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SUNUŞ 

 

III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’19), 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde, 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenleyiciliği ve ev sahipliği ile, 

Diyarbakır’da, Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli kurumlardan 

araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   

Sempozyum’a, 47 ayrı üniversiteden 10 farklı ülkeden yaklaşık 150 bildiri ile başvurulmuş, bunların 

138’e yakını Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, bu bildiriler, 

iki günü kapsayan toplam 35 oturumda sunulmuştur. 12 Ekim Cumartesi günü ise, Diyarbakır şehrinin, 

UNESCO tarafından İnsanlığın Ortak Tarihsel Mirası kabul edilen Suriçi bölgesine ve açık hava müzesi 

ve doğa parkı olan Eğil ilçesine yönelik kültürel gezilerden oluşan sosyal program gerçekleştirilmiştir.   

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası katılımlı ilk akademik etkinlik 

deneyimi olan Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’nun düzenlenmesinde ve 

başarıyla tamamlanmasında görev alan meslektaşlarıma ve bu kitapta özetleri yer alan bildirilerinin 

sunumları ile Sempozyum’u oluşturan değerli bilim insanlarına, katkıları için, kurumum ve şahsım 

adına teşekkür ederim.  

 

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. Dicle Üniversitesi İİBF. Dekanı 

 

FOREWORD 
The International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '19) was held in 

Diyarbakir, on October 10-12, 2019, with the organization and ownership of the Faculty of Economics 

and Administrative Sciences of Dicle University, with the participation of academicians from 

universities and researchers and experts from various institutions of Turkey. 

Symposium, 47 different universities from 10 different countries approximately 150 papers were 

submitted to the symposium and approximately 138 of them were accepted in the scientific evaluation 

process and was taken in the scientific programme. These works were presented in 35 sessions covering 

two days. On Saturday, October 12, a social program consisting of cultural trips were made to the Suriçi 

district of the city, which was recognized as a common historical heritage of mankind by UNESCO, and 

the open-air museum and the nature park of Eğil. I would like to thank on behalf of my institution and 

my own, to my colleagues who have been involved in the organization and successful completion of the 

International Symposium on Economics, Politics and Administration, which was the first academic 

activity experience with international participation, and I also thank to the precious scientists for their 

contributions who made up the Symposium by the presentations of their works, of which abstracts were 

included in this book. 

Nihat AYDENİZ, Prof.  

Symposium Chair  

Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Dicle 
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BİLDİRİ ÇAĞRISI 

 

III. ULUSLAR ARASI 

EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

ISEPA ‘19 

 “Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri” 

 

 10-12 Ekim 2019, DİYARBAKIR 

 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve 

Yönetim Sempozyumu kapsamında ilkini, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde, Diyarbakır’da ve 

‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile ikincisini de yine Diyarbakır’da, 10-13 Ekim 

2018 tarihlerinde “Yerel Kalkınma Perspektifinde Diyarbakır” teması ile düzenlemiş 

olduğumuz sempozyum serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Sempozyumumuzun üçüncüsünün, yine Diyarbakır’da, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde 

‘Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri’ teması ile 

düzenleneceğini duyurmaktan ve bu konularda çalışan bilim insanlarını kadîm şehrimiz 

Diyarbakır’a tekrar davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.   

 

DÜZENLEME KURULU 

 

CALL FOR PAPERS 
 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND 

ADMINISTRATION 

 ISEPA ‘19 

 “Rethinking the Economy and Politics: Current Solutions for New Problems” 

 

10-12 OCTOBER 2019, DIYARBAKIR 

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences as the first in the scope of 

International Economics, Politics and Management Symposium, 12-14 October 2017, 

Diyarbakir and ‘Current Issues in Social Sciences’ theme with the second in Diyarbakir, 10-13 

October 2018 We continue our symposium series organized with the theme “Diyarbakır in 

Local Development Perspective”. 

The third of the symposium will be held in Diyarbakır on October 10-12, 2019 with the theme 

of “Rethinking the Economy and Politics: Current Solutions for New Problems”. We will be 

honored and happy to invite scientists working on these issues to our city of Diyarbakir again. 

ORGANIZING COMMITTEE 
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DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE 

Prof. Dr. Talip GÜL   Dicle Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ   Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı,  

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN  Sempozyum Sekreteryası Başkanı 

Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü   

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı 

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖGÜL Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü  

Dr. Öğr. Üye. Mehmet SONGUR  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü  

Dr. Öğr. Üye. Nurettin MENTEŞ Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü  

Dr. Demet YAMAN SONGUR  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü  

Dr. Özgür ALTINDAĞ   Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü 

Dr. Osman GEYİK   Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü 

Dr. Hasan MARAL    Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri  

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

Arş. Gör. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü  

Arş. Gör. Lütfi SİZER  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü  

Arş. Gör. Bilal GÜL  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Arş. Gör. Ömer TAYLAN   Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

 

SEKRETERYA KURULU / SECRETERIAT BOARD 

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN  Sempozyum Sekreteryası Başkanı 

Dr. Öğr. Üye. Mehmet SONGUR  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü  

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

Arş. Gör. Ömer TAYLAN   Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

 

BİLİM KURULU /  SCIENTIFIC BOARD 

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  

Prof. Dr. Abdülkadir BAHARÇİÇEK  İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK  Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Abdeslam BADRE   Mohammed V Üniversitesi, Rabat/ Fas. 

Prof. Dr. Abuzer PINAR   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ     İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Prof. Dr. Ali CEYLAN     Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Prof. Dr. Arpad HORNYAK  Pecs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Bayram COŞKUN Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK    Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ   Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Ferit İZCİ   Van 100. Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Francesco PASTORE  Campanya Üniversitesi Ekonomi Bölümü 

Prof. Dr. Halil İbrahim SUGÖZÜ   Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Hamza ATEŞ     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Kahraman ÇATI   İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
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Prof. Dr. Khaled TADMORI   Lübnan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi/ 

Prof. Dr. Khaliq AHMAD   Uluslararası İslam Üniversitesi/Malezya 

Prof. Dr. Mehmet ASUTAY   Durham Üniversitesi İşletme Fakültesi/ İngiltere  

Prof. Dr. Mehmet DEMİRBAĞ    Essex Üniversitesi İşletme Fakültesi/ İngiltere 

Prof. Dr. Mehmet İVRENDİ   Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Nazif SHAHRANI    Indiana University, Bloomington/ABD. 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA     Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL   Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Reis MULITA    Universiteti Marin Barleti / Arnavutluk 

Prof. Dr. Selma KARATEPE   İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Prof. Dr. Selim KILIÇ     Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Sıdıka KAYA     Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Sufian Farid SHUAIB  Uluslararası İslam Üniversitesi / Malezya  

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı  

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN    Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yakup Bulut    Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yusuf BARAN    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Prof. Dr. Zamir Ahmed AWAN   Direktör Yardımcısı, Çin Araştırmaları Merkezi, Ulusal Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri Fakültesi, 

İslâmabad, Pakistan 

Prof. Dr. Atilla DOĞAN   Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Ahmet TARCAN   Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi  

Doç. Dr. Alabana Metaj-STOJANOVA   South East European University /Makedonya. 

Doç Dr. Aliye Fatma MATARACI International University of Sarajevo / Bosna Hersek 

Doç. Dr. Azzam ANANZEH   Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü/ Ürdün. 

Doç. Dr. Blerton SİNANİ    South East European University /Makedonya. 

Doç. Dr. Burcu ÖZCAN    Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Gizem ÇELİK GÜMÜŞ  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Ercüment ERBAY   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL,   İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Halis ÖZER,    Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Khaled ALADWAN   Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü/ Ürdün 

Doç. Dr. Khaled AL-DABBAS  Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü/ Ürdün 

Doç. Dr. Liliana BOŞCAN  Bükreş Üniversitesi/ Romanya 

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Mehmet KAYA   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Mohammed Bani SALAMEH  Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü/ Ürdün 

Doç. Dr. Memet MEMETI   South East Europan University/ Makedonya  

Doç. Dr. Mithat Arman KARASU Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Murat PIÇAK     Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

Doç. Dr. Muzaffer KOÇ    Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Doç. Dr. Nazım KARTAL   Sinop Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Oğuzhan ZENGİN   Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA  İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Rıfat BİLGİN    Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Sebahattin NAL   İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul 

Doç. Dr. Selehaddin BAKAN   İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Serhat HARMAN   Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Doç. Dr. Sufian Farid SHUAIB   Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezye 

Doç. Dr. Sura HARAHSHEH    Al-Albayt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU   Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
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Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Yunus BULUT    İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah İSLAMOĞLU  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi, Aslı ADVAN   Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi, Ayman HAYAJNEH Yermük Üniversitesi/ Ürdün 

Dr. Öğr. Üyesi, Ayşe KAYACI  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Ceylan BOZPOLAT   Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Gizem ÇELİK   Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Halil İbrahim ŞENGÜN Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, G. ÖZALTAŞ SERÇEK  Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Lokman TOPRAK  Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Barış ASLAN  Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet SONGUR  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Murat SEZİK    Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Murat YAMAN    Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Musallam TALAS   Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa GÜNERİGÖK   Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Oktay KIZILKAYA  Hakkâri Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Ömer ÇINAR    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Recep AKDAĞ   Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, S. Şehnaz ALTUNAKAR Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Salâhattin ALTUNDAĞ  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu  

