayanışma sağlayacak topluluklardan dışlanmış hissederler 

kendilerini(Standing, 2018). 

2.YÖNTEM 

Bu çalışmada yöntem olarak literatür çalışması seçilmiştir. Prekarya kavramı Guy Standing 

tarafından ortaya atıldığından dolayı ana kaynak olarak “Prekarya” adlı kitabı referans alınmıştır. 

Bununla birlikte düşünürün diğer kaynakları da gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Çağdaş 

sosyologlardan Bauman’a da bu kavramı netleştirmek için başvurulmuştur. Kavram yeni olduğundan 

literatür çok sınırlıdır. Eldeki kaynaklar çerçevesinde kavram ele alınarak değerlendirilmiştir. 

3.SONUÇ 

Prekarya, kapitalist sistemdeki çalışma ilişkilerinin dönüşümü sonucu tüm dünyada her geçen 

gün artan bir sınıf olarak ortaya çıkar. Prekarya’yı proleterya’dan ayıran en önemli sonuç: Proleterya 

sistemi yumuşatmaya ve alanını daha da ileriye taşımak isterken, Prekarya ise süreç içine dâhil olma 

isteği yatar. Yani, Prekarya’nın sorunsalı sistem ile değil tam tersine sisteme dâhil olamama ile ilgilidir.  

Grosser’e göre, Prekerlesme sadece dez avantajlı grupları (kadın- göçmen, vb.) içermez bunların yanı 

sıra prestijli (akademisyenlik, doktorluk, vb.) meslekleri de içermektedir. Sonuç olarak Prekarya kim? 

Sorusunun yanıtı yine Standing’in tanımıyla “ üretim iliskileri içersindeki konumuna bağlı olarak, 

sürekli kaygı ve kontrolü kaybetme korkusu yasayan herkes” diye cevap verebiliriz(akt:Vatansever, 

2013: 7- 8).   
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BENİMSENMİŞ ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BİR UYGULAMA 

Tuba Bıyıkbeyi ‡‡‡

Mustafa Taşlıyan1 

 ÖZET 

Değerlerin, davranışların ve inançların bir toplumun kültürü tarafından temsil edilmesi o kültüre ait olan 

insanların dünyayı nasıl anladığını ortaya koymaktadır. Kültürel değerler, öncelikle düşünceyi, zihinsel 

programları ve yaşam felsefesini etkilerken ardından da davranışlara yön vermektedir. Bireyler, ulusal 

kültür değerleri aynı derecelerde benimsememektedirler. Bu sebeple de, benimsenen ulusal kültürel 

değerler bir bireyin ulusal kültür değerlerini hangi seviyede kabul ettiğinin ölçüsü olarak tanımlanır. 

Bireylerin iş yerlerinde geçirdiği zaman esnasında da oradaki duygu, düşünce ve tutumları 

benimsedikleri bu kültürel değerlerle ilişkili olabilmektedir. Bu duygusal durumlardan biri iş tatminidir. 

İş tatmini; “kişinin kendi işini ve iş deneyimlerini değerlendirmesi ile ortaya çıkan keyifli ya da olumlu 

duygusal durum” olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, benimsenmiş ulusal kültürel değerler ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma yöntemi ile anket üzerinden veri toplama yöntemine 

başvurulmuştur. İstanbul’daki üç kamu bankasının çağrı merkezinde 359 çalışandan elde edilen anket 

verileri, SPSS 22.0 programı kullanılarak çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Bu analizler frekans, 

kolmogorov-smirnov, korelasyon, kruskal wallis analizleridir. Analizler sonucunda benimsenmiş ulusal 

kültürel değerlerin alt boyutları ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş, sadece güç mesafesi 

boyutu ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında çalışanların benimsemiş 

olduğu toplulukçuluk ve belirsizlikten kaçınma düzeyi artıkça iş tatminin arttığı, erillik seviyesi arttıkça 

iş tatmininin azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, benimsenmiş kültürel değerler. 

JEL Kodları: M30, M12, L29. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ADOPTED NATIONAL CULTURAL VALUES AND JOB 

SATISFACTION:  AN APPLICATION IN BANK CALL CENTERS 

ABSTACT 

The representation of values, behaviors and beliefs by the culture of a society reveals how people 

belonging to that culture understand the world. Cultural values primarily affect thoughts, mental 

programs and philosophy of life, and then give direction to behaviors. Individuals do not adopt the 

national cultural values at same degrees. For this reason, the adopted national cultural values are defined 

as the measure of the level of acceptance of an individual's national cultural values. The feelings, 

thoughts and attitudes of individuals during their time at work can be related to these cultural values. 

One of these emotional states is job satisfaction. Job satisfaction is defined as “a pleasant or positive 

emotional state that arises when a person evaluates his / her job and work experience”. 

The aim of this study is to determine the relationship between adopted national cultural values and job 

satisfaction. For this purpose, data collection method was applied by using quantitative research method. 

The survey data obtained from 359 employees in the call center of three public banks in Istanbul were 

subjected to various analyzes using SPSS 22.0 program. These analyzes are frequency, kolmogorov-

smirnov, correlation, kruskal wallis analysis. As a result of the analyzes, significant relationships were 

found between the sub-dimensions of the adopted national cultural values and job satisfaction but wasn’t 

found significant relationship between power distance dimension and job satisfaction. In addition to this, 

it was stated that job satisfaction increased as the level of collectivism and uncertainty avoided by 

employees increased. Also, it was determined that job satisfaction decreased as the level of masculinity 

increased. 

Keywords: Job satisfaction, adapted culturel values 

JEL Codes: M30, M12, L29. 
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1. GİRİŞ 

İş tatmini kavramı, hem insan kaynakları, hem de örgütsel davranış disiplinlerinin konuları arasında 

önemli bir pozisyonda yer almaktadır. Robbins (1998), iş tatmini için, çalışanın işi hakkındaki genel 

tutumu tanımını yaparken; Luthans (1995), çalışanların, işin onlar açısından önem arz eden durumları 

ne derece karşıladığı algısı ile doğan sonuç olarak değerlendirmektedir (Erkuş vd., 2011: 249). İş 

tatmini, çalışanların beklentileri ile edindiği deneyimler arasındaki uyum seviyesi olarak da 

nitelendirilebilir. Uyum düzeyi arttıkça insanların işine karşı hissedeceği olumlu duygular da 

çoğalmaktadır. Bu uyum düzeyi için bireylerin benimsedikleri kültürel değerler önem arz 

edebilmektedir. Çünkü kültür, beklentileri şekillendirebilen bir etkiye sahiptir.  

Yönetim uygulamalarında kültür, doğrudan, aracı ve düzenleyici olarak dolaylı bir şekilde örgütsel 

sonuçlar üzerinde etki yaratabilen bir değişkendir (Erdem, 2009: 5). Organizasyonların başarıya 

ulaşmak için var olduğu çevre kadar kendi bünyesinde çalıştırdığı bireylerin de benimsediği kültürel 

değerlerin farklında olması önem arz etmektedir. Benimsenen bu kültürel değerlere göre çalışanların iş 

tatmini düzeyleri çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir. Tanımlardan da görüldüğü üzere iş tatmininin 

de beklentiler ile iş yerinde yapılan iş arasındaki uyumdan meydana geldiği düşüncesi, benimsenmiş 

ulusal kültürel değerler ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmanın çıkış noktasını 

oluşturmuştur. 

 2. BENİMSENMİŞ ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER 

Srite ve Karahanna' ya (2006) benimsenmiş ulusal kültürel değerler için bireylerin kendi uluslarının 

ortalama olarak belirlenmiş olan kültürel değerlerini, bireysel seviyede farklı düzeylerde 

benimseyebileceklerini açıklamışlardır. Onlara göre “ekolojik yanılgı tuzağına düşülmeden ulusal 

kültürün bireysel davranış üzerindeki etkisini anlamak üzere kültür, bireysel düzeyde bir analizde, 

bireysel farklılık değişkeni şeklinde kabul edilmelidir”. Tüm insanlar, ulusal kültür değerleri aynı 

seviyelerde benimsememektedirler. Bu yüzden de, benimsenmiş ulusal kültürel değerler bir kişinin 

ulusal kültür değerlerini ne düzeyde kabul ettiğinin bir ölçüsü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda 

her bireyin benimsemiş olduğu ulusal kültürel değerleri dikkate almak, bireysel seviyede gösterilen 

davranışı tahmin etmek adına daha uygun ve anlamlı bir hale gelmektedir.  

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin temel olarak dört alt toplanmaktadır. Bunlar Bireycilik- 

Toplulukçuluk, Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma ve Erillik-Dişillik şeklindedir. Hofstdete daha 

sonra kültür için genel boyutta uyguladığı ölçüm mekanizmasına Hoşgörü ve Kısıtlama (2013) ile Uzun-

Kısa Dönem Yönelimi (1994) şeklinde iki boyut daha eklemiştir. Fakat bu çalışmada kültürün bireysel 

seviyeye adaptasonu ele alındığı için Dorfman ve Howell’ın (1988) ölçeğinden yola çıkılarak ilk dört 

boyut üzerinde odaklanılmıştır. 
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Bireycilik-Toplulukçuluk boyutunda genel olarak insanların bireysel çıkarlarını mı yoksa içinde 

bulunduğu grup ya da toplumsal çıkarları mı ön plana tuttuğu belirlenmektedir. Kolektivist toplumlarda 

bireyler, parçası oldukları toplum içerisindeyken o toplumla birlikte daha güçlü olduğuna inanır ve bu 

toplumlar birbirine bağlı gruplar ile bütünleşmiş yapılardan oluşmaktadır (Hofstede, 2010: 91). 

Belirsizlikten kaçınma boyutu “Toplumdaki bireylerin belirsiz durumlar karşısında tedbirli davranması 

ve mutlak olan durumlara karşı sabırlı olmasıdır. Bu durum bir toplumun üyelerinin belirsizliği hangi 

oranda en aza indirme kaygısı ile başa çıktığını gösterir” cümleleri ile açıklanmaktadır (Hofstede, 2010: 

6). Yani belirsizlikten kaçınma düzeyi, bireylerin açık uçlu ve belirsiz durumlara ne derece tahammülü 

olduğunun göstergesidir. Bu aynı zamanda bireylerin risk almaya ne kadar açık olduğunu da belli 

etmektedir. Belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek olan bireyler riskten kaçınma eğilimindedirler. 

Erillik, Hofstede tarafından toplumumdaki baskın değerin para ve başarı olduğu durum, dişillik ise 

toplumda baskın durumun hayatın kalitesi ve başkaları ile ilgilenmenin olması olarak belirtilmektedir. 

Merhametli, şefkatli, nazik, sadık, başkalarına karşı anlayışlı, çocuklara karşı sevgi dolu olmak, halden 

anlamak toplumlarda dişillik ile ilişkilendirilmektedir. Erillikle bağdaştırılan duygu ve tavırlar, 

yükselme arzusu, dediğim dedik tavırlar, saldırganlık, kendine son derece güvenli, egemen ve baskıcı 

tavır takınma, atletik ve rekabetçi olma ve bağımsız davranma şeklinde sıralanabilmektedir (Sargut, 

2001: 175). 

Güç mesafesi toplumun, bireyin veya örgütün, güç, saygınlık, otorite, statü, zenginlik ve maddi servet 

bakımından sınıflandırılma şekli olarak bilinmektedir. Geert Hofstede (2010: 6)’ e göre güç mesafesi 

“kurum ve kuruluşlarda mevcut bulunan daha güçsüz bireylerin, gücün adil bir şekilde dağılmadığını 

kabullenmesi ve böyle bir beklentide olması” halinde ifade edilmiştir. Yüksek güç mesafeli toplumlarda 

güç, en üst kademelerde karar verici birkaç belli kişide toplanmıştır. Diğer alt kademedekiler ise alınan 

kararları uygulamakla yükümlüdür. Bu ülkelerde güç ve gelir farklılıkları daha kolay kabul 

edilmektedir. Düşük güç mesafeli toplumlarda güç daha eşit dağılmıştır. İlişkiler daha adil yapıdadır ve 

kararlara katılım durumları söz konusudur (Gegez vd., 2003: 116). 

3. İŞ TATMİNİ 

İnsanlar vakitlerinin önemli bir bölümünü iş yerinde geçirmektedir. İnsanların işinden elde edeceği 

tatmin onun hem iş yaşantısında hem de sosyal yaşantısında mutlu olmasına etki edebilecek önemli 

etmenlerden biridir.    

İş tatmini kavramı sahip olduğu iki temel sebep çerçevesinde önemini yükselterek varlığına devam 

ettirmiştir. Bunlardan ilki, çalışanların işleri ile ilgili düşüncelerinin ve hislerinin kendileri ve işleri için 

önemli bir sebep şeklinde görülmesidir. Çünkü iş tatmini çalışanlardaki fiziki ve ruhani sağlık üzerinde 
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etkili olarak onların çevreleri ile olan ilişkilerine pozitif ya da negatif bir biçimde yansımaktadır. Bunun 

yanında çalışanların işten ayrılma niyetleri, devamsızlık, düşük verim ve örgütsel bağlılık durumları da 

onların iş tatmin seviyeleri tarafından etkilenmektedir. Diğer sebep ise, yöneticilerin çalışanlarının 

işlerine yönelik tutumlarının verimlilikleri ve performansları üzerinde oluşturduğu etkinin bilincinde 

olunması gerekliliğidir. Bu sayede yönetim değişikliği, eksiklik ya da uygunluk durumlarının kontrolüne 

yardımcı olması açısından daha etkili bir işleyiş düzlemine erişmeyi sağlamaktadır. Buradan da hem 

çalışanlar hem de yöneticiler açısından iş tatmininin, önemli ve vazgeçilmez bir kavram olduğu 

anlaşılmaktadır (Feldman ve Hugh, 1983: 192). 

İş tatmini düzeyini etkileyen içsel ve dışsal faktörler vardır. İçsel faktörler işyerinde çalışan bireyi mutlu 

eden ve onu kurumuna bağlayan soyut etmenlerdir. İçsel faktörler; başarı, onay, işin kendisi, 

sorumluluk, ilerleme gibi motivatörlerdir. Dışsal faktörler ise hijyen faktörler olarak da tanımlanan iş 

çevresinde bulunan fiziksel koşullardan meydana gelmektedir (Smerek ve Peterson, 2007: 230). Isıtma, 

aydınlatma, temizlik, havalandırma gibi faktörler bu faktörlere örnek olarak gösterilebilmektedir.  

  4. BENİMSENMİŞ ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER İLE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE HİPOTEZLERİN KURULMASI 

İş tatmini “bireyin kendisinden, , çalışma grubundan, çevresinden yöneticisinden ve bulunduğu örgütten 

elde etmek istediği rahatlatıcı bir duygudur” (Koç ve Yazıcıoğlu, 2011:48). Yani iş tatmini kişinin 

çalıştığı örgüt içi çevresel şartlarıyla birebir bağlantılıdır. Toplulukçuluğu benimsemiş çalışanlarda 

örgütün çıkarları ön planda tutulmaktadır. Bireycilik kültürünü benimsemiş çalışanlarda ise örgütün 

genel faydasından ziyade kendi payına düşen fayda ön plandadır (Hofstede vd., 2010: 91). Bu sebeple 

iş yerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar, grup düşüncesiyle “biz” olarak hareket eden 

kolektivistleri, “ben” düşüncesiyle hareket eden bireycilerden daha az etkileyebilecektir.  

Bu bilgi ve yorumlamalarla meydana getirilen hipotez şu şekildedir:  

H1: Bireycilik-toplulukçuluk ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Wasti (1995)’ye göre, merkezileşme eğiliminin yüksek seviyede gözlemlendiği Türk 

organizasyonlarında, çalışanlar kendilerini inisiyatif kullanamaz halde ve özerklikten yoksun 

görmektedirler. Bu yüzden merkezileşmenin olduğu yüksek güç mesafesi olan yerlerde çalışanlar 

fikirlerini ve beklentilerini rahatça ifade edemeyecektir. İş tatmininin gereklerinden birisi olan beklenti 

ile işin uyumu için ise güç mesafesinin daha düşük olduğu ve kararlara katılım gösterilen yapıların daha 

elverişli olacağı söylenebilir.   
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Bu bilgi ve yorumlardan hareketle oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

H2: Güç mesafesi ile iş tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Wasti (1995: 522)’ye göre, Türk çalışanlar belirsizliğe karşı tahammül düzeyleri düşük ve bununla 

beraber riske girme ve kuralları sorgulayabilme tutumundan geri durmaktadırlar. Bireyler için önemli 

olan değerler, yapılan işler tarafından tatmin edilebiliyorsa, bireyler risk almaktan uzak kalmaktadır. Bu 

durumda da çalışanlar, riski azaltmak için, yazılı kural ve prosedürleri belirginleştiren, belirsizlikten 

kaçınmayı yüksek derece isteyebileceklerdir (Demir, 2008: 223). Onlara göre belirsizlik azaldıkça işini 

kaybetme, başarısız olma ve benzeri durumların da ortadan kalkabileceği düşünülmektedir. Bu rahatlıkla 

da bireylerin işlerinden daha yüksek düzeyde tatmin hissedebilmeleri mümkündür. 

Bu bilgilerden ve yorumlardan hareketle oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

H3: Belirsizlikten kaçınma ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Dişillik özelliğinin belirgin olduğu toplumlarda dostça bir ortamda çalışmak, iyi fiziksel koşullu iş yeri, 

iş arkadaşları ve yönetici ile iyi ilişkiler kurmak ve işbirliği içinde bulunmak önemli konulardır (Yücel, 

2007:92). Cribbin (1972:115)’e göre iş tatmini “bireyin çevresinden, kendisinden, çalışma grubundan, 

yöneticisinden ve bulunduğu örgütten elde etmeye çalıştığı rahatlatıcı bir his” durumudur.  Eril 

özelliklerin belirgin olduğu toplumlarda ya da bireylerde başarı arzusu ve hırs daha ön planda 

bulunduğundan dolayı iş yerinde daha fazla hassasiyet ve başarısızlık karşısında daha olumsuz tepkiler 

verebileceklerdir. Bu yüzden eril toplumlarda iş tatmini düzeyi belirgin olduğu toplum ya da bireylerde 

ise öncelik dostane ve daha huzurlu bir ortamda çalışmak olduğundan dolayı iş tatmini düzeyi daha 

yüksek olabilir denilebilir.  