Dr. Öğr. Üyesi, Serhun AL   İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Tekin AVANER   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Ufuk BİRCAN   Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi, Zeki AKBAKAY  Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     

Dr. Öğr. Üyesi. Halil İbrahim ŞENGÜN  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Emin KURT  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Ayman HAYAJNEH   Yermük Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Dr. Mohd Iqbal ABDULWAHAB   Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezya  

Dr. Demet YAMAN SONGUR  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dr. Nazım CAFEROV    Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  

Dr. Osman GEYİK    Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dr. Özgür ALTINDAĞ    Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dr. Zakir ELÇİÇEK    Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

XXIV 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND 

ADMINISTRATION 

 

ISEPA’19 
www.isepa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 Ekim/ October 2019 

 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Diyarbakır/ TÜRKİYE 
Dicle Üniversity Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır/ 

TURKEY 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

Kayıt/Registration 
09:00 – 10:30 

Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches 

10:30 – 11:00 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu 

Dicle Üniversity Faculty of Economic and Administrative Sciences, Conference Hall 

 
Prof. Dr./ Professor Nihat AYDENİZ 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı/                               
 Dean, Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Turkey 

*** 
Prof. Dr./ Professor Talip GÜL  

Dicle Üniversitesi Rektörü/ Rector, Dicle University, Turkey 
 
 

Konferans /Conference 
11:00-12:00 

 

Prof. Dr./ Professor Erhan ASLANOĞLU 
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Vice-Rector, Piri Reis University, Istanbul, Turkey 

“Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Ekonomik Gelişmeler” 
      

 

 
Öğle Yemeği/ Lunch 

Dicle Üniversitesi Yemekhane/ Dining Hall, Dicle University 
12:30 – 13:30 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ İşletme Yönetimi Oturumu 

MANAGEMENT/ Commercial Management 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Halil İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Diyarbakir, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

 Prof. Dr./ Prof. Abdülkadir BİLEN      &         Öğr. Gör./ Lect. Baran AKKUŞ         
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey             Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Bobi’lerde Kurumsallaşmanın Gerekliliği ve Faydalarının Değerlendirilmesi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ahmet KAYAOĞLU     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Cumali KILIÇ 
Mardin Artuklu Üniversitesi/Mardin, Turkey 

“Kriz Döneminde İşletme Yöneticilerinin Yaşadığı Stres ve Bunun Pazarlama 
Stratejilerine Etkisi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Özcan DEMİR       &       Dokt. Öğr./ PhD Cand. Delal AYDIN 

Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey              

“İç Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Üretim Yapan İşletmelerde Uygulanması” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. İsmail AYDEMİR      &      Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Tolga YEŞİL 
Uşak Üniversitesi/ Uşak, Turkey 

“2019’da Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) Maliyet Hesaplarının Bilimsel 
Kriterlere Uygunluğunun Araştırılması ve Uşak OSB’de Bir Uygulama” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Sermaye Piyasaları Oturumu 
MANAGEMENT/ Capital Markets 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
14:00 – 15:30 

Öğr. Gör. Dr. / Lect. Dr. Yunus YILMAZ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./Res. Assist. Binali Selman EREN 
Bitlis Eren Üniversitesi/ Bitlis, Turkey 

“Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yatırımcı Tepkisi: Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde 
İşlem Gören Türk Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama” 

*** 
Arş. Gör./Res. Assist. Mehmet ÖZYURT      &     Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet ALTUNTAŞ                          

Öğr. Gör./Lect. Bilal YILDIRIM 
Nişantaşı Üniversitesi/İstanbul, Turkey 

“Hisse Senetleri Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sağlık Kurumlarının Topsis Yöntemi İle 
Finansal Performanslarının Analizi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Remzi GÖK      &        Arş. Gör./Res. Assist. Şener İLTER 

Dicle Üniversitesi/Diyarbakır, Turkey 

“Hisse Senetleri Piyasası Arasındaki Uyum:                                                                                    
Dalgacıklar Bağdaşıklığı İle Yeniden İnceleme” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Muhammed Emin BARUT 

Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’ye Giren Yabancı Sermayenin Gelişimi Üzerinde Cds 
(Credit Default Swap) Risk Primlerinin Etkisi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Ayhan YATBAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa, Turkey 

“Müşâreke Finansman Yönteminin TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı Kapsamında 
İncelenmesi” 

 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ İnsan Kaynakları Oturumu 
MANAGEMENT/ Human Resources 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 

14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ayşe KAYACI 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Diyarbakir, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

*** 
Dr. İbrahim Halil OĞUZ 

Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

‘’Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkinliğinin Politik İstikrar Doğrultusunda 
İncelenmesi’’ 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Osman YILMAZ    &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Emre KAYA 

Batman Üniversitesi/ Batman, Turkey 

“Ücret Düzeyine Bağlı Olarak İş Tatmininin Farklılaşması:                                                                
Batman İli Discount Market Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama” 

*** 
Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA        &    Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aynur TAŞ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Ankara, Turkey    Hakkâri Üniversitesi/ Hakkâri, Turkey 

“Çalışanların Dışsal İş Tatmini ile Sesli Davranışı Arasındaki İlişkide                                              
İşten Ayrılma Niyetinin Rolü” 

*** 
Prof. Dr./ Professor Emel ŞIKLAR     &     Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Hamza DOĞAN 

         Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey                Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Temel Kişilik Özellikleri ile Karar Verme Stilleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 

 

 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Bölgesel-Yerel Ekonomi Oturumu 
ECONOMICS/ Regional-Local Economy 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 

14:00 – 15:30 
 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 
Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör. /Res. Assist. Ahmet Vedat KOÇAL 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Diyarbakır'da Yerel Kalkınma Paradoksu: Kentsel Kimlik ve Bölgesel Ekonomi Çelişkisi” 
*** 

Prof. Dr./ Professor Asım ÇOBAN &     Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ömer Faruk BİÇEN  
         Amasya Üniversitesi/Amasya, Turkey          Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir,Turkey 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat, Turkey 

“Diyarbakır İlinin Ticaret Becerisinin Trc1 ve Trc2 Bölgeleri Kapsamında 
Değerlendirilmesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat, Turkey 

“Coğrafî İşaretleme ve Diyarbakır’daki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA         &         Prof Dr./Professor İrfan KALAYCI 

                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                      İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Sınır Ticareti Üzerine Bir İktisat Politikası Denemesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Serdar ACUN 

Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Tekstil İstihdamının Analizi”
  

Ara /Break 
15:30 – 15:40 

 

10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 
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İKTİSAT/ Enerji Ekonomisi Oturumu 
ECONOMICS/ Economics of Energy 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
14:00 – 15:30 

Dr. Murat POLAT 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN     &     Yük. Lis. Öğr./ MA St. Cenk DİNÇER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sürdürülebilir Kalkınmada Fosil Yakıt İkilemi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aslı ÖZPOLAT 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Co2 Emisyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:                                                         
Ardl Sınır Testi Yaklaşımı” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mehmet Akif DESTEK 

Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Enflasyon Arasındaki Asimetrik Çelişki” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Demet YAMAN  
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Nominal Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Simetrik 
ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle İncelenmesi” 

*** 
Fatih AKLİMAN 

“Kara Araçları Kasko Sigorta Poliçelerinin Son Yıllardaki Yükselişi” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 
İKTİSAT/ Uluslararası İktisat Oturumu 

ECONOMICS/ International Economics 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat PİÇAK 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

                    Arş. Gör./ Res. Assist. Şahin NAS        &               Öğr. Gör./ Lect. Uğur GÜL 
                         Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey                       Mersin Üniversitesi/ Mersin, Turkey 

“Küresel Siyasal ve İktisadi Sistemin Oluşumunda Uluslararası Kuruluşların Rolü” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Murat TEKBAŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Afyonkarahisar, Turkey 

“Küreselleşme ve Finansallaşma Çağında Çevresel Kuznet Eğrisi” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Elif ASLAN & Doç. Dr./Assoc. Prof. Pelin KARATAY GÖĞÜL 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Murat TEKBAŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Afyonkarahisar, Turkey 

“Farklı Boyutlarıyla Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin 
İncelenmesi: Türkiye İçin Ampirik Bulgular” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI 

Çankırı Karatekin Üniversitesi/ Çankırı, Turkey 

“Türkiye’nin Uluslararası Göç Örüntüsü ve Kalkınma Dönüşümü Üzerine Teorik 
Bir Değerlendirme” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Girişimcilik Oturumu 
MANAGEMENT/Entrepreneurship 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 

15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Fethiye Müge SAKAR  
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Burak ÇEKİN  &   Yük. Lis. Öğr./ MA St. İdris ÜREK 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Girişimciliğe Çevreci Bir Bakış: Ekogirişimcilik Üzerine Bir İnceleme” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Zeynep AYTIŞ 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Yoksullukla Mücadelede Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Değerlendirme: Şırnak Örneği” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ahmet KAYAOĞLU     &      Arş. Gör./ Res. Assist. Gazi KURNAZ 