Bu bilgiler ve yorumlamalardan hareketle oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

H4: İş tatmini ile erillik-dişillik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

5.METODOLOJİ 

Bu araştırmanın amacı benimsenmiş ulusal kültürel değerler ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde görev yapmakta olan banka çağrı merkezi çalışanları 

oluşturmaktadır.  

Banka çağrı merkezi çalışanlarının %58’i İstanbul ve İzmit’te toplanmıştır (TBB, 10.02.2018, 

www.tbb.org.tr). Bu bölgede toplam 5387 çalışan mevcuttur. Bu evreni temsil eden örneklem sayısı 
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hesaplandığında %95 doğruluk payı ile 359 olarak belirlenmiştir. Ana kütlesi İstanbul olan bu çalışmada 

bu sayıya, İstanbul ilinde görev yapmakta olan üç farklı kamu bankasının çağrı merkezi çalışanlarından 

ulaşılmıştır. 

5.1. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Anket formu 5’li Likert tipi 

ifadelerden oluşmaktadır. Araştırma için üç farklı kamu bankasındaki çağrı merkezi çalışanlarına 

uygulama yapılmıştır. Anket formları banka yöneticileriyle bireysel olarak görüşülerek araştırmacı 

tarafından teslim edilip yöneticilerin yetkilendirdiği bir birey aracılığı ile elden dağıtılmıştır. 

Araştırmada hata payını indirgemek için 510 anket dağıtılmış fakat bunların 400 tanesinden geri dönüş 

alınmıştır. Bu sayıdan da 41 tanesi ya uygun doldurulmayıp ya da eksik doldurulmuş olması sebebiyle 

araştırmaya dahil edilmemiştir. Sonuç itibari ile 359 tane anket formu veri setine aktarılarak analizlere 

hazır konuma getirilmiştir. 

Araştırmada uygulanan anket formu toplam üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde 

katılımcıların sosyo-demografik bilgileri ile ilgili sorular yer alırken, ikinci bölümde benimsenmiş 

ulusal kültürel değerler hakkında ifadeler ve üçüncü bölümde de iş tatmini hakkında ifadeler yer 

almaktadır.  

Araştırmada kullanılan ilk ölçek “benimsenmiş ulusal kültürel değerler”i ölçmek üzere Dorfman ve 

Howell (1988)’ ın geliştirmiş olduğu ölçektir. Bu ölçek Hofstede’in ekolojik (makro) düzeydeki 

ölçeğinin bireysel seviyeye uyumlaştırılması ile oluşturulmuştur. Dorfman ve Howell (1988) ölçeğinin 

Türkçe’ye çevrilmesinde, daha önce yapılan bir çalışmadan (Erdem, 2009) yararlanılmıştır. Dorfman ve 

Howell'in (1988) boyutları, Hofstede'nin (1984) kültürel değer ifadeleri’nin yerini almıştır. Bu ölçek 

pek çok kültür çalışmaları için kullanılmıştır (örn, Nicholson, 1991; Fernandez vd., 1997). Ölçek; 

belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, erillik-dişillik, bireycilik-toplulukçuluk olmak üzere toplamda 26 

ifade ile dört alt boyuttan meydana gelmektedir. 

Kullanılan son ölçek MacDonald ve MacIntyre tarafından 1997 yılında geliştirilen “genel iş tatmini 

ölçeği (generic job satification scale)” dir. Genel iş tatmini ölçeği 10 ifadeden meydana gelen tek boyutlu 

bir ölçektir. Bu ölçek de daha önce pek çok araştırmada kullanılmıştır (örn; Mohamad, 2012; Carmon, 

vd., 2013; Belhassen ve Shani, 2013). 

 

 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1412 

 

5.2. Model ve Hipotezler 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırma hipotezleri aşağıda sıralanmıştır: 

H1: Bireycilik-toplulukçuluk ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Güç mesafesi ile iş tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Belirsizlikten kaçınma ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Erillik-dişillik ile iş tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

6. BULGU VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmada yapılan analizler ve yorumlamaları yer almaktadır. Araştırmada güvenilirlik, 

frekans, normallik testi, korelasyon ve kruskal-wallis testleri yer almaktadır.  

6.1. Değişkenlerin Güvenilirlik Değerleri 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlere ait alt boyutlar ile iş tatmini hakkındaki güvenilirlik değerleri 

Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Benimsenmiş Ulusal 

Kültürel Değerler 

Bireycilik-Toplulukçuluk 

Dişillik-Erillik 

Güç Mesafesi 

Belirsizlikten Kaçınma 

 

İş Tatmini 
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Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Değerleri Tablosu 

Kullanılan Ölçekler (Scales)  İfade Sayısı (N of İtems) Cronbach's Alpha Katsayıları 

(α) 

Bireycilik-Toplulukçuluk 

(BUKD Boyutu)  

6 0,781 

Güç Mesafesi (BUKD Boyutu)  6 0,803 

Belirsizlikten Kaçınma (BUKD 

Boyutu)  

5 0,819 

Erillik-Dişillik (BUKD 

Boyutu)  

9 0,907 

İş Tatmini                            10                               0,860 

Bu araştırmada ölçeklerin güvenilirliğinin test edilmesinde Cronbach’s Alfa katsayısı kullanılmıştır. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere tüm değişkenler 0,70’i geçerek yeterli güvenilirliği sağlamış 

bulunmaktadırlar. 

6.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan çalışanların sosyo demografik özelliklerini belirlemek üzere bazı sorular 

sorulmuştur. Bu sorular verilen cevaplar ışığında katılımcıların genel sosyo demografik özellikleri 

aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir: 

Tablo 2. Katılımcıların Sosya-Demografik Özellikleri 

Demografik 

Özellikler  

*Katılımcı  

Sayısı (N)  

Yüzde (%)  Demografik 

Özellikler  

*Katılımcı  

Sayısı (N)  

Yüzde (%)  

Cinsiyet  

Erkek  

Kadın  

 

105  

254  

 

29,2  

70,8  

Medeni 

Durum  

Evli  

Bekâr  

 

 

136  

223  

 

 

37,9  

62,1  

Toplam  359  100  Toplam  359  100  

Yaş  

20 ve altı  

21-25  

26-30  

35-39  

 

 

2  

72  

205  

68  

12  

 

0,6  

20,1  

57,1  

18,9  

3,3  

Eğitim 

Durumu  

Lise  

Ön lisans  

Lisans  

Lisans Üstü  

 

 

19  

110  

215  

15  

 

 

5,3  

30,6  

59,9  

4,2  

Toplam  359  100  Toplam  359  100  
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Bu kurumdaki toplam çalışma süreniz  Toplam çalışma süreniz  

6 aydan az  30  8,4  6 aydan az  11  3,1  

6-11 ay  37  10,3  6-11 ay  16  4,5  

1-2 yıl  52  14,5  1-2 yıl  39  10,9  

3-4 yıl  152  42,3  3-4 yıl  107  29,8  

5 yıldan çok  88  24,5  5 yıldan çok  186  51,8  

Toplam  359  100  Toplam  359  100  

Mezun olduğunuz bölüm çalıştığınız işle ilgili 

mi?  

Hangi bölümde çalışmaktasınız?  

Evet  160  44,6  Destek ve 

Operasyon  

168  46,8  

Hayır  199  55,4  Çağrı  191  53,2  

Toplam  359  100  Toplam  359  100  

Aylık geliriniz  Ailenizin aylık ortalama geliri  

1600 ve altı  15  4,2  1600 ve altı  15  4,2  

1601-2500  232  64,6  1601-2500  35  9,7  

2501-3500  85  23,7  2501-3500  60  16,7  

3501-4500  19  5,3  3501-4500  108  30,1  

4501 ve üstü  8  2,2  4501 ve üstü  141  39,3  

Toplam  359  100  Toplam  359  100  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere banka çağrı merkezinde çalışan katılımcıların demografik özelliklerine 

bakıldığında %70,8’lik çoğunluğunun kadın, %62,1’inin bekar, %57,1’inin 26-30 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Bunu yanında %59,9’u lisans, %30,6’sı ön lisans mezunudur. Toplam çalışma süresi 

sorulduğunda %51,8 ile en çok “5 yıldan çok” cevabını verilmiş, mevcut kurumdaki çalışma sürelerine 

bakıldığında ise cevapların yoğunluğu 3-4 yıl arasında toplanmıştır. Katılımcıların %53,2’lik kısmı çağrı 

bölümünde yer alırken, %46,8’i operasyon (satın alma, pazarlama, internet bankacılığı hizmetleri, mutlu 

müşteri hizmetleri vb,) departmanında yer almaktadır. Aylık gelirleri %64,6 ile en çok 1601-2500 TL 

arasında olduğu görülmektedir. Ailenizin toplam gelirlerine sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında ise 

çoğunluğun 39,3 oranı ile 4501TL ve üstü aylık geliri olduğu görülmektedir. 

6.3. Değişkenler Hakkında Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı istatistikler, benimsenmiş ulusal kültürel değerler ve iş tatmini olarak 2 başlık altında 

incelenmiştir. Katılımcılardan değişkenler ile ilgili yargıları ölçen formdaki her bir ifadeyi “1: Kesinlikle 
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katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum” ölçeğine göre 

değerlendirmeleri istenmiştir.  

Aşağıdaki tablolarda gösterilen analiz sonuçlarına göre ortalama değer 5’e yaklaştıkça anketi yanıtlayan 

katılımcıların belirtilen ifadeye katıldıkları, 1’e yaklaştığında ise belirtilen ifadeye katılmadıkları 

anlaşılacaktır. 

6.3.1. Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Hakkındaki Tanımlayıcı İstatistikler 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutları olan bireycilik-toplulukçuluk, güç mesafesi, 

belirsizlikten kaçınma ve erillik- dişillik hakkındaki ifadelere katılımcıların verdiği cevapların 

ortalaması aşağıdaki tabloda görülmektedir. İkili ifadelerde puanlama karmaşasını önlemek adına, 

bireycilik-toplulukçuluk alt boyutu için, puanın 5’e yaklaştıkça toplulukçuluğun arttığını, erillik-dişillik 

alt boyutunda puanın 5’e yaklaştıkça erilliğin arttığını ifade etmek faydalı olacaktır. 

Tablo 3. Benimsenen Ulusal Kültürel Değerlerin Seviyelerine İlişkin Frekans, Yüzde Dağılımları 

ile Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

*İFADELER Dağılım 1 2 3 4 5 A.O s.s 

Bireycilik-Toplulukçuluk        3,74 ,74 

Grup refahı bireysel çıkarlardan daha 

önemlidir. 

N 8 8 76 152 115 
4,00 ,90 

% 2,2 2,2 21,2 42,3 32,0 

Grup başarısı bireysel başarıdan daha 

önemlidir. 

N 9 15 88 163 84 
3,83 ,91 

% 2,5 4,2 24,5 45,4 23,4 

İş yerindeki grubunun üyeleri tarafından kabul 

edilmek çok önemlidir. 

N 5 13 75 149 117 
4,00 ,89 

% 1,4 3,6 20,9 41,5 32,6 

Çalışanlar, sadece grubun refahını düşündükten 

sonra kişisel amaçlarına yönelmelidirler. 

N 7 24 113 125 89 
3,74 ,97 

% 1,9 6,7 31,5 34,8 24,8 

Yöneticiler, kişisel amaçlar zarar görse bile 

grup bağlılığını teşvik etmelidirler. 

N 

% 

22 

6,1 

37 

10,3 

82 

22,8 

121 

33,7 

97 

27,0 
3,65 1,16 

Kişilerden, grup başarısında katkıda bulunmak 

için kendi amaçlarından vazgeçmeleri 

beklenebilir. 

N 

% 

36 

10,0 

54 

15,0 

107 

19,8 

105 

29,2 

57 

15,9 
3,26 1,19 

Güç Mesafesi       2,56 ,92 

Yöneticiler kararlarının çoğunluğunu 

çalışanlarına danışmadan vermelidirler. 

N 

% 

102 

28,4 

110 

30,6 

65 

18,1 

44 

12,3 

38 

10,6 
2,46 1,30 

Yöneticilerin çalışanlarıyla ilişkilerinde 

genellikle güç ve otorite kullanmaları 

gereklidir. 

N 97 93 75 63 31 

2,55 1,28 
% 27,0 25,9 20,9 17,5 8,6 
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Yöneticiler çalışanları ile iş dışında sosyal ilişki 

kurmaktan kaçınmalıdırlar 

N 107 106 63 62 21 
2,40 1,24 

% 29,8 29,5 17,5 17,3 5,8 

Çalışanlar yönetimin kararları ile aksi fikirde 

olmamalıdırlar 

N 54 116 94 59 36 
2,74 1,19 

% 15,0 32,3 26,2 16,4 10,0 

Yöneticiler önemli işlerde çalışanlarına yetki 

devretmemelidirler. 

N 80 103 93 60 23 
2,56 1,18 

% 22,3 28,7 25,9 16,7 6,4 

Yöneticiler çalışanların fikirlerini nadiren 

sormalıdırlar. 

N 

% 

105 

29,2 

109 

30,4 

66 

18,4 

51 

14,2 

28 

7,8 
2,41 1,25 

Belirsizlikten Kaçınma       3,96 ,74 

İş gerekleri ve talimatlarının ayrıntılı olarak 

belirtilmesi önemlidir, böylece çalışanlar 

kendilerinden ne beklendiğini bilirler. 

N 12 26 46 121 154 

4,06 1,07 
% 3,3 7,2 12,8 33,7 42,9 

Yöneticiler çalışanlarının talimat ve iş 

süreçlerini (prosedür) yakından takip etmelerini 

beklerler 

N 9 17 80 138 115 

3,93 ,978 
% 2,5 4,7 22,3 38,4 32,0 

İşletme talimatları çalışanlar için önemlidir. N 

% 

5 

1,4 

15 

4,2 

48 

13,4 

176 

49,0 

115 

32,0 
4,06 ,863 

Kural ve yönetmelikler çalışanları işletmenin 

onlardan beklentileri hakkında bilgilendirdiği 

için önemlidir. 

N 

% 

6 

1,7 

13 

3,6 

61 

17,0 

175 

48,7 

104 

29,0 
4,00 ,870 

Standart iş süreçleri (prosedürleri) çalışanlara 

işlerinde yardımcı olur. 

N 

% 

15 

4,2 

25 

7,0 

78 

21,7 

142 

39,6 

96 

26,7 
3,78 1,05 

Erillik-Dişillik       2,31 1,07 

Toplantılar bir erkek tarafından yönetildiğinde 

daha etkili olur. 

N 

% 

143 

39,8 

69 

19,2 

65 

18,1 

52 

14,5 

30 

8,4 
2,32 1,34 

Erkekler sorunları mantıkla çözerken, kadınlar 

hisleriyle çözerler. 

N 

% 

151 

42,1 

50 

13,9 

71 

19,8 

61 

17,0 

26 

7,2 
2,33 1,35 

Yönetimsel problemleri çözmek, genellikle, 

erkeklere özgü bir davranış olan zorlayıcı 

yaklaşımı gerektirir. 

N 

% 

159 

44,3 

66 

18,4 

60 

16,7 

54 

15,0 

20 

5,6 
2,19 1,29 

Erkekler bazı işlerde kadınlardan her zaman 

daha iyi olabilirler 

N 

% 

142 

39,6 

55 

15,3 

91 

25,3 

50 

13,9 

21 

5,8 
2,31 1,28 

Bir erkek için kariyer sahibi olmak bir kadın 

için kariyer sahibi olmaktan daha önemlidir. 

N 

% 

139 

38,7 

59 

16,4 

60 

16,7 

66 

18,4 

35 

9,7 
2,44 1,40 

Yüksek mevkilerde kadınlar yerine erkeklerin 

olması tercih edilir. 

N 

% 

156 

43,5 

48 

13,4 

72 

20,1 

43 

1,0 

40 

11,1 
2,34 1,41 
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Kadınlar işlerinde tanınmayı ve terfi etmeyi 

erkeklerin önemsediği kadar önemsemezler. 

N 

% 

165 

46,0 

69 

19,2 

63 

17,5 

43 

12,0 

19 

5,3 
2,11 1,25 

Kadınlar işlerinde ilerlemekten çok, işlerinin 

sosyal yönleri ile daha çok ilgilidirler. 

N 

% 

124 

34,5 

64 

17,8 

86 

24,0 

64 

17,8 

21 

5,8 
2,43 1,28 

Kadınlar dostça bir atmosferde çalışmaya, 

erkeklere göre daha fazla değer verirler. 

N 

% 

34 

9,5 

25 

7,0 

94 

26,2 

137 

38,2 

69 

19,2 
3,51 1,16 

 

Tablonun genel ortalama değerleri yorumlandığında, bireycilik- toplulukçuluk hakkında verdikleri 

cevapların ortalamasında bakıldığında katılımcıların genel olarak (3,74) toplulukçu kültürü benimsediği 

görülmektedir. Güç mesafesi hakkındaki değerlerin ortalamasına bakıldığında (2,56) çalışanların 

çoğunlukla “katılmıyorum” cevabı verdiği görülmüştür. Dolayısı ile katılımcıların güç mesafesi 

aralığının dar olduğu, diğer bir ifade ile düşük güç mesafesine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Belirsizlikten kaçınma boyutu hakkında verilen cevapların ortalaması incelendiğinde (3,96) çoğunlukla 

katılıyorum cevabı verildiği görülmüştür. Yani katılımcıların belirsizlikten kaçınma düzeylerinin 

yüksek seviyede olduğu söylenebilir. Erillik-dişillik boyutunun ifadelerine verilen cevaplara 

bakıldığında (2,31) katılımcıların ortalama olarak, dişil kültürü benimsedikleri söylenebilmektedir. 

6.3.2. İş Tatmini ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 4. İş Tatminine İlişkin Algılarının Frekans, Yüzde Dağılımları ile Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

*İFADELER Dağılım 1 2 3 4 5 A.O s.s 

İş Tatmini             3,65 ,67 

İyi yaptığım işler için takdir edilirim. 
N 4 52 67 158 78 

3,71 1,00 
% 1,1 14,5 18,7 44,0 21,7 

İş yerimdeki insanları kendime yakın 

hissediyorum 

N 11 16 84 167 81 
3,81 ,93 

% 3,1 4,5 23,4 46,5 22,6 

Bu kurumda çalıştığım için kendimi iyi 

hissediyorum 

N 6 19 66 166 102 
3,94 ,91 

% 1,7 5,3 18,4 45,2 28,4 

İşimle ilgili kendimi güvende hissediyorum. 
N 12 21 59 178 89 

3,87 ,96 
% 3,3 5,8 16,4 49,6 24,8 

Yönetimin benimle ilgilendiğine inanıyorum. 
N 

% 

26 

7,2 

36 

10,0 

107 

29,8 

121 

33,7 

69 

19,2 
3,48 1,12 

Her şey hesaba katıldığında, çalışmanın 

fiziksel sağlığım için iyi olduğunu 

düşünüyorum 

N 

% 

19 

5,3 

27 

7,5 

124 

34,5 

113 

31,5 

76 

21,2 
3,56 1,06 
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Maaşımın iyi olduğunu düşünüyorum. 
N 

% 

50 

13,9 

79 

22,0 

107 

29,8 

92 

25,6 

31 

8,6 
2,93 1,17 

Tüm yetenek ve becerilerim işte kullanılır. N 29 55 117 101 57 
3,28 1,14 

% 8,1 15,3 32,6 28,1 15,9 

Deneticilerimle (yönetici, şef, amir, vb.) iyi 

geçinirim. 

N 0 14 55 182 108 
4,07 ,77 

% 0 3,9 15,3 50,7 30,1 

İşim hakkında iyi şeyler hissediyorum. N 

% 

6 

1,7 

15 

4,2 

80 

22,3 

163 

45,4 

95 

26,5 
3,91 ,89 

N =359, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum 

Tablo 4’de görüldüğü üzere katılımcıların iş tatmini değişkeni içerisinde yer alan ifadelere ortalamaya 

bakıldığında (3,65) genel olarak “katılıyorum” cevabı verdikleri görülmüştür. Katılımcıların iş tatmini 

düzeyi genel olarak yüksek düzeyde belirlenmiştir. Bu sonucun kamu sektöründen kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

6.4. Normallik Dağılım Testi  

Hipotez testleri arasında en sık kullanılanlar sırasıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleridir. 

Bu testler yapılırken test sonucunda hesaplanan p değerinin α=.05’den büyük çıkması, puanların normal 

dağılımdan geldiğinin kanıtı şeklinde değerlendirilmektedir (Mertler ve Vannatta, 2002). Shapiro, Wilk 

ve Chen (1968) tarafından yapılan bir simülasyon çalışmasında Shapiro-Wilk testinin normallik 

varsayımını değerlendirmek için kullanılmakta olan en güçlü test olduğu ortaya konulmuştur. 

Bu çalışma için yapılan normallik testine göre verilerdeki Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk sig 

değerlerinin α=.05’den küçük çıktığı tespit edilmiştir. Burada veri dağılımının non-parametrik olduğu 

görülmektedir. Bu sebeple korelasyon analizi yapılırken Spearman değeri baz alınmıştır. 

6.5. Korelasyon Analizi 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerler ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon 

analizi yapılmıştır. Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutları ile iş tatmini arasındaki ilişki 

puanlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:  
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Tablo 5. Korelasyon Analizi Tablosu 

 İş Tatmini 

Bireycilik- Toplulukçuluk 
366** 

,000 

Güç Mesafesi 
0,23 

,664 

Belirsizlikten Kaçınma 
238** 

,000 

Erillik-Dişillik 
-,149** 

,005 

 

Korelasyon tablosu incelendiğinde, benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutlarından olan 

bireycilik-toplulukçuluk ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(r=366, p<0,05). Buna göre toplulukçuluk düzeyi arttıkça iş tatmini de artmaktadır. Yani kendi bireysel 

çıkarlarından önce örgüt ve grup çıkarlarını ön planda tutan, biz olgusu ile faaliyetlerini sürdüren 

çalışanların işlerinden daha kolay bir şekilde tatmin duymaları söz konusudur denilebilir. Dolayısı ile 

H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

H1:Bireycilik-toplulukçuluk ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin boyutlarından olan güç mesafesi ile iş tatmini arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısı ile H2 hipotezi reddedilmiştir.  

H2: Güç mesafesi ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutlarından olan belirsizlikten kaçınma ile iş tatmini 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=238, p<0,05). Buna göre belirsizlikten 

kaçınma seviyesi arttıkça iş tatminini de arttığı söylenebilmektedir. Bunun sebebi iş tatmini yüksek 

olan çalışanların aynı şekilde çalışmalarını sürdürmek istemeleri ve işlerini riske atabilecek her hangi 

bir belirsizlik durumunu istememeleri ile açıklanabilir. Demir (2008: 223)’e göre, insanlar için önem 

teşkil eden değerler, yapmakta oldukları işler tarafından tatmin edilmekteyse, birey risk almaktan uzak 

durmaktadır. Bu durumda çalışanlar, riski azaltmaya yönelik, yazılı kural ve prosedürleri netleştirerek, 

belirsizlikten kaçınmayı yüksek düzeyde arzu edebileceklerdir. Dolayısı ile H3 kabul edilmiştir.  

H3: Belirsizlikten kaçınma ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutlarından olan erillik-dişillik ile iş tatmini arasında 

negatif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (r=-149, p<0,05). Buna göre erillik arttıkça iş tatmininin 

azaldığı dişillik arttıkça iş tatmininin arttığı görülmüştür. Bu doğrultuda dişilliği benimseyen çalışanlar, 

iş yerinde daha ılımlı ve pozitif ilişkiler oluşturmaya özen göstermektedirler. Eril toplumlarda aileler, 

çocuklarını hırsa, iddiaya, rekabete yöneltmektedirler ve yine bu toplumlardaki örgütler de, sonuçları 
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ön plana çıkarmakta, çalışanlarını onların gösterdikleri performansa göre ödüllendirmeyi tercih 

etmektedirler. Dişil özelliğinin yoğun olduğu toplumlarda ise önemli olan dostça bir ortamda çalışmak, 

iyi fiziki çalışma şartları, yönetici ve iş arkadaşları ile kurulan iyi ilişkiler ve işbirliği gibi önemli 

unsurlardır (Yücel, 2007:92). Eril kültüre atfedilen hırslı, tempolu çalışma ve başarı için her yol mübah 

anlayışından ziyade insani değerler daha ön plandadır anlayışı, iş tatmini yüksek olan çalışanlarda daha 

belirgindir denilebilir. Çünkü hırsın ve yüksek beklentilerin hayal kırıklığına dönüşmesi daha 

muhtemeldir denilebilir. Sonuç olarak H4 kabul edilmiştir.  

H4: Erillik-dişillik ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

6.6. Kruskal Wallis Analizleri 

Bu test gruplar arası tek yönlü varyans analizinin yani One-way ANOVA testinin, nonparametrik 

dağılımlı durumlarda kullanılan alternatifidir (Demirgil, 2010: 106) Bu araştırmada veriler 

nonparametrik dağılım gösterdiğinden dolayı ANOVA’ nın yerine Kruskal Wallis Analizi 

uygulanmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre bazı tablolar aşağıda yorumlanmıştır:  

Tablo 6. Yaş ve Güç Mesafesi Arasındaki Anlamı Farklılık Tablosu 

 Yaş N Ortalama 

Güç Mesafesi 

20 ve altı 2 167,50 

21-25 72 180,56 

26-30 205 178,71 

31-35 68 172,26 

36 ve üstü 12 244,63 

Toplam 359   

 

Yaş faktörü ile benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutlarından olan güç mesafesi arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (r= ,007, p<0,05). Bu farklılık yaşı 36 ve üstü olanlardan 

kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile ortalamalarına bakıldığı zaman yaşları 36 ve üstü olan çalışanların 

diğerlerine oranla daha geniş güç mesafesi aralığını benimsedikleri görülmüştür. Güç mesafesi kısaca 

gücün eşitsiz dağılımını kabul etme derecesi olarak tanımlanacak olduğunda, yaşı 36 ve üstü olanların 

daha kıdemli olup idari pozisyonlara daha yakın konumda olduğu ve bu yüzden ortalamanın dışında 

kalarak güç mesafesini yüksek düzeyde benimsedikleri düşünülebilir.  
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Tablo 7. Yaş ile Erillik-Dişillik Arasındaki Anlamlı Farklılık Tablosu 

 Yaş N Ortalama 

Erillik-Dişillik 

20 ve altı 2 86,75 

21-25 72 173,76 

26-30 205 169,21 

31-35 68 212,62 

36 ve üstü 12 232,42 

Toplam 359   

 

Yaş faktörü ile erillik-dişillik boyutuna ait olan “Erkekler sorunları mantıkla çözerken, kadınlar 

hisleriyle çözerler”, “Erkekler bazı işlerde kadınlardan her zaman daha iyi olabilirler” gibi ifadeler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (r= ,007, p<0,05). Bu farklılık 36 ve üstü yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 36 ve üstü yaş grubu diğerlerine göre en fazla eril yaklaşım gösteren grup olarak 

tespit edilmiştir. 

Tablo 8. Yaş ile İş Tatmini Arasındaki Anlamlı Farklılık Tablosu 

 Yaş N Ortalama 

İş Tatmini 

20 ve altı 2 211,75 

21-25 72 220,14 

26-30 205 174,33 

31-35 68 157,24 

36 ve üstü 12 159,67 

Toplam 359   

 

 Yaş faktörü ile iş tatmini arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (r= ,004, p<0,05). Bu 

farklılık 25 yaş altı ve 20 yaş altı gruplarından kaynaklanmaktadır. En az oranla yaşı en yüksek grup 

olan 31-35 ve 36 yaş üstü aralığında görülmektedir. Bu sonuca göre daha genç olanların henüz iş 

tecrübesi kazanma aşamalarında ve işi öğrenme, taze bilgiyi kullanabilme gibi fırsatlarından dolayı 

daha yüksek iş tatmini hissetmesinin beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir.  
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Tablo 9. Kurumdaki Çalışma Süreniz Önermesi ile İş Tatmini Arasındaki Anlamlı Farklılık  

 Kurumdaki çalışma süreniz 

İş Tatmini 

6aydan az 30 260,83 

6-11ay 37 193,80 

1-2 yıl 52 191,17 

3-4 yıl 152 180,21 

5yıldan çok 88 139,68 

Toplam 359   

 

Kurumdaki çalışma süreniz önermesi ile iş tatmini arasındaki anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (r= 

,000, p<0,05). Bu farklılık 6 aydan az çalışanlardan dolayı meydana gelmektedir. 6 aydan az 

çalışanların diğerlerine oranla daha yüksek iş tatmininde olduğu görülmektedir. Bu sonuç bir önceki 

tablonun sonucu ile aynı doğrultudadır ve aynı yorum burası için de geçerlidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Benimsenmiş ulusal kültürel değerler ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan bu 

çalışmada uygulanan analizler sonucunda benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutları ile iş 

tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş, sadece güç mesafesi boyutu ile iş tatmini arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında çalışanların benimsemiş olduğu toplulukçuluk ve 

belirsizlikten kaçınma düzeyi artıkça iş tatminin arttığı, erillik seviyesi arttıkça iş tatmininin azaldığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sıralanacak olduğunda; 

 Toplulukçuluk ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuş yani 

toplulukçuluk düzeyi arttıkça iş tatmininin arttığı görülmüştür,  

 Belirsizlikten kaçınma ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuş yani 

belirsizlikten kaçınma seviyesi arttıkça iş tatmininin arttığı görülmüştür, 

 Erillik-dişillik ile iş tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiş yani erillik 

azaldıkça (dişillik arttıkça), iş tatmininin arttığı görülmüştür, 

 Güç mesafesi ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

 Bunlarla beraber; 

 Çağrı merkezi çalışanlarının toplulukçu davranışlarda bulunma eğiliminde oldukları 

görülmüştür. Verilen ortak görevler ve yoğun takım çalışmalar toplulukçuluk hissini 

arttırabilecek unsurlardır. Bu sayede toplulukçuluk arttıkça iş tatmininin de arttığının 
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görüldüğü korelasyon sonucuna istinaden, toplulukçuluğu arttırıcı faaliyetlere özen 

gösterilmeli, bu takım çalışmaları ve ortak amaca yönlendirme uygulamaları arttırılmalıdır. 

Bununla beraber iş yeri dışında belli dönemlerde yapılabilecek olan sosyal aktiviteler de grup 

kaynaşmaları açısından olumlu etkiler yaratabilecek önerilerdendir.  

 Katılımcıların düşük güç mesafesine daha yakın oldukları görülmüştür. Bu sonuç Türkiye’nin 

yüksek güç mesafesini benimseme özelliğinden farklı bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Farklı 

sektörler ve bölgelerde de bu konu daha kapsamlı bir araştırmaya tabi tutulabilir. 

 Katılımcıların belirsizlikten kaçınma seviyeleri yüksek düzeyde belirlenmiştir. Bu sonuç da 

belirsizlikten kaçınma seviyesi arttıkça iş tatmininin arttığını gösteren korelasyon analizi 

sonucu ile uyumludur. Çünkü katılımcıların iş tatmini seviyesi de yüksek düzeyde 

belirlenmiştir. 

 Katılımcıların çoğunlukla dişil bir kültür benimsedikleri görülmüştür. Başarı arzusu ve hırstan 

ziyade daha huzurlu bir çalışma ortamı ve çalışma arkadaşları ile iyi ilişkileri daha ön planda 

tutmaktadırlar. 

 Katılımcıların genel olarak iş tatmini seviyeleri yüksek düzeyde belirlenmiştir. Çağrı merkezi 

gibi stresli bir çalışma ortamında elde edilen bu sonucun, araştırmanın kamu bankaları çağrı 

merkezlerinde uygulanmış olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Sonraki çalışmalarda 

kamu ve özel banka çağrı merkezlerine yapılacak olan karşılaştırmalı bir araştırma ile daha 

farklı sonuçlar elde edilebilir.  

Sonuç olarak çalışanların benimsedikleri kültürel değerler ile işlerinden duydukları tatmin arasında 

anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu kapsamda yöneticilerin çalışanların iş tatminlerini arttırmaları için 

onların benimsedikleri kültürü farketmelerinin de önemli unsurlardan biri olduğunun bilinmesi 

gerekmektedir.  
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FİNANSAL PİYASALARDA FİNTECH UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

Çağatay BAŞARIR1

Döne ERDOĞAN2

ÖZET 

               Son yıllarda yeni teknolojilerin yarattığı sinerjinin de etkisiyle birbirinden farklı sektörlerden 

firmalar, müşterilerine daha iyi hizmetler sunabilmek ve kâr maksimizasyonunu arttırabilmek için 

birlikte çalışmaya başlamışlardır. Çünkü küreselleşme sonucu iyice kızışmış olan rekabet ortamında 

değişime ayak uydurmak ekonomik büyüme için bir zorunluluk haline gelmiştir.  

  Bu çalışmada, finansal piyasalarda teknolojik gelişmelerin önemi üzerinde durulmuş, bilgi 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijitalleşme ile günümüzde oldukça popüler hale gelen Fintech 

(Finansal Teknoloji) uygulamalarının finansal piyasalara etkileri incelenmiştir. Dünyada en büyük krizi 

finans dünyasının yaşadığı düşünülürse, finansal piyasaların potansiyelinin arttırılabilmesi hususunda 

Fintech’ in önemi daha ciddi bir şekilde anlaşılmaktadır. Fintech finansal piyasalara ne gibi kazanımlar 

sağlamıştır? Dijitalleşme ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler finansal hizmetler için uygun ürünler 

ve süreçler geliştirmiş midir? Tüm bu sorulara yanıt ararken, yenilikçi yaklaşımlara sahip ve geleneksel 

finans kuruluşlarından daha hızlı olması gibi nedenlerle Fintech şirketlerinin,  beklentileri karşılama 

konusunda müşterilerine oldukça büyük bir avantaj sağladığı da açıkça görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fintech, Yenilikçi Finansman, Bankacılık, Dijitalleşme, Mobilite. 

JEL Kodları: G21, O32, O33 

ABSTRACT 

Due to the synergy created by new technologies in recent years, companies from different 

sectors have begun to work together to provide better services to their customers and to increase profit 

maximization. Because keeping pace with the change in competitive environment which has been 

escalated gradually as a result of globalization has become a necessity for economic growth.  

In this study, it is dwelled on the importance of technological developments in financial markets 

and the effects of Fintech (Financial Technology) applications, which has been quite popular by the 

developments in information technologies and digitalization at the present time, on the financial markets 

are examined. When it is considered that the financial world experience the largest economic crisis in 

the world, the importance of Fintech in the matter of increasing the potential of financial markets is 

more seriously understood. What kind of gains has Fintech provide to financial markets? Have 

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma, 

Balıkesir, Türkiye, cbasarir@bandirma.edu.tr 
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Merkez Yerleşkesi 10200 Bandımra, Balıkesir, Türkiye, 

donebalaban@ogr.bandirma.edu.tr 
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technological advancements with digitalization developed appropriate products and processes for 

financial services? While seeking answers to all these questions, it is clearly seen that Fintech 

companies ensure a great advantage to their customers in respect of meeting their expectations by the 

reasons like having innovative approach and being faster than traditional financial institutions. 