Mardin Artuklu Üniversitesi/ Mardin, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri:                                                                               
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdullah USLU   &   Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Bayram AKAY 

Akdeniz Üniversitesi / Antalya, Turkey Burdur Mehmet Akif Ersoy       
Üniversitesi / Burdur, Turkey 

“Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Kariyer Beklentileri: Manavgat Turizm 
Fakültesi Örneği” 

*** 
 
 
 
 
 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Finansal Yönetim Oturumu 
MANAGEMENT/ Financial Management 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 

15:40 – 17:00 

Dr. Murat POLAT 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 
 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Kâr Yönetimi Nedenleri ve Kâr Yönetimi Ölçümünde Kullanılan Modeller” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Remzi GÖK 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Mevduat Bankası Faizleri ve Katılım Bankası Kâr Payı Arasındaki Eşbütünleşme 
ve Nedensellik İlişkisi” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Hamza DOĞAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Stratejik Maliyet Yönetimi Üzerine Bir İnceleme” 
*** 

Öğr. Gör. / Lect.  Haci Yusuf GÜNGÖR     &      Öğr. Gör./ Lect.  Abdulrezzak İKVAN 
Adıyaman Üniversitesi/ Adıyaman, Turkey 

“Yıllık Finansal Raporların İşletmelerin Piyasa Değerliliğine Etkisinin Olay 
Çalışması Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Ticaret İşletmelerinde Uygulama”  

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Mustafa OKUR     &    Prof. Dr./ Professor Özgür ÇATIKKAŞ  

Marmara Üniversitesi/ Istanbul, Turkey 

   Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Ayhan YATBAZ        &             Yük. Lis. Öğr. Adem GÜN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa, Turkey                      Marmara Üniversitesi/ Istanbul, 
Turkey 

“Bireysel Emeklilik Fon Getirilerinin Katılımcıların Fon Türü Tercihlerine Etkisi:     
Türkiye Örneği” 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Muhasebe Oturumu 
MANAGEMENT/ Accounting 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
15:40 – 17:00 

 
Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ahmet Fethi DURMUŞ     &     Dokt. Öğr./PhD Cand. Hamza KAYA 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Dijital Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Hileleri ve Kayıt Dışılığı Önlemeye Etkisi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Özcan DEMİR & Meral AYDIN                                                                          
Dokt. Öğr./PhD Cand. Delal AYDIN    

Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey 

“Muhasebede Elektronik Dönüşümün Meslek Mensupları Tarafından 
Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yakup ASLAN 

Muş Alparslan Üniversitesi/ Muş, Turkey 

“Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebe Politikalarında Değişiklik 
Yapılması- Örnek Bir Uygulama” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yakup ASLAN 

Muş Alparslan Üniversitesi/ Muş, Turkey 

“Muhasebe Bilgi Kalitesini Artırmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Parametreleri” 
*** 

Arş. Gör./ Res. Assist. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ      &      Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Tolga ORAL      
                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                 İnönü Üniversitesi/ Malatya, 
Turkey                                              

Prof. Dr./ Professor Hakan ERKUŞ 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“IFRS ve Aaoıfı’nin Karşılaştırmalı Analizi: Kavramsal Bir İnceleme” 

*** 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Türkiye Ekonomisi Oturumu 
ECONOMICS/ Turkish Economy 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. M. Halis ÖZER 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 
Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./ Res. Assist. Şahin NAS 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları: Ekonometrik Bir Analiz” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Hüseyin OLCAY 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Sektörel Katma Değerler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi” 

*** 
MA. Loren ABDO 

“Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mehmet Akif DESTEK 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Optimum Kamu Sektör Büyüklüğü:                                                                                     
Armey Eğrisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA        &         Prof Dr./Professor İrfan KALAYCI 

                  Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                             İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Karayolu Trafik Güvenliği İçin Uygulanabilir İktisat Politikaları” 
 
 
 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ İktisat Politikası Oturumu 
ECONOMICS/ Economic Policy 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./ Res. Assist. Sercan AYDIN 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Yeni Sanayileşen Ülkelerde İnovasyonun Finansmanı” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr.  Tülin TUNÇ DEVECİ 
Mersin Üniversitesi/ Mersin, Turkey 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve Ekonomik Büyüme:                                                  
Kaldor’un Birinci Büyüme Yasası Kapsamında Bir Uygulama” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Ümit ACAR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Ankara, Turkey 

“Orta-Gelir Tuzağının Belirlenmesi Üzerine Detaylı Bir Literatür İncelemesi” 
*** 

               Prof. Dr./ Professor İbrahim ARSLAN   &              Öğr. Gör./ Lect. İlyas BAYAR 
                   Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey            Mardin Artuklu Üniversitesi/ Mardin/ Turkey 

“Malî Kural ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Latin Amerika Ülkeleri Üzerine 
Ekonometrik Bir Analiz” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Fourıer Panel Kpss Testi” 
 

 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Dış Ticaret Oturumu 
ECONOMICS/ Foreign Trade 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
15:40 – 17:00 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Nurettin MENTEŞ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Metin KETBOĞA 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısal Sorunları, Bu Sorunların Türkiye Ekonomisine 
Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Demet YAMAN  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması” 
*** 

Öğr. Gör./ Lect. Mehmet SİNAY     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Lütfü SİZER 
 Uludağ Üniversitesi/ Bursa, Turkey                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Çapraz Döviz Kuru ve Yabancı Ülke Gelirinin İhracat Üzerindeki Etkisi:                                         
2003-2018 Türkiye Örneği” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Metin KETBOĞA 

İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Kullanılan Döviz Kuru Sisteminin Dış Ticaret Firmalarına Olan 
Ekonomik Etkileri ve Riskten Korunma Metotları” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN    &   Yük. Lis. Öğr./ MA St. Hadi KARASLAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Makroekonomik Veriler Işığında Satın Alma Gücü Paritesi İle Savunma 
Harcamaları İlişkisinin Analizi” 

 

*** 
Gala Yemeği/ Dinner 

18:30 – 20:00 
Dicle Üniversitesi Sosyal Tesisleri Havuz Başı/  

Social Facility of Dicle University 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/ Invited Speakers 

İİBF Konferans Salonu/ Conference Hall 
09:30 – 10:50 

Öğr. Gör./Lect. İbrahim TÜNİK 
Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Vacational School of Foreign Languages, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Professor Mimar Khaled TADMORI 
Lebanese University, Faculty of Arthitecture and Arts, Lebanon 

“İslâm Şehrinin Oluşmasında Vakıf Sisteminin Konumu ve Ekonomik Hizmetleri” 
*** 

Assoc. Prof. Liliana  Elena BOŞCAN ALTIN 
Bucharest University, Faculty of History, Dep. of International Relations and European Studies, 

Bucharest, Romania 

 “Economic and Political Relations Between Romania and Republic and  Turkey 
(1991-2011)” 

*** 
Professor Francesco PASTORE 

University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Italy 

“Intergenerational Occupational Mobility in Latin American Economies:              An 
Emprical Approach” 

 
 
 
 
 
 

Ara /Break 
10:50 – 11:00 
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XXXIX 

 

11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

DAVETLİ KONUŞMACILAR 
INVITED SPEAKERS 

 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
09:30 – 10:30 

Assist. Prof. Masood Nawaz KALYAR 
Lyallpur Business School, GC University Faisalabad, Pakistan 

“A Qualitative Content Analysis of Social Justice And Cultural Identity In Pakistan 
Education” 

*** 
Prof. Stavros MAVROUDEAS 

Panteion University, Dept. of Social Policy, Greece 

“Economic Crisis and the Crisis of Economics: 
Political Economy as a Realistic and Credible Alternative” 

*** 
Dr./ PhD.Adam SOFRONIJEVIĆ 

University Business Academy, Faculty of Applied Management, Economics andFinance Belgrade, 
Serbia 

“Global Influence of Artificial Intelligence: A New Emerging Economy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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XL 

 

11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

TARİH/ COĞRAFYA/ EDEBİYAT 
HISTORY/ GEOGRAPHY/ ARTS 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
09:30 – 10:50 

Öğr. Gör./ Lect. Enver AKIN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Letters, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Merziyye NECEFOVA 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan 

“Cahit Sıtkı Şiirlerinde “Ayrılık, Hasret, Ölüm” Konusu” 
*** 

                   Prof. Dr./ Professor Hakan ERKUŞ  &          Öğr. Gör./ Lect. Arif GÜMÜŞ 
       İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey               Turgut Özal Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“M.Ö. İki Binli Yıllarda Anadolu’da Maliyet Kayıtları” 
*** 

Öğr. Gör./ Lect. Enver AKIN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                

“Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Bazı Ekonomik Savaş Hamleleri” 
 
 

 

 

 
 

Ara /Break 
10:50 – 11:00 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

MALİYE/ Vergi Oturumu 
PUBLIC FINANCE/ Taxation 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
11:00 – 12:30 

       Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Halit FİKİR 
Marmara Üniversitesi/ Istanbul, Turkey 

“Türkiye’de Ücret Gelirlerinin Adil Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri” 
*** 

Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Osman GEYİK  
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Oyun Yöntemiyle Vergi Bilincinin Oluşturulması:                                                                           
Taxlandia Oyun Uygulamasının İncelenmesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Şahin KARABULUT  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi/ Karaman, Turkey 

“Turizm-Vergi Gelirleri İlişkisinin Analizi” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Fatih GÖK      &      Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Sedat ACAR 
Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Tunceli’de Vergi Ahlâkını Belirleyen Faktörler” 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal Düşünce Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Thought 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
11:00 – 12:30 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ufuk BİRCAN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Faculty of Letters, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

        Dokt. Öğr./PhD Cand. Şeyhmus DEMİR              &                       Dr. Mutlu SESLİ 
        Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta,Turkey                          Tokat İl Sağlık Müdürlüğü/ Tokat, Turkey 

“İdeolojinin Sonu Tartışmaları Üzerine Bir Analiz” 
*** 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Bekir HALHALLİ 
Sakarya Üniversitesi/Sakarya,Turkey   

“Batı Avrupa’daki Popülist Radikal Sağ Partilerin Bi(R)Leşenleri Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme” 

*** 
                     Dr. Mutlu SESLİ                         &       Dokt. Öğr./PhD Cand. Şeyhmus DEMİR 

              Tokat İl Sağlık Müdürlüğü/Tokat, Turkey                   Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta,Turkey 

“İdeolojiler ve Laiklik Arasındaki İlişkiyi Anlamak” 
*** 

Arş. Gör./ Res. Assist. Faruk EVRENK 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Din-İktidar İlişkisi Bağlamında Hegemonya Kavramının Analizi:                                               
Antonio Gramsci Örneği” 

 

 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Uluslararası İlişkiler Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ International Relations 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
11:00 – 12:30 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Engin KOÇ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Ferat KAYA 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Avrupa Birliği’nde Lobiciliğin Gelişimi” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Özkan GÖKCAN 
Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Avrupa Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi” 
*** 

Dr. Öğrencisi / PhD Cand. Amer AHMAD 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“The Impact of Strategic Thinking of the Centralization” 

*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Emrah AYDEMİR 
Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey              

“Indian Diaspora In Public Diplomacy Of India” 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Kentleşme Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Urbanization 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
11:00 – 12:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR                                                                               
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Dr. İbrahim Halil OĞUZ      &     Dokt. Öğr./PhD Cand. Demet OĞUZ 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey   

“Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme Uygulamaları” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ahmet KAYAN    &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Rozerin BARAN 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Avrupa Kentsel Şartı Kapsamında Ulaşım-Dolaşım Hakkı: Diyarbakır Örneği” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Kübra ÖNDER  
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ Burdur, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Kent Ekonomisine Katkısı:                                                                      
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Örneği” 
 
 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal Sosyoloji Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Sociology 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
11:00 – 12:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. A. Vahap ULUÇ 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Laiklik ve Demokrasi Algısı: Şanlıurfa Örneği” 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Diyarbakır’da Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı Görevlerine SeçilmedeEtkili 
Olan Başlıca Unsurlar” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Ahmet Vedat KOÇAL 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır Algısının Bir Görünümü 
Olarak Bölgesel Akademik Ayrımcılık Davranışı: ISEPA Örneği” 

 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Türkiye Kamu Yönetimi Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Turkish Public Administration 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
11:00 – 12:30 

Prof. Dr./Professor Ferit İZCİ    
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Van Yüzüncü Yıl University 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Ferit İZCİ       &   Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yıldız ATMACA 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Oligarşi mi, Hiyerarşi mi? Türk Kamu Yönetimi Tarihi Perspektifinde Bir 
Değerlendirme” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.  Yıldız ATMACA     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Didem GEYLANİ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Yönetim ve Siyaset Ayrışması Ekseninde Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal İktidar 
Karşısındaki Konumu” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ali Haydar SOYSÜREN 

Ardahan Üniversitesi/ Ardahan, Turkey 

“İki Dönem Tek Mesele: Türkiye Siyasetinde 1940’lı ve 2010’lu Yılların İkinci 
Yarısında Benzerlikleri ve Farklılıklarıyla Partili Cumhurbaşkanı Meselesi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Müge ÖZDEMİRAY    &   Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Salâhaddin 

GEZİCİ 
        Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Konya, Turkey                        Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Mülkî İdare Açısından Değerlendirilmesi” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Oğuz ERSÖZ 

Namık Kemal Üniversitesi/ Tekirdağ, Turkey 

“Ceza Hukuku ve Özel Hukuk Boyutuyla Uzlaştırmada Edim” 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

MALİYE/ Maliye Politikası Oturumu 
PUBLIC POLICY/ Public Finance Policy 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 
Moderatör/ Moderator 

Dr. İbrahim Halil OĞUZ 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey          

“Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkinliğinin Politik İstikrar Doğrultusunda 
İncelenmesi” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Hasan AKSU 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Türkiye ve Seçili Ülkelerde 2010 Yılı Sonrası İçin Savunma Harcamalarının Kamu 
Harcamaları İçerisindeki Yeri” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Ramazan KAYMAKÇI 

Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Devlet Şekillerine Göre Tiebout Hipotezinin Geçerliliği” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Şahin KARABULUT  
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi/ Karaman, Turkey 

“Kamu Malî Yönetiminde Kurumlar” 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

YÖNETİM/ Sağlık Ekonomisi Oturumu 
ADMINISTRATION/ Healthcare Administration 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
14:00 – 15:30 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN                                                                   
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Osman GEYİK 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Yeni Sağlık Reformunun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Rojan GÜMÜŞ 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcıların Pazarlama Bileşenleri Algısı, Marka Güveni 
ve Marka Sadakatinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinin Demografik 

Değişkenlere Göre Analizi” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT    &    Arş. Gör./ Res. Assist.  İbrahim ÇEMBERLİTAŞ  
Öğr. Gör./ Lect. Mehmet Ali ŞEN  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sosyal Devlet Olma İlkesi Açısından Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı 
Hastaların Tıbbî Durumları ve Sunulan Hizmetlerin Tespiti” 

*** 
Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT    &  Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Dr. Nurettin MENTEŞ     

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Mümtaz KORKUTAN 
Fırat Üniversitesi/ Elazig, Turkey 

“Sağlık Yönetimi Öğrencilerinde Zaman Yönetimi Algısı Üzerine Bir Çalışma” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Türkiye Siyasal Sosyolojisi Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Turkish Political Life 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İnönü University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Zeliha SAĞNIÇ     &     Doç. Dr./Assoc. Prof. İbrahim MAZMAN 
Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale, Turkey 

“Türkiye’de Kadının Siyasal Temsil Sorunu” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Adaletin Toplumsal Kabul Durumu ve Aydın Sorunu” 
*** 

Dr. Ramazan LEVENT 

“Etno-dinsel Bağlamda Anadolu Aleviliğinin Oluşum Sürecinde Etkili Olan 
Faktörler” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 

İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

 “Göç ve Din İlişkisini Diyanet Üzerinden Okumak:                                                                                  
Suriye Göçünün Cuma Hutbesine Yansıması” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Naciye YILDIZ 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Türkiye’de Postdemokratik Eğilimler ve Daha Fazlası” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal İletişim Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Communication 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR                                                                               
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Nejla ÜNAL      &     Doç. Dr./Assoc. Prof. İbrahim MAZMAN 
Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale, Turkey 

“Partilerin Televizyon ve Sosyal Medya Üzerinden Seçmeni Etkileme Stratejileri” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Aziz AKİN 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Yeni Toplumsal Hareketler Üzerinde Medyanın Rolü” 
*** 

Dokt. Öğr./ PhD Cand.Galymzhan Tazhıbayev KUANISHBEKULY 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan/ Kazakhistan 

“Kazakistan’da Görsel İşitsel Medya Özgürlüğünün Hukuksal Dayanağına Genel Bakış” 

*** 
Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Dr.  Özgür ALTINDAĞ 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sanallaşan İletişim ve Emojilere Sığdırılan Duygular” 
*** 

Dokt. Öğr./ PhD Cand. İsmail MARDİNLİ 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Bilgi Teknolojilerinin Devlet Üzerindeki Dönüşümü:                                                                            
Dijital Devlet (Elektronik (E)- Devlet)” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Yerel Yönetimler Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Local Government 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Bayram COŞKUN   &  Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Çiğdem PANK YILDIRIM 
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FARKLI BOYUTLARIYLA KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BULGULAR 

 

Murat TEKBAŞ 1 

Özet 

Tarih boyunca ekonomik, kültürel ve politik olaylar küresel sistemde değişikliklere neden olmaktadır. Büyük 

kayıplara ve yıkımlara neden olan II. Dünya savaşı sonrasında da süreç bu şekilde gelişmiştir. ABD’nin ve 

Rusya’nın arasında yaşanan soğuk savaşın bitmesi ve tek kutuplu dünyanın oluşması ülkeler arasındaki ilişkilerin 

yoğunlaşmasını sağlamıştır. 1970’li yıllardan başlayarak 1990’lı yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile hızlanan 

ilişkiler ekonomik, sosyal ve politik açıdan kendini göstermiştir. Ülkelerin aralarındaki uluslararası ticareti 

geliştirmeleri, politik açıdan birliktelikler kurmaları bazı ülkeler için olumlu, bazı ülkeler için olumsuz sonuçlar 

meydana getirmiştir.  Bu doğrultuda çalışmada farklı boyutlarıyla küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin Türkiye için incelenmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme endekslerinin reel 

GSYH üzerindeki etkisi, 1970-2014 dönemi için Johansen eşbütünleşme testi ve FMOLS katsayı tahmincisi 

aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca, ampirik modelin Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak kurulması 

nedeniyle sermaye değişkeni de modele bağımsız değişken olarak dahil edilmiştir. Çalışma elde edilen bulgular 

sonucunda, sermaye birikiminin ve sosyal küreselleşmenin reel GSYH’yi arttırdığı fakat ekonomik küreselleşmenin 

reel GSYH’yi azalttığı görülmüştür. Buna karşın, politik küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Küreselleşme, Sosyal Küreselleşme, Politik Küreselleşme, Ekonomik Büyüme. 