Key Words: Fintech, Innovative Financing, Banking, Digitalization, Mobility 

JEL Codes: G21, O32, O33 

1. GİRİŞ 

              Dünya genelindeki tüm ekonomilerde finansal sistem etkin bir şekilde işlemekte ve ekonomik 

gelişme yolunda günden güne ciddi ilerlemeler kaydedilmektedir. Ekonominin gelişmesi yolunda 

anahtar bir görev üstlenmiş olan finansal sistemde en önemli aracı kuruluş hiç kuşkusuz bankacılık 

sektörüdür. Bu bağlamda son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler dikkate alındığında bu 

gelişmelerden özellikle iki tanesi üzerinde durmak, konunun anlaşılabilmesi açısından önem arz 

edecektir. Bu gelişmelerden ilki 2007-2009 döneminde yaşanan finansal kriz ve bu krizin etkileridir. Bu 

kriz bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasını gerektirmiş, dünya genelinde yasal düzenlemeler 

ve denetim mekanizmaları işlemeye başlamıştır. Tüm bunların esas amacı sistematik istikrara olan 

desteği artırarak finansal sisteme duyulan güveni yeniden elde etmek ve düzenli bir pazar büyümesini 

sağlamaktır. Bir diğer önemli değişiklik ise bankaların son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler 

aracılığıyla iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştirmiş olmasıdır. Bankacılık bağlamında 

düşünüldüğünde yıkıcı ve yenilikçi teknolojilerin var olmaya başlaması ile birlikte finansal piyasaların, 

kurumların ve bu kurumlar tarafından verilen hizmetlerin niteliği bir değişim sürecine girmeye 

başlamıştır. Bankacılık sektörüne yön veren bu değişimler bankaların sahip oldukları müşterilerin 

tercihlerini ve beklentilerini de büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu durumun temel nedeni yapay zekâ, 

blockchain, sanal para gibi teknolojik ilerlemelerin, banka müşterilerinin sanal dünyadaki deneyimlerini 

arttırmış olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece maliyetsiz ve kişiselleştirilmeye elverişli 

uygulamalar popüler hale gelmiştir. Yaşanmakta olan bu gelişmeler geleneksel bankacılığa bir alternatif 

olarak Fintech şirketlerinin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır.  

              Son küresel mali krizin ardından girişimciler ve yatırımcılar tarafından finansal ürünlere ve 

hizmetlere duyulan ilginin artması sonucunda finansal teknolojiler önem kazanmıştır (Alyakut, 2017: 

12). 2008 yılından sonra Finansal teknolojilere yapılan yatırım tutarları çok hızlı bir şekilde artış 

sergilemiştir. 2018 yılı itibariyle CB Insights tarafından hazırlanan rapor incelendiğinde, risk sermayesi 

destekli finans teknolojileri sunan girişimlere yapılan yatırım miktarının, bir önceki yıla göre yüzde 120 

oranında artarak 39,57 milyar dolar seviyesine çıkmıştır (CB Insights, 2019). Yatırımların sürekli bir 

şekilde büyüme eğiliminde olması, birçok alanda teknoloji atılımlarını ilerletmek için Fintech’in 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Bu kavramın ortaya çıkması ile birlikte finansal endüstride bilgi 

teknolojileri sayesinde yeniliği öncelikli kılan yeni bir paradigma oluşmaya başlamıştır. Nitekim yıkıcı 
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yenilik olarak lanse edilen Fintech’ in geleneksel finansal piyasaları sarsabilecek bir yapıya sahip olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir. 

2. YIKICI YENİLİK “FİNTECH” 

              Fintech, uygulama alanı olarak “finans” ve “teknoloji” terimlerinin açık ve basit bir birleşimini 

ifade etmektedir (Alt ve Diğ., 2018). Yeni teknolojilerin kullanılması sonucunda ortaya çıkan yenilikçi 

finansal ürün ve hizmetler finansal teknoloji yani kısaca Fintech olarak nitelendirilmektedir. Tanımdan 

da anlaşıldığı üzere Fintech şirketleri esas itibariyle finansal hizmet gereksinimlerinin karşılanması için 

teknolojiyi ve teknolojinin sağladığı faydaları kullanarak IT (Information Technolgy)’yi yani bilgi 

teknolojilerini finansal dünyaya entegre etmektedir. Bu yeni girişim modeli ile finansmanın çalışma 

şekli yeni finansal hizmetler doğrultusunda değiştirilerek yeni bir finans türü oluşturulmak 

istenmektedir.  

              Fintech, bankaların ve diğer finansal kuruluşların hali hazırda kullanmakta olduğu iş 

modellerinde kusurların ortaya çıkmasına neden olan değer zincirinin incelenmesinin bir sonucu olarak 

bu alanda değişikliklerin gerekli olduğu noktalara dikkati çekmek ve benzeri iş modellerinin gelecekteki 

büyüme için uyarlanmasına yardımcı olmak maksadıyla ortaya çıkmış bir olgudur. 

   Finans sektörüne çok sayıda yeni ürün ve hizmet kazandırmış olan finansal teknoloji 

girişimlerine rastlayabileceğimiz birçok farklı alan mevcut olup günlük bütçe uygulamaları, bireysel 

finansal konsolidasyon, mobil ödeme sistemleri, çevrimiçi tasarruf araçları bu duruma birer örnek teşkil 

etmektedir (Göktepe, 2018). Ayrıca finansal kurumlar tarafından teklif edilen ve ticari işlemleri 

kolaylaştıran bilgi işlemleri, blockchainleri vb.ni kapsayan yeni hesap ödeme sistemleri, günlük bütçe 

tutma uygulamaları, robot yatırım danışmanları, mobil ödeme sistemleri, kitle fonlama gibi teknolojinin 

finansa dokunduğu alanlar da birer Fintech örneğidir. Bu örneklerin tümü esas olarak mevcut finansal 

kuruluşların büyümelerine ivme kazandırmak ve kâr maksimizasyonunu artırmak amacıyla teknolojiyi 

kullanmalarını içermektedir. 

              Fintech ve buna benzer devrim niteliğindeki teknolojileri kullanmak sadece mevcut işletmelere 

ticari faaliyetleriyle ilgili fayda sağlamakla sınırlı kalmamakta aynı zamanda toplumun karşılaştığı 

çeşitli problemleri netleştirip bunlara çözümler üreterek toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. 

Bu paradigmanın doğması ile birlikte, uzun zamandır farklı şirketlerin birbirleriyle işbirliğini engelleyen 

iş alanları ile endüstriler arasındaki duvarlar yıkılarak yeni bir toplum ve kültür oluşmaya başlamıştır. 

              Diğer yandan Fintech, yenilikçi teknolojileri ifade eden yapısıyla finansal hizmet sağlayan 

kurumların ilgi odağı haline gelerek ün kazanmıştır (Gai, Qiu ve Sun, 2018). Maliyetleri azaltarak, 

finansal hizmet kalitesini yükselterek, daha kapsamlı ve istikrarlı finansal zemin inşa ederek finans 

sektörüne yeni bir şekil vermeyi vaat eden Fintech, finans sektöründeki yeniliklerin en önemlilerinden 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1429 

 

biri olarak kabul görmektedir. (Lee ve Shin, 2018). Fintech şirketleri, gelişmekte olan ülkelerde en basit 

finansal hizmetlere dahi erişim sağlayamayan kişiler için önemli fırsatlar ortaya koyarak ekonomik 

büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırma konusunda bir araç olma rolünü üstlenmektedir. 

Teknoloji sayesinde bir kazan-kazan modeli uygulanarak hem şirketler çok daha yüksek miktarlarda 

gelir elde etmekte hem de geçmişte pahalı ve ulaşılması bir hayli zor olmasından dolayı finansal 

hizmetlerden yararlanma olanağı elde edemeyenler artık bu hizmetlere rahatlıkla ve ucuz bir yolla 

erişebilmektedir.  

   Gelişen teknoloji ile birlikte yeni iş yapma modelleri ortaya çıkmış olsa da bu durum yerleşik 

ve geleneksel bankacılık sektörünü hızlı bir değişime zorlamıştır. Çünkü Fintech şirketleri yenilikçiliği 

ve hızlı hareket etmeyi amaç edinerek müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda bankalar vb. 

finans kurumlarına nazaran daha küçük ve girişimci bir yapıya sahip olmanın getirdiği avantajla, 

faaliyetlerine daha hızlı bir şekilde odaklanabilmektedir. Bu nedenle geleneksel finans kurumları 

rekabet avantajı kazanmak umuduyla işbirlikçi fintech girişimleri şeklindeki yabancı fintechlerin yanı 

sıra bunların yurt içi fintech projelerine de yatırım yapmaktadır. Fintechlerin geleneksel finans şirketleri 

tarafından bu denli önemli görülmesinin nedenleri incelendiğinde bu kuruluşlar aracılığıyla, teknoloji 

şirketleri veya fintechlerle bir ortaklık kurulmak istenmesi, fintechler aracılığıyla dış kaynak 

kullanımının arttırılmak istenmesi, fintech girişimlerinin hızlandırılması, yurtiçi fintech’lerin 

geliştirilmesi yahut fintech’lere risk sermayesi sağlanması gibi amaçların gerçekleştirme arzusu 

görülmektedir. Bahsedilen nedenlerden ötürü finansal kuruluşlar genel itibariyle belirli fintechlerin 

volatilitesine ve proje süresine bağlı olarak ya bekle ve gör yaklaşımını benimsemekte ya da derhal bir 

yatırım kararı almaktadır. 

3. FİNANSAL PİYASALARDA FİNTECH GİRİŞİMLERİNİN ETKİLERİ 

              Teknolojinin gelişmesine paralel olarak akıllı telefonların ve internetin birlikte kullanılmasıyla 

mobilite kavramı ortaya çıkmış ve bu durum, kullanıcıların gündelik yaşamlarındaki finansal kararlarını 

internet vasıtasıyla kolayca halledebilmesini sağlayarak Fintech girişimlerinin yaygınlaşmasında önemli 

bir rol oynamıştır. Sonuçta ciddi bir dönüşüm geçiren bankacılık sektörü, daha önce herhangi bir banka 

şubesine gidip bir müşteri temsilcisi ile görüşme külfetini büyük oranda ortadan kaldırmıştır (Şahan, 

2017). Ayrıca banka müşterilerinin, herhangi bir ödeme yapmaksızın tanınmış finansal araştırma 

şirketlerinin hazırlamış olduğu yüksek kalitedeki araştırma raporlarından yararlanmaları olanaklı hale 

gelmiştir. 

  Finansal ürünlerin neredeyse yalnızca bilgiye dayalı olması ve çevrimiçi ödeme veya hisse 

senedi alım satımı gibi çoğu işlemin herhangi bir fiziksel etkileşim olmadan uygulanıyor olması 

dijitalleşmenin finansal hizmetler üzerindeki etkisinin güçlü bir şekilde hissedildiğinin göstergesidir. 

 Fintech şirketlerinin tüm KOBİ işlemlerinin ortak gücünü elinde bulundurması, bankalar ve 
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diğer finansal kuruluşlarla karşılaştırıldığında onlara, müşterilere daha iyi fırsatlar sunma ve daha iyi 

pazarlık gücüne sahip olma konusunda üstünlük sağlamaktadır. 

  Finansal Fintech’ler nihai müşteriler için, çoğunluğu mevduat ve kredilerden oluşan, finansal 

kaynaklar aramaya odaklanmaktadır. Son yıllarda akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte 

mobil ödeme ve mobil bankacılık gibi e-finansman uygulamaları günlük hayatın bir parçası haline 

gelmiş ve bunun sonucu olarak finansal kuruluşlar müşterilerinin banka hesap bilgilerine ulaşmanın da 

ötesine geçerek mobil cihazlarından havale, fatura ödeme gibi işlemleri yapmalarını sağlamışlardır. E-

finansmanın bir aracı olan online hisse senedi alım satım işlemleri ile her bir hisse senedi çevrimiçi 

işleme tabi olduğundan işletme maliyetleri asgari düzeylerde gerçekleşmekte ve böylece farklılaştırılmış 

hizmetler sunularak rekabet üstünlüğü elde edilmektedir. 

  Çevrimiçi bankacılığa bankalar açısından bakıldığında, işletme harcamalarının daha az olması, 

müşterilere olan geri dönüşlerin daha kısa sürmesi, personelin kurum içi iletişiminde daha yumuşak 

tutuma sahip olması gibi faydaların yanı sıra hali hazırda işletmenin sahip olduğu müşterilerle arasındaki 

sağlam ilişkinin potansiyel müşterilerle de sağlanmasını mümkün kıldığı görülmektedir.  

  Ekonominin var olmaya başladığı günden günümüze kadar yaşanmış olan gerek bölgesel gerek 

küresel tüm krizler göz önüne alındığında özellikle 2008 yılında gerçekleşen küresel finansal krizin 

ardından ortaya çıkmaya başlayan Fintech yapay zeka, büyük veri analitiği, sosyal ağ servisleri, sosyal 

medya, internet teknolojileri ve e-finansmanı birbirine entegre ederek olası krizlere karşı daha dayanıklı 

bir yapı inşa etmek için çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.      

Çevrimiçi ödeme sistemleri için çözümler sunan çoğu Fintech girişiminin yanı sıra ön ödemeli 

kartlar ve para transferi konusunda oldukça tecrübe sahibi bazı firmalar da mevcuttur ki Türkiye’de 

faaliyet gösteren “İninal” bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Diğer taraftan Türkiye’de en bilinen 

Fintech firmalarından biri olan İyzico’nun faaliyetlerinin büyük çoğunluğu ödeme işlemleridir ve e-

ticaret ödemelerine odaklanarak kredi kartı kabul etmek için her banka ile farklı komisyon oranlarında 

özel anlaşmalar yapmaktadır (Göktepe, 2018). 

  Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG’nin hazırlamış olduğu “Pulse of 

Fintech” raporuna göre fintech işlemleri, son bir yılda gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinin 

etkisiyle yüzde 120’lik bir artışla 111,8 milyar dolara çıkmıştır. En büyük Fintech piyasasının ABD’de 

ikinci büyük piyasanın ise Avrupa’da, özellikle Birleşik Krallık’ta, yer aldığı, yapılan bir çalışmanın 

sonucunda ortaya konulmuş olup bu şirketlerin yarısından fazlasının özellikle finansman sektöründe 

faaliyet gösterdiği açıklanmıştır (Göktepe, 2018). Türkiye’de Fintech’in durumu incelendiğinde ise 

yatırım miktarlarındaki artışın yanı sıra yapılan yatırım anlaşmalarında da bir artış yaşanmıştır. Nitekim 

2017 yılında Fintech startup yatırımları, yapılan 1480 anlaşma sonucunda 28 milyar dolara ulaşmış ve 

2018’de 1707 yatırım anlaşması sonuca bağlanmıştır.  Ülkemizdeki söz konusu yatırım anlaşmalarına 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1431 

 

güncel bir örnek, Türkiye’nin önde gelen Fintech şirketlerinden biri olan İninal ile Alibaba’nın mobil 

ödeme uygulaması Alipay arasında yapılan bir işbirliği sayesinde Türkiye’ye gelen Çinli ziyaretçilerin 

çeşitli mağazalarda telefonları ile rahatlıkla ödeme yapabilecek olmasıdır. 

4. FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ 

              Fintech girişimleri alışılagelmiş finans kurumlarından farklı olarak inovatif bir kültür, 

kişiselleştirilmiş niş hizmetler, çevik bir organizasyon ve veri odaklı çözümler sunmasıyla geleneksel 

finans şirketleri karşısında bir rekabet üstünlüğü elde ederek onlar için bir tehdit de oluşturmaktadır. 

Fintech şirketlerinin hızlı bir şekilde gelişmesinde sadece mobil internetin yayılması ve teknolojik 

yenilikler etkili olmamış, aynı zamanda önemli regülasyon değişikliklerinin ve güncellemelerinin 

finansal pazarlara giriş engellerini ciddi ölçüde azaltması da etkili olmuştur (Şahan, 2017). Bu 

nedenlerle büyük iş hacmine sahip finansal kuruluşların çoğu, fintech girişimleri ile rekabet etmek ya 

da bu girişimlerle birlikte hareket etmek amacıyla stratejiler geliştirerek fintech’ e gereken önemi 

vermeye başlamışlardır. 

  Ülkemizde de gün geçtikçe popülaritesi artan fintech girişimlerinin sayısı hızla artma eğiliminde 

olup bu alanda çeşitli örnekler karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir online ön muhasebe programı olan 

Paraşüt ile Akbank bir araya gelerek yenilikçi işletmeler için hizmet vermekte ve internet erişimi olan 

her yerden finansal verilere rahatlıkla ulaşarak cari hesapları, stokları, nakit akışları ile gelir ve giderleri 

online bir şekilde yönetebilme imkanı sağlamaktadır. Bir başka örnek ise başka bir cihaza gerek 

duymaksızın akıllı telefonlarla banka ya da kredi kartından ödeme alma kolaylığı sağlayan Ödeal Cepte 

Pos uygulamasıdır. Diğer yandan, Garanti bankasının kullanıcılar için oluşturduğu “Ugi” ile Yapı Kredi 

bankasının oluşturduğu “Robot-Gary” modelleri de bankaların müşterilerinin finansal işlemlerini çok 

daha hızlı ve kolay yoldan yapabilmelerine olanak tanıyan uygulamalar geliştirmek için teknolojiyi 

yakından takip etmekte olduğunun açık bir göstergesidir. 