THE EFFECT OF GLOBALIZATION WITH DIFFERENT DIMENSIONS ON 

ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY 

 Abstract 

Throughout history, economic, cultural and political affairs have led to considerable changes in the global system 

— a similar process developed after World War II, which caused significant losses and destruction. The end of the 

Cold War between Russia and the United States and the formation of a unipolar world have intensified relations 

between the countries. Starting in the 1970s and accelerating with the development of technology in the 1990s, 

relations have altered economically, socially and politically. The development of international trade between the 

countries and the establishment of political associations for some countries has had both positive and negative 

consequences for some countries. In this direction, the study aims to analyse the impact of globalisation on 

economic growth in Turkey with its different dimensions. The impact of economic, social and political 

globalisation indices on real GDP was studied through the Johansen co-integration test and the FMOLS 

coefficient estimator for the period 1970-2014. Besides, due to the establishment of the empirical model based on 

the Cobb-Douglas production function, the capital variable is also included in the model as an argument. The 

results of the study showed that capital accumulation and social globalisation increased real GDP, but economic 

globalisation reduced real GDP. However, it was concluded that the impact of political globalisation on economic 

growth was statistically insignificant. 

Key Words : Economic Globalisation, Social Globalisation, Political Globalissation, Economic Growth. 

 

 

                                                           
1 Öğr.Gör.Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat MYO Dış Ticaret Bölümü, mtekbas@aku.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme kavramı, 1960’lı yıllarda günümüzdeki anlamı ile kullanılmaya başlanmış, 

1980’li yıllardan sonra gerek bilimsel çalışmalarda gerekse de günlük hayatta sıklıkla 

kullanılmıştır. Küreselleşme kavramının tanımı üzerinde büyük bir mutabakat olmamasına 

rağmen ülkelerin, toplumların, insanların ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerinin gelişmesi, farklı 

toplumsal kültürlerin, inançların, davranışların, alışkanlıkların daha yakından tanınması, 

ideolojik kutuplaşmaların çözülmesini sağlayan bir süreç olarak kabul edilmektedir.  

Küreselleşme, toplumların giderek daha yakınlaşmasını sağlayan bir süreç olarak karşımıza 

çıkmakta ve ticaret, finans, seyahat, teknoloji, spor faaliyetleri, iletişim, kültür-sanat vb. birçok 

konuda insanlar arasında etkileşimi artırmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde küreselleşme 

toplumlar arasında ilişkinin en üst seviyede yaşanmasını sağlamaktadır. Bir ülkede geliştirilen 

fikir, üretilen mal, ortaya konulan yeni bir teknoloji ya da çalışma diğer ülkelerin de hizmetine 

sunulmakta, hatta geliştirilip farklılaştırılmaktadır(Balay,2004). Genel kabule göre 

küreselleşme ilk olarak ekonomik anlamda ortaya çıkmış olsa da zamanla sosyal, kültürel ve 

politik açıdan da gelişim göstermiştir. Farklı alanlarda yaşanan gelişmeler küreselleşmenin etki 

alanını artırmış ve sürecin hızlanmasını sağlamıştır. Küreselleşme sürecini hızlandıran faktörler 

arasında, sermayenin dolaşımı, gümrük vergisi ve kotaların kaldırılması, Doğu bloğunun 

dağılması, Dünya Bankası, Dünya  Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler 

gibi kurumların oluşturulması, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması, hızlı teknolojik değişimler 

sayesinde iletişimin yaygınlaşması gibi birçok gelişme bulunmaktadır(Çeken vd.,2008). 

Ekonomiden, politikaya, sosyal hayata, kültüre, sanata etkileşimin evrenselleşmesinin 

arkasındaki en önemli unsur iletişimdir. Dünyanın bütünleşik bir hal alması iletişimin sağladığı 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmelerle 

ekonomik alanda firmaların yeni pazar arayışları artmış, birey ya da toplum olarak alışkanlıklar, 

davranışlar, düşünceler değişerek geliştiği görülmüştür. Teknolojik gelişmelerin iletişim 

araçlarına ulaşımı ve kullanımı artırması kıtalar, ülkeler, toplumlar, bireyler arasındaki 

etkileşimi kolaylaştırmış, aynı zamanda yaşanan yeni gelişmelerinde hızla yayılmasını 

sağlamıştır(Ağcakaya, vd. 2016). 

Ekonomik açıdan sermayenin, emeğin hareket etmesi, teknolojik gelişmelerin hızla yayılması, 

kültürel olarak ulusal kültürlerin korunmasına rağmen, küresel bir kültür, yaşam tarzı, tüketim 

alışkanlıkları oluşturan küreselleşme aynı zamanda devlet yapısı üzerinde de etkili olmuştur. 

Klasik devlet anlayışı, devlet kadar yetkiye sahip olan bölgesel, küresel birliktelikler, 

oluşumlar, kurumlar tarafında yıpratılmakta, ulusal kimlik de giderek yerini etnik temelli 

kültüre dayalı alt kimliklerin güçlendiği bir yapıya dönüştürmektedir. Yaşanan bu değişim 

sonucunda ulus devlet oluşumu ve sahip olduğu bağımsız egemenlik alanı daralmaya 

başlamakta, elindeki yetkilerin bir kısmının yeni oluşturulan uluslararası oluşumlarla 

paylaşmak zorunda olduğu bir durum ortaya çıkmaktadır(Arıkan, 2008). Günümüz ekonomik, 

sosyal ve politik gelişmeleri incelendiğinde küreselleşme sürecinin dışında kalınmasının imkan 

dahilinde olmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini 
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gerçekleştirmek üzere küreselleşmenin dezavantajlarından korunması ve avantajlarından 

yararlanması gerekmektedir.  

2. TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR 

Türkiye açısından küreselleşmeye bakıldığında, II. Dünya savaşı sonrasında Amerika Birleşik 

Devleti’nin öncülüğünde kurulan ve küreselleşmeyi hızlandıran Birleşmiş Milletler, 

Uluslararası Para Fonu, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi kuruluşlara üye olması ve 

daha sonra Dünya Ticaret Örgütü olacak Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na 

taraf olması gerek politik gerekse de ekonomik dünya ile entegre olma çabaları olarak 

değerlendirilebilir. Ancak Türkiye’de küreselleşme ekonomik açıdan dışa açılmanın başladığı 

1980’li yıllardan sonra hızlanmıştır. 1980 yılından itibaren İhracata Yönelik Sanayileşme 

Stratejisi ile piyasa ekonomisinin önü açılmış, özel sektör yatırımları desteklenmiş, ithalatın 

serbestleşmesi, ülke dışından sermayenin ülke içine gelmesi için gerekli altyapı ve teşviklerin 

sunulması gibi politikalar dünya ile ilişkilerin artmasını sağlamıştır.  