  Geçmişte finansal hizmetlere ulaşmanın zor ve maliyetli olduğu düşünülürse bugün hızla 

yayılan ve gelişen dijital teknolojiler sayesinde finansal hizmetlere erişim maliyetleri ciddi şekilde 

düşmüş, finansal katılımın artmasına paralel olarak ekonomik büyüme hızlanmıştır (Menteş, 2019). 

Böylece fintech şirketleri ve uygulamaları, finansal tabana yayılmaya katkı sağlayarak küresel fakirlikle 

mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. 

5. FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ DİJİTAL YENİLİKLER 

              Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte finansal piyasalar bu değişimden 

etkilenmiş, bu durum devlet ve kurumların yanı sıra bireysel yatırımcılarla da sıkı bir ilişkisi olan 

bankacılık sektörünü inovatif faaliyetlerin öncüsü haline getirmiştir. Özellikle yatırım ve ödeme 

alanlarında kaydedilen gelişmelere bakıldığında gerek veri güvenliğinin sağlanması gerekse müşterilere 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1432 

 

erişimi kolaylaştırmak için bankaların, teknolojiyi yakından takip ettiğini ve böylece teknolojik 

gelişmeleri aktif bir şekilde kullanarak müşterilerine kolaylıklar sağladığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

 Finans sektöründe öne çıkan yeniliklere örnek verecek olursak normal bir bankada yaptığımız 

işlemlerin artık ATM cihazlarından rahatlıkla yapılabiliyor olması, diğer yandan mobil ödeme 

sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra ödeme sistemlerinde retina ya da parmak izi 

tarayıcılarının kullanılabiliyor olması birer örnek teşkil edebilir. 

5.1. Veri Blokları Zinciri (Blockchain) 

              2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilen Blockchain, kriptografik olarak birbirine 

zincirlenmiş bir dizi veri bloğu olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu blok zincir teknolojisinin ilk 

uygulaması Bitcoindir. Güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymaksızın bireyler arasında işlem 

yapabilmeye olanak tanıyan blockchain teknolojisi ulusal hükümetler ve finansal kurumların kontrolünü 

de devre dışı bırakmaktadır (Başarır, 2018).  Bu durum blockchain teknolojisinin ortaya çıktığı günden 

bu yana hızla popüler olmasında etkili olmuştur. Başta bankacılık sektörü olmak üzere müşteri tanıma, 

bağış sistemleri, mikro ödemeler, bulut bilişim, e-noter, kopya ürün koruması, telif kayıt sistemleri, tapu 

kayıt sistemleri, vekâleten oy kullanma, tedarik zinciri yönetimi blok zincirinin genel uygulama 

alanlarındandır. 

5.2. Oyunlaştırma Uygulamaları (Gamification) 

              Son zamanlarda e-mail uygulamalarının yerini mobil sohbet programları almış ve yeni nesil 

tarafından birçok dijital çevrimiçi oyun oynanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarda oyunlara duyulan 

ilgi araştırılmış ve yetişkinlerin gündelik konuları bir şekilde oyunlaştırarak gerçek yaşamda tecrübe 

edindikleri sonucuna varılmıştır (Başarır, 2018).  Bu durum finansal konularda da oyunlaştırma 

yöntemini gündeme getirmiş, finansal hizmetlerde inovatif girişimler elde etmek için oyunlaştırma, bir 

yöntem olarak görülmeye başlanmıştır. Şöyle ki finansal piyasalarda daha iyi yatırımları teşvik etmek 

amacıyla oyunlaştırmanın kullanılması, bunun insanların beyninde farklı yollar arama becerisini 

geliştirmek için güçlü bir araç olmasından kaynaklanmaktadır. Oyunlaştırma, bireylerin finansal 

profilini ortaya koyma konusunda etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Çünkü bir bireyin oyun 

esnasında elde etmek için mücadele ettiği ödül ve kazanma dürtüsü, oyunu oynayan kişi hakkında 

önemli bilgileri ortaya koyabilmektedir. Ayrıca oyun esnasında bireyin karşılaştığı ya da karşılaşması 

muhtemel risk ve kayıplar karşısında gösterdiği risk yönetimi gözlemlenerek birey hakkında önemli 

ipuçları elde edilebilmektedir. Böylece finansal oyunlaştırma, yüksek getirili fırsatların peşinde koşan 

yatırımcıların neleri göze alabileceklerini ortaya koymaları açısından etkili ve inovatif bir yöntem olarak 

kullanılabilir. 
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5.3. Otomatik Finansal Öneri Sistemi (Robo-Advisors-Robot Danışmanlar) 

              Robot danışmanlık ya da diğer bir deyişle otomatik danışmanlık platformları gerek bireylere 

gerek şirketlere güvenilir yatırım tavsiyesi ve isteğe bağlı olarak yatırım yönetimi gibi finansal 

danışmanlık hizmeti veren yazılımlar olarak bilinmektedir. Bu platformların ortaya çıkış sebebi, bir 

insan danışmanın müdahalesinin ortadan kaldırılarak danışman ile yatırımcı arasında herhangi bir insan 

temasının elimine edilmesidir. Geleneksel finansal danışmanlara benzer stratejiler kullanarak 

yatırımcıların finansal isteklerini yerine getirmeyi hedefleyen robot danışmanlar, hizmetlerini bir 

internet arabirimi veya platformu üzerinden sunduğundan, marjinal maliyetleri sıfıra yakındır (Başarır, 

2018). 

  Ülkemizde sınırlı da olsa otomatik danışmanlık girişimi örnekleri mevcuttur.  Yerli bir fintech 

girişimi olarak bireysel emeklilik konusuna odaklanan AkıllıBES, Türkiye’ de robot danışmanlık 

hizmetine verilebilecek en bariz örneklerden biridir. Ayrıca bir fintech firması tarafından 

geliştirilmesinin ardından Garanti Emeklilik ’in bir hizmeti olarak kullanıcılara sunulan Fon Koçu bir 

otomatik danışmanlık ürünüdür. 

5.4. Biyometrik Uygulamalar ( Biometric Applications) 

              Biyometri, bireyleri birbirinden ayırt edebilmek için herhangi bir kart, cihaz veya kimlik 

taşımaksızın ya da şifre gibi ezber gerektiren bilgilere gerek duyulmaksızın bireyin kimliğini teknoloji 

aracılığıyla tespit etmeye yarayan bir kimlik doğrulama sistemidir. Bunu yaparken insandan insana 

değişkenlik gösteren parmak izi, yüz desenleri, DNA dizilimi, iris ve retina geometrisi, cildin altındaki 

damarlar, yürüyüş, ses ve yazı ritimleri gibi biyolojik kalıplar kullanılmakta ve böylece başkasının 

kimliğini kullanarak sahtekârlık yapmanın önüne geçilebilmektedir (Başarır, 2018). 

 Biyometrik tanıma sistemleri, Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ve sağlık sektöründe 

kullanılan ve avuç içi damar izi ile kişinin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olan yaygın bir 

yöntemdir. Ayrıca ülkemizde Yapı Kredi bankası ve Garanti bankası, müşterilerinin mobil bankacılık 

uygulamasına gözleri ile giriş yapabilmelerini sağlayan Göz-ID teknolojisini hâlihazırda 

kullanmaktadır. 

5.5. Sosyal Medya Bazlı Finansal Uygulamalar 

  Sosyal medya, kullanıcıların kendilerine ait içerikleri oluşturabildikleri, değiştirip 

paylaşabildikleri interaktif platformları mümkün kılan internet tabanlı teknolojiler ile mobil 

teknolojilerdir. Bireylerin yanı sıra kurumların da büyük ilgi gösterdiği sosyal medya, kurumların 

yatırımcılar ile bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan düşük maliyetli ve etkili bir araçtır. Bu yüzden 

finansal kurumlar, müşterileri ile doğrudan iletişime geçerek onların ihtiyaç ve taleplerini anlama 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1434 

 

konusunda kendilerine açık ve net bilgiler sunan sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaktadır 

(Başarır, 2018). 

6. FİNANSAL PİYASALARDA FİNTECH GİRİŞİMLERİNİN EKSİKLİKLERİ 

Finans bazlı teknolojik yenilikleri yürüten Fintech şirketlerinin tüm görece üstünlüklerine 

rağmen bu şirketlerin tamamının barışı yakaladığını düşünmek doğru olmayacaktır. Nitekim yapılan bir 

araştırma ile bu tip girişimlerin 4 yılsonunda %36’sının ve 5 yılsonunda da yalnızca %22’sinin ayakta 

kalmayı başarabildiği tespit edilmiştir.  

Teknoloji sayesinde fintech şirketleri bankaların verdiği hizmeti müşterilerine daha verimli bir 

şekilde sunuyor olmakla birlikte bu şirketlerin kullandıkları bilgiler bankalar gibi uzun vadeli ilişkilere 

değil yalnızca büyük verilere dayanmaktadır. Borç verenler ve borç alanlar ya da yatırımcılar doğrudan 

yatırım fırsatları ile eşleştirilmektedir.  

Fintech şirketleri, servis hizmetlerine erişimi sadece internet platformları üzerinden sağladığı 

için risk ve vade dönüşümü yapılamamaktadır. Diğer taraftan aracılık hizmetlerinin yapılan işleme göre 

bir hayli yüksek maliyet içermesi ve diğer yandan internetten yapılan işlemler sonucu müşterilerin 

bilgilerinin çalınması gibi finansal işlemlerdeki olası siber güvenlik riskleri bilgi teknolojilerine duyulan 

güveni sarsabilmektedir (Yavuz, 2019).  

Fintechlerin gelişimi ile birlikte bilgi işlem gücünü arttıran yenilikler, bulut teknolojisi, 

networking gibi insanlığa hizmet eden teknolojilerin hızla gelişmesi sonucu pek çok alternatif iş alanı 

doğmuş olsa da eBay, Alibaba, Amazon gibi dev şirketler çoğu aracı kurumu devre dışı bırakarak 

geleneksel ticarete farklı bir boyut kazandırmıştır (Yavuz, 2019). 

Finans dünyasının teknolojik yeniliklere ve fırsatlara hızla adapte olmasıyla birlikte bankaların 

ve diğer finansal kurumların bu sektör içindeki rolü gitgide azalarak, müşterilerden mevduat toplama ve 

bunları kredi olarak verme gibi faaliyetlerle sınırlı hale gelebilir. Nitekim ABD’ deki Moven, Apple, 

Google gibi devasa teknoloji firmaları finansal pazara rahatlıkla girebildiğinden, onlar oldukça 

bankaların ve sigorta şirketlerinin pazardaki hâkimiyetini kaybetme riski artmaktadır. Ayrıca ödeme 

sektörü gün geçtikçe daha yenilikçi ve dinamik bir yapıya bürünürken bankalar ve diğer finansal 

kuruluşlar, Fintech şirketleriyle rekabet edebilmek için mücadele verirken Paypal, Simple gibi belirli 

bankacılık işlemlerini yürütmekte olan büyük firmalar, Fintech şirketlerinden daha fazlasını yapabilmek 

adına fırsatları sıkı bir şekilde takip etmekte olduğu bilinmektedir (Şahan, 2017).  

7. SONUÇ 

  Teknoloji girişimcisi, yatırımcı ve finans profesyoneli üçlüsünün ortak noktada buluşmasıyla 

birlikte, teknoloji platformu olarak nitelendirilen Fintech girişimlerinin etkisinin artacağı yadsınamaz 
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bir gerçektir. Bu yüzden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlar, Fintech platformunun küresel 

merkezi olma yolunda rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır. 

  Fintech sektörünün gelişimi ile birlikte müşteriler, ihtiyaç duydukları yeni ürün ve hizmetlere 

kolay bir şekilde erişim sağlayabilmek için dijital ortamı kullanmakta ve bu sayede zamandan tasarruf 

edebilmektedir. İnternetin hemen hemen her yerde kullanılabiliyor olması yeni nesil müşterilerin 

beklentilerini değiştirerek teknolojik ürünler ve hizmetler talep etmesiyle sonuçlanmıştır. Fintech 

müşterilerine fiyat avantajı ve pratikliğin yanı sıra kişiselleştirilmiş bir deneyim ve daha fazla hizmet 

seçeneği sunmaktadır. Nitekim teknolojide yaşanan gelişmeler ile finansal işlemlerin mekândan 

bağımsız olarak yapılma arzusu birleşince, günden güne kendini geliştiren bir finans sektörü 

doğmaktadır. 

           Diğer taraftan finansal hizmet sağlayan kuruluşların çoğu optimum hizmet sunabilmek adına 

aracılardan faydalanmaktadır. Sigorta acenteleri ve finansal danışmanların yanı sıra tam bağımsız 

olmamakla birlikte banka şubeleri de geleneksel aracı kuruluş niteliğindedir. Ancak dijitalleşen dünyada 

aracılık hizmeti, bir ofiste oturan insan yerine teknoloji ve algoritma vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Betterment, Wealthfront ve Personal Capital gibi yurtdışında faaliyet gösteren yeni nesil otomatik 

danışmanlar finansal danışmanları, acenteleri ve hatta banka şubelerini aradan çıkarma potansiyeline 

sahip yeni teknoloji temelli aracılıklardır. Ülkemizde faaliyet gösteren İnfina veri servis hizmeti, 

sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların operasyonel ihtiyaçlarına tam otomasyon sağlayarak 

çözümler üretmektedir. 

 Yukarıda bahsi geçen nedenlerden ötürü ilerleyen zamanlarda Fintech sektörünün tipik bir 

endüstri sektörüne dönüşmesi güçlü ve tahmin edilebilir bir olasılıktır. 
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AR-GE VE İNOVASYON FARKLILIĞINA YÖNELİK BİREYSEL TUTUMLAR 

Zeliha Türel 1 

Işık Çiçek 2 

ÖZET 

Ar-Ge ve İnovasyon kavramları günümüzde birçok alanda sıkça kullanılan ve duyulan iki ifade olmasına 

rağmen çoğu zaman birbirlerinin yerine veya anlamları dışında kullanılmaktadır. Buradan hareketle, Ar-

Ge ve İnovasyon kelimelerinin anlamlarının ve farklarının yeterince bilinmediği anlaşılmaktadır. Bu 

araştırmanın temel sorunsalı, farklı olduğu halde Ar-Ge ve İnovasyon kavramları ve içeriğinin üretim 

ve hizmet sektörü çalışanlarınca ne derecede benzer olarak değerlendirildiğini içerik, zorluk ve kaynak 

boyutları ile ortaya koymaktır. Araştırmanın kuramsal çerçevesinde; inovasyon ve Ar-Ge kavramlarının 

içeriği, kapsamı, türleri ve geliştirilmesine yönelik stratejilerden bahsedilerek üretim ve hizmet 

sektörlerinde her iki kavramın kaynakları, gerçekleştirme zorlukları ve boyutları açısından benzerlikler 

ve farklılıklar açıklanmıştır. Araştırmanın uygulama bölümü için nicel araştırma deseninden 

yararlanılmış ve araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilerek bireysel düzeyde tanımlanan 

değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi için veri toplama yoluna gidilmiştir. Betimleyici nitelikteki bu 

araştırmada kolayda örnekleme yoluyla seçilen 60 katılımcı ile ölçümlenen değişkenler Microsoft Excel 

ve SPSS. 22 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin incelenmesinde betimleyici istatistik ölçümleri, 

frekans analizi, ağırlıklı ve aritmetik ortalamalar, sıralama dereceleri ile Spearman ve Pearson 

korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre bireylerin Ar-Ge ve inovasyon 

ile ilgili gördükleri kavramları (yenilik, risk, rekabet, teknoloji, bütçe, bilgi, buluş) neredeyse aynı olarak 

değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. İnovasyon kaynakları ile en ilişkili görülen kurumların kamu 

kurumları olduğu ortaya çıkmıştır. Ar-Ge kaynakları ile Ar-Ge’yi gerçekleştirmede sektörel zorluk 

değerlendirmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, İnovasyon, Algı, Teknolojik Yenilik, Gelişim. 

JEL Kodları: M10, M12, M14.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kestel Mahallesi Konya Çimento Caddesi No:80 Alanya, Antalya, 

Türkiye, zeliha.turel@hotmail.com 
2   Dr. Öğr. Üyesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kestel Mahallesi Konya Çimento Caddesi No:80 

Alanya, Antalya, Türkiye, isik.cicek@alanya.edu.tr 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1438 

 

 

INDIVIDUAL ATTITUDES INTENDED IN DIFFERENCE BETWEEN R&D AND 

INNOVATION 

 

ABSTRACT  

Although R&D and Innovation are two commonly known expressions, they are often used out of 

meaning; it is understood that the meaning and differences between R&D and Innovation are not 

sufficiently known. The question of this research is to reveal how R&D and Innovation concepts and 

contents are considered similar by production and service sector employees, from the aspect of difficulty 

and resource dimensions, although they are different in concepts and contents. Quantitative research 

style was used for the application part of the research and a scale was developed by the researchers in 

which the data collection method was used with the values of the variables defined at the individual 

level. Data was collected from 60 people through inventory developed by easy sampling and were 

analyzed by Microsoft Excel and SPSS 22 programs. Descriptive statistical techniques, frequency 

analysis, weight and arithmetic mean, rankings and Spearman and Pearson correlation analyses were 

used to analyze the data. According to the research findings, it is revealed that the categories that 

individuals perceive about R&D and innovation are almost the same (innovation, risk, competition, 

technology, budget, information, invention). The public sector has been found to be the most relevant 

sector in terms of innovation sources. No significant relationship was found between R&D resources 

and sectoral difficulty assessment in realizing R&D. 