Tablo 1. Yıllara göre Türkiye ve Dünya İthalat ve İhracat rakamları 

Yılla

r 

İhracat 

(Bin ABD $) 

Dünya (İhracat) 

(Bin ABD  

Dünya 

İhracatındaki 

Oranı (%) 

İthalat  Dünya (İthalat) 

Dünya 

İthalatınd

aki Oranı 

(%) 

1970 588,480,000.00 316,920,000,000.00 0.18 947,600,000.00 329,390,000,000.00 0.28 

1980 2,910,120,000.00 2,036,135,624,806.00 0.14 7,909,600,000.00 2,077,185,554,916.00 0.38 

1990 12,959,300,000.00 3,489,738,535,185.00 0.37 22,303,100,000.00 3,599,974,632,383.00 0.61 

2000 27,774,900,000.00 6,456,167,527,674.00 0.43 54,502,800,000.00 6,723,129,317,469.00 0.81 

2010 113,883,219,184.00 15,301,077,577,349.00 0.74 185,544,331,852.00 15,510,665,297,588.00 1.19 

2014 157,610,157,690.00 18,967,696,703,229.00 0.83 242,177,117,073.00 19,119,655,634,537.00 1.26 

Kaynak: http://stat.wto.org verilerinden oluşturulmuştur  

Türkiye’nin ekonomik olarak uygulamış olduğu politikalar ülkenin dış ticaretinde ciddi 

değişimler ortaya çıkarmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkiye’nin 1980 yılında ihracatı 

1970 yılına göre yaklaşık 5 kat artmış, ithalatı ise 8.5 kat artış göstermiştir. 1980 yılında Türkiye 

ihracatı, dünya ihracatının %0.14’ü iken bu oran 1990’da 2.6 kat artarak %0.37 olmuştur. Aynı 

dönemde dünya ithalatındaki payı %0.38’den %0.61’e yükselmiştir. Türkiye 1990 yılında 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile meydana gelen siyasal, sosyal ve 

ekonomik gelişmelerden olumlu etkilenmiş olup, bölgede kurulan yeni ülkelerle geniş ilişkiler 

kurarak bu durumdan ekonomik anlamda fayda sağlamıştır(İncekara vd. 2011:15). 2000 yılına 

gelindiğinde Türkiye’nin ithalatı 1990 yılına göre 2.5 kat, ihracatı ise 2 kat artış göstermiştir. 

2008 yılında tüm dünyayı etkileyen küresel kriz sonrasında olumsuz etkiden hızlı şekilde 

kurtulan Türkiye 2014 yılında yaklaşık olarak 160 milyar dolarlık ihracata ve yaklaşık 245 

milyar dolarlık ithalata ulaşmıştır.   

http://stat.wto.org/
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2000’li yıllardan sonra tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim ve internet 

ağlarının yaygınlaşması, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması, doğrudan yabancı yatırımlar ya 

da portföy yatırımlarının artmasından, Türkiye’de kendine düşen payı almıştır. Özellikle 

Avrupa Birliği ile 1960’lı yıllarda başlayan üyelik çalışmaları 2002 yılından sonra daha farklı 

boyuta ulaşması da Türkiye’nin dış ticaretinde olumlu etkiler sağlamıştır.  Bu doğrultuda 

ihracat ve ithalatta yaşanan gelişmelerin ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleşmesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin araştırılması gerekli görülmektedir.  

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Küreselleşme ve ekonomik büyüme üzerine literatür araştırıldığında 2000’li yıllardan sonra 

çalışmaların yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmalarda küreselleşme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin incelendiği ve küreselleşmenin ticari açıklık, finansal açıklık ve gelişmişlik 

veya KOF küreselleşme endeksi göz önüne alınarak değerlendirildiği ve bu değişkenlerin 

ekonomik büyümeye etkilerinin incelendiği görülmüştür. Bu çalışmanın literatür bölümünde 

Türkiye için yapılan çalışmalar ağırlıklı olmak üzere, ülke bazlı inceleme yapılan çalışmalara 

da yer verilmiştir. 

Türkiye için yapılan çalışmalarda; Yapraklı (2007) tarafından 1990-1 ve 2006-4 dönemi için 

çok değişkenli eş-bütünleşme analiz, hata düzeltme- geliştirilmiş Granger nedensellik testleri 

ve VEC modeli kullanılarak ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelenmiş, uzun dönemde ekonomik büyümenin finansal açıklıktan negatif, ticari 

açıklıktan pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Türedi vd. (2010)  Johansen eşbütünleşme ve Var 

Granger nedensellik testlerini kullanarak 1970-2007 yılları arasındaki dönemi incelemişler, 

çalışmada finansal kalkınmadan ekonomik büyümeye tek yönlü, ticari açıklık ile ekonomik 

büyüme arasında ise çift yönlü nedensellik olduğunu tespit etmişlerdir. Kıran vd.(2011), ARDL 

sınır testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanarak 1992-2006 dönemi için ticari ve 

finansal dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönemli ilişkisini araştırmış, ticari 

ve finansal dışa açıklığın uzun dönemde ekonomik büyüme ile ilişkili olduğu ve ekonomik 

büyüme ve ticari açıklık arasında çift yönlü nedenselliğin geçerli olduğu, finansal dışa açıklığın 

ise ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonuçlarına 

ulaşmışlardır. Ümit (2016), çalışmasında 1989-2014 yılları arasındaki dönem için finansal ve 

ticari açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto nedensellik testi 

uygulayarak incelemiş, ticari açıklığın ekonomik büyümeyi negatif, finansal açıklığın ise 

ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Ak vd. (2016), 1989-2011 dönemi için 

ekonomik büyüme ile finansal gelişme arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto nedensellik testi 

uygulayarak tespit etmeye çalışmıştır. Analiz sonucunda çalışılan dönem içerisinde ekonomik 

büyümeden finansal gelişmeye tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Yıldırım vd.(2017), 

Granger nedensellik ve Hatemi-J asimetrik nedensellik testi uygulayarak yaptıkları 

çalışmalarında, 1993-2016 yılları için finansal dışa açıklığın ekonomik büyümeye etkisini 

incelemişlerdir. Bulgulara göre simetrik nedensellik testi GSYH’den finansal dışa açıklığa 

nedensellik olduğunu göstermiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testi sonuçlarında ise 

ekonomik genişlemenin finansal açıklığı negatif, ekonomik daralmanın ise finansal açıklığı 
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pozitif etkilediği görülmüştür. Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Pata (2017), çalışmasında 1971-2014 yıllarını kapsayan dönemi Toda-Yamamoto nedensellik 

testi, etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri kullanarak analiz etmiştir. Analiz sonucunda 

elde edilen bulgular, kısa dönemde dış ticaret, ithalat ve ihracattan ekonomik büyümeye tek 

yönlü pozitif nedensellik olduğu ortaya koymuştur. Kartal vd.(2017), ticari açıklık ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi 1961-2013 yılları için Granger nedensellik testi ile analiz 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda uzun dönemde dışa açıklıkta ortaya çıkan değişikliğin 

ekonomik büyümeyi etkilediği tespit edilmiştir. KOF endeksi ile yapılan çalışmalarda Doğan 

(2017), 1970-2011 yılları arası dönemi, ekonomik küreselleşme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelemiş ve ekonomik 

küreselleşmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü ve istatiksel olarak anlamlı ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Eren vd. (2018)’de yapmış oldukları çalışmada ise 1970-2016 döneminde 

küreselleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik ve Hacker-Hatemi 

nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre,  sosyal 

küreselleşmeden ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden politik küreselleşmeye doğru 

istatistiki olarak anlamlı ve tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. 

Diğer ülkeler için yapılan çalışmalarda Afzal (2007), Pakistan ekonomisinin 1960-2006 

döneminde finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeye etkisini hata düzeltme modeli (ECM) 

kullanarak incelemiştir. Çalışma sonucunda finansal serbestleşme ile ekonomik büyüme 

arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mutascu vd.(2011) Romanya’nın 1972-2006 

dönemi için yapmış olduğu çalışmada ekonomik büyüme ile küreselleşme arasındaki ilişkiyi 

VAR modeli ile analiz etmiş, orta ve uzun vadede ekonomik büyüme ile küreselleşme arasında 

ilişki olduğunu belirtmiştir. Hindistan için 1990 – 2001 yılları arasındaki dönemi inceleyen Ray 

(2012), ticari ve finansal açıklık, özel yatırımlar ve insan kaynaklarının gelişimi ile ekonomik 

büyüme arasında ilişkiyi test etmiştir. Hata düzeltme modelini (ECM) kullandığı analizlerin 

sonucunda özel yatırım, ticari ve finansal açıklık, insan kaynaklarının gelişiminin ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Doğan vd. (2016), 1970-2012 yılları 

arası dönemi Güney Kore açısından incelediği çalışmasında Dinamik EKK yöntemi kullanarak 

küreselleşme – ekonomik büyüme, sosyal ve ekonomik küreselleşme – ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Analiz sonuçlarında elde edilen bulgulara göre 

küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğu, sosyal ve ekonomik 

küreselleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye ayrı ayrı bakıldığında ise bu 

değişkenlerinde ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki sağladığı görülmüştür. Olimpia 

vd.(2017), Romanya’nın ekonomik büyümesi ile küreselleşme ve boyutları (ekonomik, sosyal 

ve politik) arasındaki ilişkiyi 1990-2013 dönemi için incelemiştir. VAR analizi ile elde edilen 

bulgulara göre ekonomik büyüme ile küreselleşme, ekonomik ve politik küreselleşme arasında 

istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, sosyal küreselleşme ile ekonomik büyüme 

arasında ise negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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4. MODEL, VERİ VE METODOLOJİ 

Çalışmada Türkiye’de 1970 – 2014 yılları arasındaki dönem için küreselleşmenin farklı 

boyutlarının Reel GSYH üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Coub-

Douglas üretim fonksiyonu çerçevesinde oluşturulan doğrusal fonksiyon dönüştürüldüğünde 

elde edilen ampirik model; 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐸𝐶𝑂𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑂𝐶𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝑂𝑙𝑡 + 𝑢𝑡      (1) 

modeldeki değişkenlerden (lnGDP) doğal logaritması alınmış reel GSYH göstergesini, (lnK) 

doğal logaritması alınmış sermaye birikimini, (lnECO) doğal logaritması alınmış ekonomik 

küreselleşme endeksini, (lnSOC) doğal logaritması alınmış sosyal küreselleşme endeksi ve 

(lnPOL) doğal logaritması alınmış politik küreselleşme endeksini,   𝑢𝑡  ise hata terimini ifade 

etmektedir.  