Keywords: R&D, Innovation, Perception, Technological Novelty, Development 

JEL Codes: M10, M12, M14. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde rekabetin artması ve ürün yaşamı döngülerinin kısalmasıyla Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmalarının gün geçtikçe önem kazandığı görülmektedir. Ayrıca rekabetin ulusal pazardan global 

pazara kadar yayılması nedeniyle firmaların ve kuruluşların Ar-Ge ve inovasyon için etkin ve sürekli 

bir strateji geliştirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomik olarak hayatta kalmak veya kâr marjını 

yükseltmek isteyen her işletme, organizasyonunu bu yönde hareket ettirmektedir. Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmaları, tüm alanlardaki kuruluşların sosyal ve ekonomik refahını ve rekabet gücünü artırmakta, 

kalkınmada sürdürülebilirliği desteklemektedir.  Rekabet gücünün artmasıyla ulusal ekonomik 

kalkınmayı da desteklenmektedir. İnovasyon çalışmalarına önem veren ülkelerde enflasyon oranının ve 

işsizlik yüzdesinin düşük olduğu, ülke refahının yüksek olduğu görülmektedir (Elçi, 2007: 32-36). 

Teknolojide ilerlemiş, refah seviyesi yüksek bir ülke olabilmek ve gelişmiş ülkeler arasında yer 

alabilmek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları anlaşılmalı, desteklenmeli ve bu çalışmaların 

sürdürülebilirliği işletmeler tarafından sağlanmalıdır. Buradan hareketle, inovasyonun ve Ar-Ge’nin 

kavramsal olarak bilinmesi ve kapsamının anlaşılmasıyla çalışmaların doğru yönde ilerlemesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

İnovasyon ve AR-GE uygulamaları; yeni pazarlara girişi kolaylaştırması, müşterilerin ve 

çalışanların tatminini arttırması gibi işletmelere arzu edilen sonuçlara ulaşmada avantajlar 

sağlamaktadır. Günümüzde büyümeyi, ulusal ve uluslararası pazarda başarılı olmayı hatta yalnızca 

ayakta kalmayı bile hedefleyen firmaların inovasyon ve Ar-Ge’yi öğrenmesi, uygulaması kritik 

önemdedir.  İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri yalnızca büyük işletmelerin yapabileceği veya yapması 

gerektiği faaliyetler gibi gösterilmişse de günümüz şartlarında küçük veya büyük tüm firmaların mevcut 

durumlarını korumak için de olsa bu faaliyetleri anlayıp uygulamaları gerekmektedir. Firmalarda 

inovasyonun kavramsal olarak anlamının anlaşılması, uygulamalarda başarılı olmayı ve hedefleri 

belirlemeyi kolaylaştıracaktır. Yılmaz (2015:2) bu durumu şöyle ifade etmiştir: ‘İnovasyon kavramıyla 

ifade edilmek istenen hususun ne olduğunun anlaşılması işletmelerin inovasyon düzeyini belirlemede 

önemlidir.’ Literatürde farklı disiplinlerde inovasyonla ilgili çalışmalar yer almakta ve inovasyonun 

ortaya çıkması için birtakım faktörler tanımlanmış olmasına karşın inovasyon için ideal uygulama 

anlayışı hala eksik ve düzensiz kalmakta, bu da sürdürülebilirliği önemli derecede olumsuz 

etkilemektedir (Ahmed, 1998:45). İnovasyon kavramının anlaşılmasının, belirsizlikleri ortadan 

kaldıracak ve uygulamalardaki başarıları artıracak bir adım olduğu ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge’nin 

tanımları incelendiğinde genellikle ürün odaklı bir üretime atıfta bulunulduğu görülmektedir. Ancak Ar-

Ge çalışmalarının ve bu çalışmaların öneminin hizmet sektöründe de yükselmekte olduğu görülmektedir 

(Yücel, 20.06.2019). 

Ar-Ge; bilgiyi tekrardan ortaya çıkarıp, var olan bilgiye yeni isimler vermektir (Dedeoğlu, 2018: 

1). İnovasyonun ise daha önce bilinmeyen bir ihtiyaca hitap eden yönleri de vardır. Ar-Ge çalışmaları 
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bilgi birikimini genişletmek, var olan bilgiye yeni bilgiler eklemek için yapılır. Ar-Ge ve inovasyon 

kavramları arasındaki farklılığı açıklayan yaklaşım; değişim ve yenilik kavramlarının işletme 

dinamiklerinde öncül ve sonuç bileşenleriyle nasıl açıklanabileceğine yönelik geliştirilen yaklaşıma 

benzerdir. Ar-Ge ‘nin yenilik anlayışına tasarımda yapılan değişiklikler de dahildir. Tasarımdaki 

değişiklikler için yenilik demek yanlış olacağı gibi Ar-Ge ve inovasyonun aynı olduğunu iddia etmek 

de yanlış olacaktır. Ancak Ar-Ge’nin sosyal bir faaliyet değil; daha çok ticari odaklı bir faaliyet olduğu 

anlaşılırsa inovasyondan farkı açık bir şekilde görülebilecektir. İnovasyonun birçok sosyal veya maddi 

olmayan yönleri vardır. Toplumsal veya sosyal inovasyonların bazı örneklerinde olduğu gibi kar getirisi 

olmayan alanlarda da inovasyon çalışmaları yapılmaktadır (Elçi, 2007). 

Rekabette üstünlüğü sağlamada kurumların sahip oldukları varlıkların bir türü olarak 

kaynakların Ar-Ge ve inovasyonu gerçekleştirmek için daha çok kullanılması zorunluluğu Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerinin artan önemine dikkat çekmektedir. Yenilikçi düşünme ve yeni organizasyonel 

uygulamaların işletmelerin arzu edilen amaçlarına ulaşmada önemli bir başvuru kaynağı olarak 

kullanılması üretim ve hizmet sektörleri alt iş kolları için daha da kritik bir önem kazanmıştır. Sektörde 

bulunan pek çok meslek profesyoneli için yenilik ile aynı anlamda görülen inovasyon hem bu olgudan 

hem de Ar-Ge’den sektörel bağlamda da farklılaşmaktadır. Bu yüzden hem üretim hem hizmet sektörü 

meslek profesyonellerinde inovasyon ve Ar-Ge kavramlarının yenilik olgusundan farklı olarak ne 

derecede benzer ya da farklı olarak değerlendirildiği incelemeye açık bir araştırma konusudur. 

Hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısında gözlemlenen artış, hizmet sektöründe de Ar-

Ge’ye duyulan ihtiyacın arttığına işaret etmektedir (TÜİK, 20.06.2019). Ar-Ge faaliyetleri üretim 

sektörü ile ilişkili görülüyorken bunun karşılığı olan inovasyonun hizmet sektörü ile ilişkilendirilmesi, 

inovasyon ve Ar-Ge kavramlarının ikisinin de üretim sektörü ile ilişkili olgular olarak düşünülmesine 

rağmen hizmet sektöründe yalnızca inovasyonun ilişkili bir kavram olarak görülmesi, hatta her iki sektör 

için de Ar-Genin ve inovasyonun yenilikçiliğe indirgenmesi, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının 

algılanmasındaki hatalara işaret etmektedir.  Ar-Ge kavramı ile inovasyon kavramı aynı karşılığı 

vermediğinden, hizmet sektöründe inovasyondan farklı olarak Ar-Ge bilgi temelli araştırmalarla 

sektörde yerini bulmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle inovasyon ve Ar-Ge kavramları, kapsamı ve kaynakları ile ilgili literatür 

bilgisi sunulmuş, sonrasında inovasyon ve AR-Ge kapsamının farklılığına yönelik farkındalık saha 

çalışması bulguları aktarılarak teori-uygulama ara kesitinde bir sonuç aktarımı sağlanmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İnovasyon ve Kapsamı 

İnovasyonun tanımı Webster’a (05.03.2019) göre; ‘Yeni bir yöntem metot veya araç’ ve ‘yeni 

ve farklı bir sonuç’ şeklindedir.  İnovasyon, bir sürecin veya ürünün daha önce bilinmeyen bir yoldan 

yapılması veya üretilmesi ya da daha önce bilinmeyen bir sürecin ve ürünün ortaya çıkarılmasıdır. 

Drucker’a göre ise ‘inovasyon, girişimciliğin özel bir aracıdır’ (1985:30). İnovasyon ekonomik ve 

sosyal getirileri olan bir bilgi sürecidir (Savrul ve İncekara, 2015:388). ‘İnovasyon her şeyden önce 

kombinasyon demektir’ (Satell, 2017:51). İnovasyon, Latince bir sözcük olan ‘innovatus’ tan türetilmiş 

ve Türkçe’ de ‘yenilik’ ve ‘yenileme’ kelimeleriyle anlamı karşılanmaya çalışılmıştır. ‘Yenilik’ 

kelimesinin karşılık olarak kullanılması, çağrışımları itibariyle anlam karmaşasına da yol açmaktadır. 

Bu sebeple inovasyonun tek bir kelimeyle anlatılması ve anlaşılması beklenemez. Tarihsel olarak 

inovasyonu açıklamak amacıyla birçok tanımlama yapılmıştır.  Gömleksiz’in (2012:3) deyimiyle ‘Bu 

çeşitliliğin sebebi yeniliğin ve değişimin sürekliliğinden de kaynaklanmaktadır. 

İçerik ve fonksiyonu açısından inovasyon türleri yeni ve farklı bir mal veya hizmet üretilmesi 

ya da bir mal veya hizmetin mevcut özellik, kapasite veya kullanımına göre önemli bir iyileştirme ile 

yeniden üretilmesinden oluşan ürün ve süreç inovasyonları (Kurtuluş, 2012 :6); özellikle altyapı ve 

internet hizmetleriyle ilişkilendirilen hizmet inovasyonları; firmaların iş ve çalışma usullerinin rekabet 

gücünü iyileştirecek şekilde değiştirilmesi, iyileştirilmesi veya yenilenmesi ve firmanın koşullarına 

uyarlanarak uygulanması olan örgütsel inovasyon (Elçi 2007:10-11) ve toplumun tüm kesimlerine fayda 

getirisi olan yenilikler, değişiklikler veya iyileştirmeler ve bunların uygulanmasını kapsayan toplumsal 

inovasyon olmak üzere toplamda 5 inovasyon türünden oluşmaktadır. 

Teknoloji, bilimsel araştırma ve bulgulardan oluşan yeni bilgi inovasyonları en yaygın 

inovasyon kaynaklarındandır. Son karar verici olarak tanımlanan tüketicinin önemi göz önüne alınarak 

pazar araştırmaları yapılarak, bilinen, bilinmeyen veya fark edilmeyen ihtiyaçları ortaya çıkarılması ise 

tüketici düşüncelerinden faydalanmak ve empatik tasarım inovasyon kaynaklarıdır (Hobikoğlu, 

2009:136-137). Beklenmedik gelişmeler ve Uyuşmazlık ilk inovasyon kaynağı olarak nitelendirilebilir; 

en kolay, en olası inovasyon kaynağıdır. Süreç gereksinimi temelinde inovasyon yapılmasını Yılmaz 

(2015:54) ‘Bir işletmede kapsamlı bir stratejinin uygulanmasından ziyade kendi içerisinde spesifik 

görevlere dayalı olunmasıdır.’ şeklinde tanımlamıştır. Sektörde ve pazarda değişiklik sektör ve pazar 

yapısının statik olmayışıyla inovasyona kaynaklık etmektedir. Bu değişimler pazarda istenilen 

durumlara ulaşabilmek için desteklenir (Yılmaz, 2015:55). Diğer bir inovasyon kaynağı olan algılamada 

değişiklikleri basit ve yaygın bir fenomenle açıklamak gerekirse; ‘bardağın dolu veya boş tarafından 

bakılması’ gibi genellikle aynı olduğu düşünülen ancak gerçekte oldukça farklı bu iki görüş örneğiyle 
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bir yöneticinin algısında yapacağı bardağın boş tarafından dolu tarafına bakılmasına geçilmesi, 

inovasyonları ortaya çıkaracak bir değişim olabilmektedir.  

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve çalışmalarda çıkan sonuçları hızla uygulamaya koyarak 

rakiplerinden önce pazara hâkim olmayı amaçlayan strateji saldırgan stratejidir. Pazardaki mevcut 

pozisyonları hakkında kaygı duyarak mevcut pozisyonlarını korumayı amaçlayan ve savunan strateji ise 

savunmacı stratejidir (Yılmaz, 2015:529). İnovatif bir ürünü, lisans alımı gibi yöntemlerle üreten 

işletmeler taklitçi stratejiyi uygulamaktadır. Daha büyük ve daha güçlü işletmelerin bağımlısı olmayı 

kabullenen işletmeler bağımlı stratejiyi izlemektedirler. Geleneksel strateji ise Ar-Ge ve bilimsel 

çalışmalar yerine mesleki öğreti ve yeteneklere dayalı bir stratejidir. Fırsatları izleme stratejisinde ise 

firmalar rakipleri izlerler ve eksikliklerini yakalarlar.  

Birey düzeyine inildiğinde inovasyon süreci daha çok bireyin alışkanlıkları ve algılamasında 

değişiklikler ile ilişkilendirilmektedir. İnsan beyni yapısı gereği paternler oluşturarak bazı yolları 

kaydetmeye ve tekrar bu durumları değerlendirmeyerek enerji tasarrufu yapmaya, sorgulamamaya 

programlıdır. Yani insan beyni, farklı düşünmeye elverişli değildir. İnovatif düşünce ve fikirler, 

paternlerin fark edilmesi ve sorgulanması sayesinde ortaya çıkmaktadır (Gibson, 2017:65). 

2.2. Ar-Ge ve Kapsamı 

Araştırma’ ve ‘geliştirme’ kelimelerinin kısaltılmasından oluşan Ar-Ge; üretilen bilgiler 

ışığında yeni ürün, hizmet ve metotların bulunması veya mevcut ürün, hizmet ve metotların 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Firmaların bilim, teknoloji ve 

araştırmalar ışığında ürün, süreç ve hizmetler geliştirmesi veya var olan hizmetlerden yola çıkarak yeni 

ürün, süreç ya da hizmetler geliştirmesi, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri olarak adlandırılır 

(Murat, 2010:16). Ar-Ge, uzman araştırmacıların ürettiği bilgilerin uygulanmasıyla geçerliliği denenmiş 

somut çıktılar elde edilmesidir (Kara, 2009:102).  

Ar-Ge faaliyetleri işletmelerin ve toplumun bilgi seviyesini ve ekonomik refahını artırmayı 

sağlayan ve amaçlayan faaliyetlerdir. Ar-Ge faaliyetleri işletmelerde maliyeti düşürerek ve verimi 

yükselterek rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Ar-Ge faaliyetleri yatırım maliyeti 

gerektirmektedir, ancak uzun dönemde kar getirileri yüksek olan faaliyetlerdir.  

İş gücü, bir işletmenin en önemli girdilerinden biridir. Ar-Ge faaliyetleri için de yeterli ve 

nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Sektörde ve pazarda yaşanan değişiklikler ve gelişmeler işletmeyi her 

açıdan etkilediği gibi işletmenin Ar-Ge çalışmalarını da etkilemektedir. Ar-Ge çalışmalarında önemli 

bir yere sahip olan fikirler ve özel istekler; müşteriler, iş görenler veya Ar-Ge çalışanları tarafından 

üretilebilirler. Tesisler ve ekipman işletmenin önemli girdileri arasındadır. Tesisler ve ekipmanın 

mevcut çalışmalar için uygun olması çalışmaların verimi ve başarısı açısından önemlidir. Maddi 
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kaynaklar ise Ar-Ge faaliyetlerinin yapılmasında çok önemli bir yer tutar. Maddi kaynaklarını, diğer bir 

deyişle sermayesini, Ar-Ge faaliyetleri için yeterli görmeyen işletmeler Ar-Ge faaliyetlerinden 

kaçınmak isterler veya bu faaliyetleri kısıtlarlar. Ar-Ge faaliyetlerinin temel amacı araştırmak ve bilgi 

birikimini artırmaktır Ar-Ge faaliyetleri bilgiyi kaynak edinir ve bilgi oluşturmaya, üretmeye yönelik 

faaliyetlerdir.  

Ar-Ge faaliyetleri bilgi temelli ekonomilerin en önemli unsurudur. Ar-Ge faaliyet süreci 

ihtiyaçların belirlenmesi, çalışmaların planlanması, örgütlendirilmesi, projelendirilmesi ve 

performansın ölçülmesinden oluşmaktadır (Bal, 10.05.2019).  

Ar-Ge çalışanlarının bireysel özellikleri arasında, bu çalışmaların gereklilikleri doğrultusunda 

gereken niteliklere ve yetkinliklere sahip olmak, meraklı ve araştırmacı olmak, elde edilen bilgi ve 

veriler doğrultusunda geliştirme çalışmalarında bulunmak ve iyi bir iletişim gibi özellikler 

sayılmaktadır.  

2.3. Ar-Ge ve İnovasyon Farklılığının Algılanması 

Ar-Ge’nin yalnızca üretim sektöründe yapılabileceği ve inovasyondan farkının bu olduğu   

düşünülmektedir. Ancak Ar-Ge, hizmet sektöründe de önemli bir yer tutmakta ve yükselmektedir. Ar-

Ge çalışmaları inovasyonun gerçekleşmesini sağlayan en önemli aşamalardan biridir. Ar-Ge bilginin 

artırılmasına dayalı bir yenilik çalışması ve inovasyonun bir basamağı olması yönüyle inovasyondan 

farkı anlaşılmaktadır. Ar-Ge yalnızca basit tasarım dinamiklerini içermez; bunlara ek bilimsel bilgiyi 

artırarak yenilikler ve inovasyonlar yapılmasına öncülük eder. İnovasyon ise tüketicilerin bilinen veya 

daha önce fark edilmemiş olan ihtiyaçlarına hitabet etmesi ve ticari kaygılar içermeyen türleri olması 

yönünden Ar-Ge’den ayrılmaktadır. Ar-Ge faaliyet süreci ve Ar-Ge çalışanlarının özellikleri Ar-Ge’nin 

anlaşılmasına ve uygulanabilirliğine katkı sağlayacaktır. İnovasyonun maddi getirisi olmayan ancak 

sosyal açıdan veya firma imajı açısından büyük getirileri olabilecek bir yönü de vardır. Ar-Ge ‘ye bir 

inovasyon faaliyeti olarak ya da bu faaliyeti meydana getirebilecek bir çalışma olarak bakılması 

kavramların kapsamı arasındaki farklılığına yönelik geliştirilecek farkındalık için bir bakış açısı 

sunacaktır. Bu konuda sektörel bir farkındalığın oluşturulması ve mevcut durumun teşhisi işletmecilik 

literatüründe boşluklu bir alan olup incelemeye açıktır. Bunun yanı sıra, akademik olduğu kadar 

üretim/hizmet sektörü iş kollarında yer alan işletmelerinin karar hiyerarşileri ya da operasyonel 

düzeylerinde gerçekleştirilecek inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri süreçlerinin planlanması ve 

uygulanması adına sektöre bir durum analizi bulgusu fırsatı doğuracaktır. Bu bağlamda üretim ve hizmet 

sektörü profesyonelleri için iki kavramın tanımı, kapsamı, türleri, kaynakları ve geliştirilecek 

stratejilerin ne derecede benzer ya da farklı olarak görüldüğü bir araştırma alanı olabilecektir. 
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3.   YÖNTEM 

Araştırma, betimleyici bir nitelikte olup mevcut durumu ortaya çıkarma ile ilgili bir saha 

çalışması içermektedir Gerçekleştirilen saha çalışmasında veri toplama sürecinin kısa olması, kişilerin 

yoğun iş programlarında görüşme için ayıracakları zamanların çok sınırlı olması nedeniyle nicel 

araştırma desenlerinden ölçek uygulanması tercih edilmiştir. 

3.1. Örneklem  

Araştırmaya kolayda örnekleme yolu ile üretim ve hizmet sektöründen 60 beyaz yakalı çalışan 

dahil edilmiştir. 25 adet veri Linkedin sosyal ağı üzerinden online form gönderilerek ve 35 adet veri ise 

Üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İnovasyon haftasına 

katılan üretim ve bilişim firmaları temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından ölçeğin kendilerine 

verilmeleri yolu ile doldurmaları sağlanmıştır. Toplam örneklem hacmi az olsa da ulaşılan katılımcılar 

AR-Ge ve inovasyon geliştirme ile doğrudan ilgilenen meslek profesyonelleri olup Linkedin üzerinden 

incelenen özgeçmişlerinde ya da inovasyon haftasında kişilerden veri alınmadan önce yapılan kısa 

görüşmede görev tanımlarında Ar-Ge ya da inovasyonun yer aldığı öğrenilmiştir. Araştırma, betimleyici 

(tanımlayıcı) nitelikte olup hipotezler tasarlanmamıştır. Hipotez testi içermeyen bu araştırma türü için 

hedefe yönelik bu örneklem sayısının yeterli olduğu ifade edilebilir. 

3.2.Ölçümleme aracı ve kullanılan analizler 

Araştırmacılar tarafından “İnovasyon ve Ar-Ge Kapsamının Farklılığına Yönelik Farkındalık” 

ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin hazırlık aşamasında hangi soruların hangi ölçümleme düzeyi 

ile ölçülmesi gerektiğine karar verilmiş. Bu konuda mevcut bir ölçeğe literatürde rastlanmamıştır. 

Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluştururken incelenen literatür, ölçek ana boyutları için de referans 

teşkil etmiştir. İnovasyon kaynakları ve kapsamına yönelik maddeleri geliştirirken Drucker (1985), 

Hobikoğlu (2009), Yılmaz (2015) referansları, AR-GE ile ilgili maddelerde ise Brown ve Svenson 

(1998) yayını kaynak olarak göz önüne alınmıştır. Oluşturulan sorular ile, sıralama ölçeği (ordinal), eş 

aralık ölçeği (likert) ve nominal ölçümleme düzeyinde belirlenecek değişkenlerin ölçümlenmesi yoluna 

gidilmiştir. Sıralama ölçeği sorularında 1 “en önemli” 7“en az önemli” dereceyi göstermek üzere yedili 

derecelendirme kullanılmıştır. Bazı sorularda kriter sayısına göre derecelendirme düzeyi belirlenmiştir. 

Likert ölçeği sorularında ise 6’lı derecelendirme tercih edilmiş (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: 

Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Biraz katılıyorum, 5: Katılıyorum, 6: Kesinlikle Katılıyorum) 

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında oluşturulan maddeler uzmanlık alanı yönetim bilimi, üretim 

ve pazarlama olan üç akademisyene danışılarak ölçeğin yüzey geçerliliği oluşturulmuştur. Ardından 12 

beyaz yakalı çalışana pilot uygulama kapsamında ölçek uygulanmış; tamamlanma süresi, soruların 
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algılanması, kullanılan ölçümleme düzeylerinin değerlendirme için ne derecede uygun olduğu ile ilgili 

bir geri bildirim alınmıştır. Ölçeğin yanıtlanma süresi ortalama 6,5 dakikadır.  

Elde edilen veriler Microsoft Excel programı ve SPSS.22 programı ile analiz edilmiştir. 

Verilerin incelenmesinde betimleyici istatistik bulguları, frekans analizi, ağırlıklı ve aritmetik 

ortalamalar, sıralama dereceleri ve Spearman ve Pearson korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Katılımcıların eğitim durumları analiz edildiğinde %55’i lisans, %40’ı lisansüstü mezunudur. 

Toplam iş deneyimleri ise ortalama olarak 1- 15 yıl arasındadır. 16 yıl ve üzerinde iş deneyimine sahip 

13 kişi bulunmaktadır. Kurum içi pozisyon dağılımına bakıldığında %19’u üst kademe, %28’i orta 

kademe ve %25’i alt kademe yönetici olmak üzere kalan %28 katılımcı ise yönetici pozisyonunda 

değildir. 

           Katılımcılardan “Ar-Ge ve inovasyon kavramları için yapılan ortak tanımlamalardan yakın gelen 

iki tanesinin seçilmesi” istenmiştir. Verilen yanıtlar Tablo 1’de görülmektedir. En çok ‘Yenilik boyutu 

açısından benzerdir.’ cevabı verilmiş; en az ise ‘Aynıdır.’ Cevabı verilmiştir.  Bu cevaplara göre Ar-Ge 

ve inovasyon kavramlarının aynı olduğunu düşünen 3 kişidir. 

Tablo 1: Ar-Ge ve İnovasyon Kavramlarının Karşılaştırılması 

Ar-Ge ve inovasyon Kavramları; 

Aynıdır. 3 

Patent açısından farklıdır. 24 

Sosyal boyut açısından farklıdır. 32 

Yenilik boyutu açısından benzerdir. 39 

 

               Katılımcılardan “Ar-Ge ve inovasyon kavramları ile yenilik, risk, rekabet, teknoloji, bütçe, 

bilgi ve buluş kavramlarının ne derece ilgili gördüklerini” puanlamaları istenmiştir. Verilen yanıtlar 

Tablo 2 ve Tablo 3’te görülmektedir. Katılımcılardan 14’ü (%23) “yenilik” kavramına 1 puan vererek 

bu kavramın Ar-Ge ile en ilgili kavram olduğunu belirtmişlerdir. 16 katılımcı ise (%26) “risk” 

kavramına ve 16 katılımcı (%26) da “bütçe” kavramına 7 puan vererek bu kavramların Ar-Ge ile en az 

ilgili kavramlar olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 3’te görüldüğü üzere, katılımcılardan 25’i (%41) 

“yenilik” kavramına 1 puan vererek inovasyon ile en ilgili kavram olduğunu belirtmişlerdir. 16 katılımcı 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1446 

 

(%26) ise “risk” kavramına 7 puan vererek bu kavramın inovasyon ile en az ilgili kavram olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Tablo 2: Ar-Ge ile Yenilik, Risk, Rekabet, Teknoloji, Bütçe, Bilgi Ve Buluş Kavramlarının İlgi 

Derecelerinin 1’de 7’ye Kadar Puanlanması 

Puan / Kişi 

sayısı 

Yenilik Risk Rekabet Teknoloji Bütçe Bilgi Buluş 

1 14 6 2 10 2 7 3 

2 8 0 6 13 1 6 11 

3 4 4 8 8 4 8 10 

4 8 7 6 6 8 10 9 

5 8 7 16 2 8 10 6 

6 4 14 6 4 16 5 6 

7 8 16 10 11 16 9 9 

Tablo 3: İnovasyon İle Yenilik, Risk, Rekabet, Teknoloji, Bütçe, Bilgi Ve Buluş Kavramlarının 

İlgi Derecelerinin 1’den 7’ye Kadar Puanlanması 

Puan / Kişi 

sayısı 

Yenilik Risk Rekabet Teknoloji Bütçe Bilgi Buluş 

1 25 3 0 6 3 6 4 

2 7 3 9 6 3 4 13 

3 3 11 9 7 3 12 6 

4 1 5 8 14 6 7 8 

5 2 8 8 8 12 9 6 

6 3 8 12 3 15 6 7 

7 13 16 8 10 13 10 11 

 

Tablo 4’de Ar-Ge ve inovasyonun ilişkili görüldüğü kavramların ağırlıklı ortalamalarına bakıldığında 

katılımcıların Ar-Ge ve inovasyon arasında yüksek düzeyde bir fark görmedikleri anlaşılmaktadır. Bu 

kavramlar arasında Ar-Ge ve inovasyon açısından en büyük puan farkının teknoloji kavramı için olduğu 
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görülmektedir. 1, en önemli görülen dereceyi ifade ettiğinden ağırlıklı ortalama değeri düşük olan kriter 

görece daha önemli görülmektedir. 

Tablo 4: Ar-Ge ve İnovasyonun İlişkili Görüldüğü Kavramların Ağırlıklı Ortalamaları 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tablo 5’te ordinal ölçek ile ölçümlenen aynı ölçümlenen aynı kriterlerin iki kavramla ilgililik dereceleri 

arasında spearman korelasyon değeri görülmektedir. Katılımcıların Ar-Ge ve inovasyonu neredeyse 

aynı algıladığını görülmektedir. 

Tablo 5: İnovasyon ve Ar-Ge Kavramları Arasındaki Korelasyonlar 

 Ar-Ge İnovasyon 

Ar-Ge 1,000    

İnovasyon ,991**  1,000 

*Korelasyon değeri 0.01 düzeyinde anlamlı 

Katılımcılardan “İnovasyon kaynaklarının önem derecelerini 1: Hiç önemli değil, 6: Çok önemli 

olacak şekilde puanlamaları” istenmiştir.  

Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcılar inovasyon kaynakları arasından yeni bilgi ve tüketici 

düşüncelerini çok önemli bulmuşlar; ‘uyuşmazlığı ise nispeten önemsiz olarak değerlendirmişlerdir. 

 

 

 

Kavram Ar-Ge İnovasyon 

Yenilik 3,6 3,2 

Risk 5,1 4,9 

Rekabet 4,6 4,5 

Teknoloji 3,6 4,1 

Bütçe 5,4 5,1 

Bilgi 4,1 4,2 

Buluş 4,1 4,2 
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Tablo 6: İnovasyon Kaynaklarının Önem Derecelerinin 1’den 6’ya Kadar Puanlanması 
P

u
an

 /
 K

iş
i 

sa
y
ıs

ı 

Y
en

i 
B

il
g

i 

 T
ü

k
et

ic
i 

D
ü

şü
n

ce
le

ri
 

E
m

p
at

ik
 T

as
ar

ım
 

B
ek

le
n
m

ed
ik

 

G
el

iş
m

el
er

 

U
y

u
şm

az
lı

k
 

S
ü

re
ç 

G
er

ek
si

n
im

i 

S
ek

tö
rd

e 
v
e 

p
az

ar
d

a 
y
en

il
ik

 

A
lg

ıl
am

ad
a 

D
eğ

iş
im

le
r 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 

2 1 0 1 1 6 3 0 1 

3 4 4 6 8 12 7 2 3 

4 2 8 9 15 19 13 10 5 

5 12 15 11 14 11 14 19 25 

6 39 32 31 20 9 22 29 26 

 

Katılımcılardan sektörlere göre inovasyonu gerçekleştirmenin zorluğunu 6’lı likert ile 

değerlendirmeleri (1: Kesinlikle katılmıyorum, 6: Kesinlikle katılıyorum) istenmiş; verilen yanıtlar 

Tablo 7’de görülmektedir. Katılımcıların endüstriyel imalat ve tarım sektörlerinde inovasyonu 

gerçekleştirmenin diğer sektörlere göre nispeten daha kolay olduğunu düşündükleri ve kamu 

kurumlarında ise inovasyonu gerçekleştirmenin diğer sektörlere göre daha zor olduğunu düşündükleri 

anlaşılmaktadır 

Tablo 7: Sektörlere Göre İnovasyonu Gerçekleştirmenin Zorluğunun Puanlanması 

Puan 

/ Kişi 

sayısı 

Ulaşım 

ve 

dağıtım 

sektörleri 

Eğitim 

sektörü 

Haberleşme 

ve medya 

sektörleri 

Emlak 

ve finans 

sektörleri 

Kamu 

kurumları 

Otel, kafe, 

restoran 

işletmeleri 

Sağlık 

sektörü 

Tarım 

sektörü 

Endüstriyel 

imalat 

1 22 27 23 14 10 19 20 28 30 

2 12 15 22 16 10 20 17 14 15 

3 11 4 7 12 4 9 4 3 4 

4 10 5 2 7 5 6 9 8 5 

5 2 5 4 9 19 5 8 2 3 

6 3 4 2 2 12 1 2 5 3 
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Tablo 8’de inovasyon kaynakları ile sektörlere göre inovasyonu gerçekleştirme zorluğu 

arasındaki korelasyonlar verilmiştir. Korelasyonlar incelendiğinde eğitim sektörü ile ulaşım ve dağıtım 

sektörleri arasında (0,706) ve tarım sektörü ile eğitim sektörü arasında (0,675) yüksek korelasyon olduğu 

ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Kamu kurumları ile inovasyon kaynakları 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu gözlemlenmektedir. 

 



II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1450 

 

 

Tablo 8: İnovasyon Kaynakları Önem Değeri İle Sektörlere Göre İnovasyonu Gerçekleştirme Zorluğu Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

İnovasyon 

kaynakları 

önem 

değeri 

Ulaşım ve 

dağıtım 

sektörlerinde 

Eğitim 

sektöründe 

Haberleşme 

ve medya 

sektörlerinde 

Emlak ve 

finans 

sektörlerinde 

Kamu 

kurumlarında 

Otel, kafe, 

restoran 

işletmelerinde 

Sağlık 

sektöründe 

Tarım 

sektöründe 

Endüstriyel 

imalat 

sektöründe 

İnovasyon 

kaynakları 

önem değeri 

1          

Ulaşım ve 

dağıtım 

sektörlerinde 

-,131 1         

Eğitim 

sektöründe 

-,107 ,706** 1        

Haberleşme 

ve medya 

sektörlerinde 

-,151 ,654** ,546** 1       

Emlak ve 

finans 

sektörlerinde 

-,322* ,606** ,373** ,426** 1      

Kamu 

kurumlarında 

-,342** ,333** ,213 ,197 ,426** 1     

Otel, kafe, 

restoran 

işletmelerinde 

-,105 ,307* ,389** ,287* ,141 ,047 1    

Sağlık 

sektöründe 

-,168 ,522** ,520** ,556** ,360** ,367** ,276* 1   

Tarım 

sektöründe 

-,042 ,663** ,675** ,545** ,313* ,159 ,506** ,495** 1  

Endüstriyel 

imalat 

sektöründe 

,058 ,350** ,486** ,451** ,294* -,032 ,328* ,346** ,639** 1 
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Katılımcılardan Ar-Ge kaynaklarının önem derecelerini (1: Hiç önemli değil, 6: Çok önemli olacak 

şekilde) puanlamaları istenmiştir. Verilen yanıtlar Tablo 9’da görülmektedir. Tablo incelendiğinde 46 

kişi ile çoğunluk (%76,6) Ar-Ge kaynakları arasından bilgiyi çok önemli görmüşler; özel istekleri ise 

nispeten daha önemsiz bulmuşlardır. 