Çalışmada ekonomik büyümeyi temsilen 2010 sabit fiyatları ve dolar üzerinden hesaplanan reel 

GSYH, sermaye birikimi için reel GSYH içindeki sermaye payı üzerinden elde edilen kişi 

başına düşen sermaye birikimi, ekonomik, sosyal ve politik küreselleşmeyi temsilen ise KOF 

küreselleşme endeksi alt grup toplamları kullanılmıştır. Reel GSYH ve reel GSYH içindeki 

sermaye oranları Dünya Bankasının tarafından yayınlanan World Development Indicators veri 

tabanından, küreselleşme endeksleri ise İsviçre Ekonomi Enstitü tarafından yayınlanan KOF 

Globalization endeksten elde edilmiştir. 

Çalışmada değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Johansen 

eşbütünleşme testi ile araştırılmış, değişkenlerin birbiri üzerindeki uzun dönemli etkilerini 

gösteren katsayıların tahmin edilmesi için FMOLS modeli kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada 

serilerin birim kök içerip içermediği, Ng-Perron birim kök testi kullanılarak araştırılmıştır. 

Serilerin durağanlığı, gözlem sayısı az olan serilerde diğer birim kök testlerine göre daha tutarlı 

ve etkin sonuçlar veren Ng-Perron (2001) birim kök testi ile araştırılmıştır. Ng-Perron birim 

kök testi, Philips ve Peron’un (1988) birim kök testinin muhtemel boyut bozulmalarını 

düzenlemek için geliştirilmiştir. Ng-Perron birim kök testi, Philips- Perron’un Za ve Zt 

istatistiklerinin modifiye edilmiş versiyonları olan MZa ve MZt, Bhargava testinin modifiye 

edilmesi sonucunda elde edilen MSB ve ADF-GLS testinin geliştirilmesi ile elde edilen MPT 

olmak üzere dört istatistikten oluşmaktadır (Destek,2015:3). 

𝑀𝑍𝑎 = [𝑇−1𝑦𝑇
2 − 𝑠𝐴𝑅

2 ][2𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1
2𝑇

𝑡=1 ]-1       (2) 

𝑀𝑆𝐵 = [
𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1

2𝑇
𝑡=1

𝑠𝐴𝑅
2 ]

0,5
                (3)    

 𝑀𝑍𝑡 = 𝑀𝑆𝐵 ∗ 𝑀𝑍𝑎              (4) 

 𝑀𝑃𝑇 =  [𝑐̅ 𝑇−2 ∑ �̃�𝑡−1
2𝑇

𝑡=1 + (1 − 𝑐̅)𝑇−1�̃�𝑇
2]/ 𝑠𝐴𝑅

2        (5) 

Serilere birim kök testi uygulandıktan sonra değişkenlerin aynı dereceden durağan olması 

durumunda modelin uygulanabilmesi ve modelin hipotezlerinin test edilmesi için Johansen 

(1988) eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Johansen Eşbütünleşme testinin kullanılması testin 
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değişkenler için maksimum sayıda eşbütünleşme vektörünün belirlenmesi ve eşbütünleşme 

vektörünün maksimum olabilirlik oranı Likehood Ratio-LR tahminlerini elde etmek amacıyla 

kullanması olarak özetlenebilir(Manga, 2013:39). 

Johansen-eşbütünleşme testi; 

∆𝑋𝑡 = Γ1Δ𝑋𝑡−1 + ⋯ + Γ𝑘−1Δ𝑋𝑡−𝑘 + Π∆𝑋𝑡−𝑘 +∈𝑡 +      (6) 

Γ𝑖 = −𝛪 + Π1 + ⋯ + Π𝑖 = 1, … , 𝑘              (7) 

şeklinde ifade edilebilir. 

Π : katsayılar matrisini ifade etmektedir. Sistemde eşbütünleşme ilişkisi sayısını Π katsayılar 

matrisinin rankı vermektedir. Eğer; Π = 0 ise X vektörünü oluşturan değişkenler arasında eş 

bütünleşme olmadığı anlaşılmaktadır. Π=1 ise değişkenler arasında 1 eşbütünleşme ilişkisinin 

bulunduğunu, rankın Π > 1 ise 1’den fazla eş bütünleşme ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır(Tarı 

ve Yılmaz, 2009:100). 

Johansen eşbütünleşme testi uygulanıp değişkenler arasında eşbütünleşme tespit edilmesi 

sonrasında, değişkenler arasındaki uzun dönem katsayı tahmini, FMOLS (Tam düzeltilmiş En 

Küçük Kareler Yöntemi) ile tahmin edilmiştir. 

5. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak zaman serisi analizlerinde tutarlı ve güvenilir tahminler sağlaması 

amacıyla değişkenlerin durağanlığının tespit edilmesi gereklidir. Bu kapsamda sermaye 

birikimi (K), ekonomik (ECO), sosyal (SOC) ve politik (POL) küreselleşme ile reel GSYH 

arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği tespit edilmeden önce, serilerin durağanlığını 

incelemek amacıyla Ng-Perron birim kök testi uygulanmıştır. 

Ng-Perron birim kök testi sonuçları incelendiğinde, serilerin birim kök içerdiği yönündeki sıfır 

hipotezinin, serilerin düzey değerleri için reddedilemediği dolayısıyla serilerin birim köklü 

oldukları görülmektedir. Birim kök testi sonuçları, serilerin fark değerleri için incelendiğinde 

ise, sıfır hipotezinin %1 anlamlılık düzeyinde reddedildiği ve serilerin durağan oldukları 

gözlemlenmiştir. Serilerin durağan bir diğer deyişle birinci düzeyden bütünleşik I(1) olmaları, 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin aranmasına imkan tanımaktadır. 

Tablo 2. Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey Değerleri MZa MZt MSB MPT 

lnGDP 2.433 2.673 1.098 106.182 

lnK 1.042 0.656 0.629 31.940 

lnECO 0.581 0.657 1.129 79.465 

lnSOC 0.956 0.984 1.029 72.607 

lnPOL 0.330 0.262 0.796 40.756 

Fark Değerleri     

∆lnGDP -21.486*** -3.276*** 0.152*** 1.142*** 

∆lnK -21.319*** -3.263*** 0.153*** 1.154*** 
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∆lnECO -21.371*** -3.231*** 0.151*** 1.274*** 

∆lnSOC -21.222*** -3.255*** 0.153*** 1.160*** 

∆lnPOL -19.940*** -3.148*** 0.157*** 1.260*** 

Kritik Değerler     

%1 -13.800 -2.580 0.174 1.780 

%5 -8.100 -1.980 0.233 3.170 

%10 -5.700 -1.620 0.275 4.450 

 Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. 

Johansen eşbütünleşme testi analizi sonucunda, serilerin eşbütünleşik olmadığı yönündeki sıfır 

hipotezi, iz (trace) ve maksimum özdeğer test istatistikleri ile reddedilmiş ve modelde bir adet 

eşbütünleşme tespit edildiği Tablo 2’de verilen sonuçlar aracılığıyla görülmektedir. Johansen 

eşbütünleşme sonuçlarına göre reel GSYH, sermaye birikimi, ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleşmenin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

İz İstatistiğine Göre Eşbütünleşme Testi 

Hipotezler Özdeğer İz İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık 

r = 0* 0.667 78.493 69.818 0.008 

Maksimum Özdeğer İstatistiğine Göre Eşbütünleşme Testi 

Hipotezler Özdeğer İz İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık 

r = 0* 0.667 78.493 69.818 0.008 

Değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik hareket ettiği Johansen eşbütünleşme analizi 

aracılığıyla tespit edildikten sonra, bu eşbütünleşik hareketin katsayısı FMOLS katsayı 

tahmincisi ile test edilmiş sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3’de gösterilen bulgular 

politik küreselleşme dışındaki diğer değişkenlerin istatiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 4. FMOLS Tahmincisi Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata t-istatisği Olasılık 

LNK 0.273 0.086 3.147 0.003*** 

LNECO -0.291 0.136 -2.131 0.039** 

LNSOC 0.483 0.150 3.206 0.002*** 

LNPOL 0.298 0.251 1.188 0.241 

C 4.912 0.628 7.813 0.000 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir 
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Elde edilen bulgular sermaye ve sosyal küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

pozitif olduğunu göstermektedir. Bunun yanında ekonomik küreselleşmenin ise ekonomik 

büyüme üzerinde negatif etkili olduğu görülmektedir. Politik küreselleşmenin ise ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin pozitif olmasına karşılık istatiksel olarak anlamsız olduğu tespit 

edilmiştir.  