Tablo 9: Ar-Ge kaynaklarının önem derecelerinin puanlanması 

Puan / 

Kişi 

sayısı 

İş 

gücü 

Sektörde 

ve 

pazarda 

değişiklik 

Fikirler Ekipman Tesisler Bilgi  
Özel 

istekler 

Maddi 

kaynaklar 

1 1 0 2 1 1 1 1 0 

2 2 1 1 0 0 1 3 1 

3 3 3 1 0 4 0 9 1 

4 7 7 7 9 10 1 17 6 

5 11 18 14 16 17 10 17 21 

6S 36 30 34 34 28 46 12 31 

  

Katılımcılardan sektörlere göre Ar-Ge’yi gerçekleştirmenin zorluğunu 1’den 6’ya kadar 

puanlamaları (1: Kesinlikle katılmıyorum, 6: Kesinlikle katılıyorum) istenmiştir. Verilen yanıtlar Tablo 

10’da görülmektedir. Katılımcıların kamu kurumlarında Ar-Ge’yi gerçekleştirmenin zor olduğunu 

düşündükleri; endüstriyel imalat ve tarım sektörlerinde ise Ar-Ge’yi gerçekleştirmenin diğer sektörlere 

göre nispeten daha kolay olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 10: Sektörlere göre Ar-Ge’yi gerçekleştirmenin zorluğu 

P
u

an
/K

iş
i 

sa
y

ıs
ı 

U
la

şı
m

 v
e 

d
ağ

ıt
ım

 

se
k

tö
rl

er
i 

E
ğ

it
im

 

se
k

tö
rü

 

H
ab

er
le

şm
e 

v
e 

m
ed

y
a 

se
k

tö
rl

er
i 

E
m

la
k

 v
e 

fi
n

an
s 

se
k

tö
rl

er
i 

K
am

u
 

k
u

ru
m

la
rı

 

O
te

l,
 k

af
e,

 

re
st

o
ra

n
 

iş
le

tm
el

er
i 

S
ağ

lı
k

 

se
k

tö
rü

 

T
ar

ım
 

se
k

tö
rü

 

E
n

d
ü

st
ri

y
el

 

im
al

at
 

1 17 19 19 13 13 18 16 24 23 

2 13 9 15 18 5 10 17 14 20 

3 14 13 9 9 8 12 10 10 4 

4 8 8 8 10 6 9 10 6 8 

5 7 8 7 6 12 8 4 4 0 

6 1 3 2 3 16 3 3 2 4 

 

Tablo 11’de Ar-Ge kaynakları ile sektörlere göre Ar-Ge’yi gerçekleştirme zorluğu arasında 

bulunan korelasyon değerleri verilmiştir.  Korelasyon değerleri incelendiğinde emlak ve finans 

sektörleri ile haberleşme ve medya sektörleri arasında (0,756) ve endüstriyel imalat sektörü ile tarım 

sektörü arasında (0,752) yüksek korelasyon olduğu ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu 

gözlemlenmektedir. Ar-Ge kaynaklarının önemi ile sektörler arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
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Tablo 11: Ar-Ge Kaynakları İle Sektörlere Göre Ar-Ge’yi Gerçekleştirme Zorluğu Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

 

 
Ar-Ge 

kaynaklarının 

önem değeri 

Ulaşım ve 

dağıtım 

sektörlerinde 

Eğitim 

sektöründe 

Haberleşme 

ve medya 

sektörlerinde 

Emlak ve 

finans 

sektörlerinde 

Kamu 

kurumlarında 

Otel, kafe, 

restoran 

işletmelerinde 

Sağlık 

sektöründe 

Tarım 

sektöründe 

Endüstriyel 

imalat 

sektöründe 

Ar-Ge 

kaynaklarının 

önem değeri 

1          

Ulaşım ve 

dağıtım 

sektörlerinde 

,129 1         

Eğitim 

sektöründe 
-,015 ,565** 1        

Haberleşme ve 

medya 

sektörlerinde 

,042 ,499** ,461** 1       

Emlak ve finans 

sektörlerinde 
,010 ,390** ,320* ,756** 1      

Kamu 

kurumlarında 
-,086 ,276* ,177 ,254* ,316* 1     

Otel, kafe, 

restoran 

işletmelerinde 

-,003 ,618** ,467** ,461** ,362** ,415** 1    

Sağlık 

sektöründe 
,026 ,336** ,445** ,452** ,320* ,412** ,459** 1   

Tarım 

sektöründe 
-,045 ,458** ,748** ,491** ,337** ,209 ,499** ,557** 1  

Endüstriyel 

imalat 

sektöründe 

-,038 ,394** ,633** ,207 ,036 ,146 ,321* ,439** ,752** 1 
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5. SONUÇ-TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda katılımcıların Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının aynı olmadığını düşündükleri, 

bu iki kavramın birbirine çok benzediğini ifade ettikleri görülmektedir. Ar-Ge ve inovasyonla ilişkili 

görülen kavramların (yenilik, risk, rekabet, teknoloji vb.) ağırlıklı ortalamaları arasındaki korelasyon 

değerinin çok yüksek düzeyde olması bu sonucu doğrulamaktadır. Her iki kavramla en az ilişkili 

bulunan faktörün bütçe olduğu görülmektedir. Bir kurumda inovasyon ve AR-Ge geliştirme sürecinde 

maddi bir varlık türü olan bütçe yakın ilgili olarak saptanmamıştır. Bilgi, her iki kavram için aynı 

düzeyde ilgili bulunmuştur. Bu bulgu, katılımcıların Ar-Ge ve inovasyonun tamamen aynı olmadığını 

bildikleri, ancak farkı oluşturacak kapsamın hangi faktörler ile ilgili olduğuna yönelik farkındalıklarının 

gelişmediğini göstermektedir. Ar-GE ve inovasyonun gerçekleşme süreçleri ile ilgili kriterleri neredeyse 

aynı olarak değerlendirmektedirler. 

Araştırma bulgularına göre en önemli görülen inovasyon kaynaklarının yeni bilgi ve tüketici düşünceleri 

olduğu, Ar-GE için ise en önemlilerinin bilgi olduğu görülmüştür. Her iki kavram için ortak terim 

bilgidir. Hizmet sektöründe Ar-Ge yerine inovasyonun hâkim olduğu anlayış hizmet sektöründe hizmet 

sunulan taraf ile doğrudan iletişimin bu sektörü üretimden ayıran en önemli farklılık olduğunu vurgular 

(Sayım ve Aydın, 2011). Tüketici ile doğrudan iletişim, işletme için doğru talebe göre, diğer bir ifade 

ile müşteri ihtiyaçlarına göre bir inovasyonu gerçekleştirmeye dikkatleri çeker. Tedarik zinciri 

yönetiminde kırbaç etkisi (Forrester, 1961; Disney vd., 2003, Paksoy ve Keskin, 2006) talepteki 

değişkenliğin müşteriden uzaklaşıp tedarikçiye yaklaştıkça artacağını belirtmektedir. İnovasyonun 

işletmede birim düzeyinde ortaya çıkması hizmet sektöründe birincil paydaşlardan biri olan müşteriye 

doğrudan bağlı olacaktır. Gerçekten de tüketici düşünceleri literatürde inovasyon kaynakları arasında 

ilk sıralarda sayılmaktadır (Elçi, 2012: 34). Üretim sektörü ile özdeşleştirilen Ar-Ge için sektördeki ve 

pazardaki değişiklik, birinci derecede önemli kaynak görülmemiştir. Teknoloji burada açıklayıcı bir 

neden olabilecektir. İşletme, edineceği bir bilgi ile Ar-Ge’yi geliştirebilecek, pazara bu ürünü sunarak 

talebi çekecektir. 

İki kavramın sektörlerdeki alt iş kollarında gerçekleştirilmesi ile ilgili değerlendirmede endüstriyel 

imalat ve tarım sektörleri inovasyon ve AR-Ge gerçekleştirmenin görece daha kolay görüldüğü alt iş 

kolları olmuştur. Hem inovasyon hem de AR-Genin gerçekleştirilmesi Kamuda zor olarak 

değerlendirilmiştir.  Bunda yasal izinlerin alınması, operasyonel işlemlerin kural ve prosedürlere sıkı 

sıkıya bağlılığı, esnekliğin beklenen hızı yakalamasındaki gecikmeler gibi nedenler öne sürülebilir. 

Endüstriyel imalat sektörü teknolojideki hızlı değişime bağlı olarak AR-Ge ve inovasyonun 

gerçekleşmesinin görece daha kolay olduğu bir işkoludur. Tarım, organik gıda üretimi ve doğal 

kaynakların yeniden kazanımı ile ilgili sürdürülebilirlik çalışmaları ve projeleri nedeni ile kamusal 

destek tarım iş kolunda da Ar-Ge ve inovasyonu görece kolaylaştırabilecektir. Eğitim işkolu ve ulaşım-
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dağıtım işkolunda inovasyonu gerçekleştirme zorlukları arasında görece yüksek düzeyde olumlu bir 

ilişki saptanmıştır. Söz konusu iki alt işkolu hizmet sektöründe hizmet alanların yenilikleri en çok talep 

ettiği, memnuniyetsizliği kısa sürede geri bildirim olarak veren işkollarındandır. TÜİK (2016) verilerine 

göre 2014-2016 yılları arasında en fazla yenilikçi girişimler bilgi ve iletişim sektöründe (75 puan ile) ve 

ardından endüstriyel imalat sektöründe (65 puan ile) gerçekleşmektedir. Hizmet sektöründe ise bu 

sektörlere göre nispeten daha az yenilikçi girişimler yapılmakta (57 puan ile). Ulaştırma ve depolama 

ise bu araştırmada karşılaştırılan sektörler arasında en az yenilikçi girişimlerin yapıldığı alan olarak göze 

çarpmaktadır (47 puan ile). İnovasyon kaynaklarının önem değeri ile alt iş kollarında inovasyonu 

gerçekleştirme zorlukları arasında emlak ve finans sektörü ile kamu kurumları için anlamlı ve negatif 

yönlü ilişki ortaya çıkmıştır. İnovasyon kaynaklarının önem derecesi arttıkça inovasyonu 

gerçekleştirmek kolaylaşmaktadır. Her iki işkolu yaşamsal standardı (barınma, gayrimenkul yatırım, 

ekonomik yatım araçları, bireysel borçlanmalar) doğrudan etkilediğinden bu alanlarda önemi yüksek 

düzeyde inovasyonlar yatırım yapmaya, bütçe ayırmaya, amaca yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine daha hızlı bir karar süreci ile ulaşılabilecektir. Kamuda da benzer bir yaklaşımla, 

toplumsal yaşamı ne kadar çok katkı sağlayacak bir inovasyon teşhisi söz konusu ise gerçekleşmesine 

yönelik karar mekanizmaları ve uygulayıcılar bu süreci hızlı ve sorunsuz sonuçlandırabileceklerdir. 

TÜBİTAK (15.06.2019) verilerine göre Türkiye’de kamuda yapılan Ar-Ge harcamalarının özel sektör 

ve yükseköğretim sektörlerine göre yaklaşık 4 kat daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle böyle bir 

ihtiyaç, şu an önemi yüksek düzeyde inovasyonların daha kolay uygulamaya geçmesini mümkün 

kılacaktır. Ar-ge’yi gerçekleştirmenin zorlukları arasında alt işkolları açısından tarım sektörü ve 

endüstriyel imalat sektörleri arasında olumlu yönde yüksek düzeyde bir ilişki oryaya çıkmıştır.  

KAYNAKÇA 

Adıgüzel, B. (2012) “İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi: Steve Jobs Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Ahmed P. K., (1998) "Benchmarking innovation best practice", Benchmarking for Quality Management 

& Technology,Vol. 5 Issue: 1, pp.45-58. 

Akgün, A.E. ve Keskin, H. (2003) “Sosyal Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi 

Yönetimi Süreci” , Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 175-188 

Aksoy, E. M. (2017) “Dönüşümcü Liderliğin Ar-Ge Performansına Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Bal, H. (2011)http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/isletmelerde-teknoloji-ve-ar-ge-yonetimi/192 

(10.05.2019) 

Dedeoğlu, Ö. (2018) “Ar-Ge Yönetimi, Kobilerde Ar-Ge Çalışmalarında Dış Kaynak Kullanımı ve 

Teşvikler” Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Drucker, P. (1985) “Innovation And Entrepreneurship”, HarperBusiness Edition.  

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/isletmelerde-teknoloji-ve-ar-ge-yonetimi/192


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1456 

 

Drucker, P. (2002) “The Discipline Of Innovation”, “The Innovative Enterprise”, Harvard Business 

Review 5-11. 

Durst, S., Mentıon, A. L. ve Poutanen, P. (2014) “Service Innovation And  Its  Impact:  What  Do  We  

Know  About?” Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 21 (2015) 65–72. 

Elçi, Ş. (2007) “İnovasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı”, İnomer. 

Elçi, Ş. (2012). EGİAD -Yenilik – Yenileşim- İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk 

https://www.egiad.org.tr/wp-content/uploads/arastirma-raporlari/inovasyon-raporu.pdf 

Gibson, R. (2017) “İnovasyonun 4 Merceği” Sola Unitas Yayınevi. 

Goffin K. ve Mitchell R. (2005) “İnnovation Management Strategy And İmplementation Using The 

Penthatlon Framework”, Palgrave Macmillan Publishing. 

Gömleksiz, M. (2012) “Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Türkiye: İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması Düzey 2 Bölgeleri İnovasyon İndeksi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Hobikoğlu Haykır, E. (2009) “Yeni Ekonomide İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabetin Yarattığı Katma 

Değerin Bilgi Toplumunda Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 

Kara, Z. (2009), “Siberuzayda Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi”, Kollektif Yayınevi, Konya. 

Kurtuluş, M. F. (2012) “Eğitimde İnovasyon: Öğretmen ve Öğrencilerin İnovasyona Bakışı ve 

Yeterliliğinin Sorgulanması” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimleri 

Enstitüsü, Kocaeli. 

Murat, D. K. (2010) “Pazarlamanın Arge Çalışmaları Üzerine Etkisinin incelenmesi”, Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

OECD, (2018) https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-

2018_9789264304604-en#page1  (12.04.2019) 

Rajapathirana, R. P. J. ve HUİ, Y. (2017) “Relationship Between İnnovation Capability, İnnovation 

Type, And Firm Performance” Journal Of Innovation And Knowledge 3 (2018), 44-55. 

Satell, G. (2017) “İnovasyonu haritalamak”, Optimist Yayınevi.  

Savrul, M. ve İncekara A. (2015) “The Effect of R&D Intensity on Innovation Performance: A Country 

Level Evaluation”, 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business 

Management, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 

Sayım, F. ve Aydın, V. (2011) “Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör 

Menkul Kıymetleri ile Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 29, 245-262. 

TÜİK (2018), https://www.tuik.gov.tr (10.03.2019) 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1619  

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1620 

TÜBİTAK http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bty15_0.pdf(15.06.2019) 

Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation (05.03.2019) 

https://www.egiad.org.tr/wp-content/uploads/arastirma-raporlari/inovasyon-raporu.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1
https://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1619
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1620
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bty15_0.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1457 

 

Yılmaz, H. (2015) “Sratejik inovasyon yönetimi”, beta yayınları 1. Baskı. 

Yiğit, S. (2014) “Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında İnovasyon Kültürü” , KMÜ 

Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (27): 1-7  

Yücel, A. (2017) https://www.dunya.com/kose-yazisi/lojistikte-ar-ge-atagi/380538 (18.03.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/lojistikte-ar-ge-atagi/380538


II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) 

June 20-21-22, 2019 / Bandırma - Turkey 

 

1458 

 

EK-            

1.  Aşağıda Ar-Ge ve inovasyon kavramlarına ait tanımlamalardan size yakın gelen iki şıkkı 

işaretleyiniz.  

 Ar-Ge ve inovasyon kavramları; 

☐ Aynıdır.                     ☐ Patent açısından farklıdır. 

☐ Sosyal boyut açısından farklıdır.           ☐Yenilik boyutu açısından benzerdir. 

2. Aşağıdaki kavramları Ar-Ge ile ne derecede ilgili gördüğünüzü 1’den 7’ye kadar numaralandırarak 

belirtiniz. 

(   ) Yenilik 

(   ) Risk 

(   ) Rekabet  

(   ) Teknoloji 

(   ) Bütçe 

(   ) Bilgi 

(   ) Buluş 

3. Aşağıdaki kavramları İnovasyon ile ne derecede ilgili gördüğünüzü  1’den 7’ye kadar 

numaralandırarak belirtiniz. 

(   ) Yenilik 

(   ) Risk 

(   ) Rekabet 

(   ) Teknoloji 

(   ) Bütçe 

(   ) Bilgi 

(   ) Buluş 

8.Aşağıda verilen inovasyon kaynaklarını size göre önem dereceleri bakımından puanlayınız. 

(1: Hiç önemli değil, 6: Çok önemli olacak şekilde) 

Yeni Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    2    3    4     5     6  

Tüketici Düşünceleri . . . . . . . . .  1    2    3    4     5     6 

Empatik Tasarım . . . . . . . . . . . .  1    2    3    4     5     6 

Beklenmedik Gelişmeler . . . . . .  1    2    3    4     5     6 

Uyuşmazlık . . . . . . . . . . . . . . .  .  1    2    3    4     5     6 

Süreç Gereksinimi . . . . . . . . . .    1    2    3    4     5     6  

Sektörde Ve Pazarda Değişiklik . 1    2    3    4     5     6 

Algılamada Değişimler . . . . . . . . 1    2    3    4     5     6   

9.Aşağıda verilen Ar-Ge kaynaklarını size göre önem dereceleri bakımından puanlayınız. 

(1: Hiç önemli değil, 6: Çok önemli olacak şekilde) 

İş gücü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    2    3    4     5     6 

Sektörde ve pazarda değişiklik . . 1    2    3    4     5     6 

Fikirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    2    3    4     5     6 

Ekipman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    2    3    4     5     6 

Tesisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    2    3    4     5     6  

Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    2    3    4     5     6 

Özel istekler . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    2    3    4     5     6 

Maddi kaynaklar . . . . . . . . . . . .  . 1    2    3    4     5     6 

*10-27. sorularda inovasyon ve Ar-Ge kavramları ile ilgili verilen ifadelere katılma derecenizi 

1’den 6’ya kadar puanlayınız.  

1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum 

3: Kararsızım 4: Biraz katılıyorum 

5: Katılıyorum 6: Kesinlikle Katılıyorum 

10. Ulaşım ve dağıtım sektörlerinde inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 
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1 2 3 4 5 6 

11. Eğitim sektöründe inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

12. Haberleşme ve medya sektörlerinde inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

13. Emlak ve finans sektörlerinde inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

14. Kamu kurumlarında inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

15. Otel, kafe, restoran işletmelerinde inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

16. Sağlık sektöründe inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

17. Tarım sektöründe inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

18. Endüstriyel imalat sektöründe inovasyonu gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

19.Ulaşım ve dağıtım sektörlerinde Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

20. Eğitim sektöründe Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

 1 2 3 4 5 6 

21.Haberleşme ve medya sektörlerinde Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

22. Emlak ve finans sektörlerinde Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

1 2 3 4 5 6 

23. Kamu kurumlarında Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

 1 2 3 4 5 6 

24. Otel, kafe ve restoran işletmelerinde Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

  1 2 3 4 5 6 

25. Sağlık sektöründe Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

  1 2 3 4 5 6 

26. Tarım sektöründe Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 

  1 2 3 4 5 6 

27.Endüstriyel imalat sektöründe Ar-Ge’yi gerçekleştirmek zordur. 
  1 2 3 4 5 6 

                                                                                                                                                                                         

 