6. SONUÇ 

Uluslararası kuruluşların, örgüt ve birliklerin etki alanın arttığı, küreselleşmenin ekonomik 

etkisinin yanında, sosyal ve politik açıdan da tüm dünyayı etkilediği günümüz dünyasında kendi 

içine dönük bir ülke ya da toplum yapısının olması imkansız hale gelmiştir. Ülkeler ekonomik 

açıdan büyümek için, daha fazla ihracat yapmalı, teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve 

yeniliklere uyum sağlamalıdırlar. Sosyal anlamda ülkelerin küresel toplumun yaşam tarzını, 

tüketim alışkanlıklarını, zevk ve tercihlerine göre kendini uyumlaştırmalıdır.  

Çalışmada küreselleşmenin farklı boyutlarının ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1970 – 2014 

dönemi verileri ile Türkiye için incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, 

sermaye birikiminin ve sosyal küreselleşmenin reel GSYH üzerinde pozitif etkili olduğu, 

ekonomik küreselleşmenin ise reel GSYH üzerindeki etkisinin ise negatif olduğu görülmüştür. 

Politik küreselleşme ile reel GSYH arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Buna göre sermaye birikiminde meydana gelecek %1’lik artışın, reel GSYH’yı 

%0.27 oranında, aynı zamanda sosyal küreselleşmede oluşan %1’lik artış reel GSYH’da %0.48 

oranında artış sağlayacağı görülmüştür. Ekonomik küreselleşmede ise %1’lik artış olması 

durumunda reel GSYH’nın %-0.29 oranında azalacağı bulunmuştur. Politik küreselleşme ile 

ekonomik büyüme arasında ise pozitif bir ilişki görülmesine rağmen  bu ilişki istatistiki açıdan  

anlamlı değildir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’nin sosyal açıdan küreselleşmesini sağlayacak politikalara 

devam edilmesi, öğrencilerin yurtdışında eğitim alması, bilimsel gelişmelerin takip edilmesi, 

kültür ve sanat etkinliklerine katılımına imkanlar sağlanmalıdır. Sermaye birikimi açısından 

ülkenin özel sektöre teşvikler sağlanmalı, uygun kredilerin sunulması, yurt dışı fuar ve 

etkinliklere özel sektör temsilcilerinin katılması için destekler sunulmalıdır. Ekonomik 

küreselleşmenin Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde negatif etkisinin olmasını 

engelleyecek uluslararası kurallara uygun önlemler alınmalıdır. Dış ticaret hacminin 2000 yıllar 

sonrasında ciddi ilerleme kaydetmesi, ihracatın 1970 yıllara göre 20-30 kat artmasına rağmen 

üretimin ithalata bağlı olması, hammadde ve ara malının ithal edilmesi rekabet açısından ülkeyi 

rakiplerinin gerisinde bırakmaktadır. Hammadde bağımlılığını azaltıcı politikalar geliştirilmesi, 

ihracat yapılan bölgelerin artırılması, özel tüketime dayalı ithalatın engellemesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’nin küreselleşmenin getirisinden daha çok yararlanması için sektörel olarak 

incelemeler yapılıp, rekabet gücü en iyi olduğu alanda geniş pazar hakimiyeti kurması 

sağlanmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE NOMİNAL VE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

 

Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY 1 

Özet 

Bu çalışmada nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuruna etkisi ARDL sınır testi aracılığıyla test 

edilmiştir. Türkiye’de nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru üzerindeki etkisi 1994M1-2019M5 

gözlem aralığı için aylık verilerle kırılmalı birim kök testi kullanılarak incelenmiştir. Olası yapısal kırılmaları göz 

ardı eden birim kök testlerinin kullanılması yanıltıcı sonuçlar verebileceğinden, bu çalışmada endojen yapısal 

kırılmaya izin veren birim kök testi kullanılmaktadır. Ayrıca nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru 

üzerindeki etkisi incelenirken yapısal kırılmalı testlerden elde edilen kırılma tarihleri ampirik modele kukla 

değişken olarak dahil edilmiştir. Elde edilen kısa ve uzun dönemli sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde nominal 

döviz kurunun reel döviz kuru üzerindeki etkisinin pozitif olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Nominal Efektif Döviz Kuru, Reel Efektif Döviz Kuru, Yapısal Kırılmalar. 

ON NOMINAL AND REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATES RELATINS IN 

TURKEY 

 Abstract 

In this study, it is tested the effect of nominal effective exchange rate on real effective exchange rate by applying 

ARDL bounds test. This effect is examined using breaking unit root test with monthly time series data for the 

observation period 1994M1-2019M5 in Turkey. Using unit root tests that ignore possible structural breaks may 

cause unreliable results. For this reason, a unit root test that allows endogenous structural breaks is used in this 

study. Moreover, when examining the effect of nominal effective exchange rate on real effective exchange rate, 

breakage dates obtained from structural break tests are included in the empirical model as dummy variables. 

According to the results, the effect of nominal effective exchange rate on real effective exchange rate is positive. 

Key Words : Nominal Effective Exchange Rate, Real Effective Exchange Rate, Structural Breaks. 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin uluslararası ekonomideki rekabet gücünü gösteren ve ülkelerin iç istikrarını 

güçlendiren döviz kuru, ekonomik büyüme ve ekonomik istikrarın sağlanmasında en önemli 

araçlardan birisidir. Ekonomik hedeflere doğru hızla ilerlemede kritik özelliğe sahip olan döviz 

kuru reel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle reel efektif döviz 

kuru ile nominal efektif döviz kuru arasındaki ilişkinin ekonomilerin ticaret dengesi üzerindeki 

etkilerinin tahmininde etkin rol oynaması para otoriteleri için oldukça önem arz etmektedir.  

İktisat literatürüne bakıldığında uluslararası ticarette oldukça önemli bir yere sahip olan döviz 

kuru politikasının etkinliğinin nominal devalüasyonla gerçekleştirilebileceğini ve bu sayede 

ticaret dengesinde iyileşmenin yaşanılacağını savunan birçok çalışma yer almaktadır 

(Costamagna, 2014; Phouphet vd., 2018). Ülkede yaşanan nominal devalüasyon sonucu ihraç 

malları döviz cinsinden ucuzlamakta, yerli malların yabancı mallar karşısındaki rekabet 

edilebilirliği artmaktadır. Diğer yandan ithal malların ulusal para cinsinden pahalı hale 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İİBF Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Gaziantep, 

Türkiye, nakipoglu@gantep.edu.tr. 
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gelmesine ve yurt içi taleplerin azalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak ihraç 

kalemleri devalüasyon ile artırılmaya çalışılmakta, ithalat harcamaları ise kısılarak dış ticaret 

açığının dengeye getirilmesi amaçlanmaktadır (Faik vd., 2019; Shaista vd., 2017). Literatürde 

yer alan birçok çalışmada nominal devalüasyonun reel devalüasyona yol açtığına dair bulgular 

elde edilmiştir (Vaubel, 1976; Bahmani-Oskooee ve Miteza, 2002; Kyophilavong vd., 2015). 

Ayrıca birçok gelişmekte olan ülkenin ağırlıklı olarak dışa bağımlı olması ve ithalatta meydana 

gelen önemli bir artışın, bu ülkelerde enflasyonist baskıların artmasına neden olduğunu ifade 

eden çalışmalar mevcuttur (Benigno ve Faia, 2016; Daniels ve VanHoose, 2006; Ghosh, 2014). 

Nominal devalüasyonun ithal malların fiyatlarını artırmasıyla üretim maliyetlerinin de bundan 

olumsuz etkilenmesine, böylelikle genel fiyatlar seviyesinin ve enflasyonist baskıların 

artmasına neden olduğu da ifade edilmektedir (Lian vd, 2014). Nominal devalüasyonun 

başarısının ilk önce reel döviz kurunu etkileme konusundaki etkinliğine bağlı olduğunu ifade 

eden çalışmalara rastlanılırken (Bahmani-Oskooee ve Kandil, 2007), devalüasyonun başarısını 

aynı zamanda düşük enflasyona, ihraç mallarının elastikiyetine, döviz kuru sistemine de bağlı 

olduğunu savunan çalışmalar mevcuttur (Berthou ve Berman, 2009; Grekou, 2014). 

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın literatüre olan olası katkıları şu şekildedir: i) Türkiye’de 

nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru üzerindeki etkisi 1994M1-2019M5 

dönemi için aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Oluşturulan ampirik modelin analizinde 

ortaya çıkması muhtemel yapısal kırılmaları gözardı etmemek amacıyla endojen yapısal 

kırılmaya izin veren Narayan ve Popp (NP) birim kök testinden yararlanılmıştır. ii) Nominal 

efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru üzerindeki etkisi incelenirken yapısal kırılmalı 

testlerden elde edilen kırılma tarihleri ampirik modele kukla değişken olarak dahil edilerek 

ARDL sınır testi kullanılmıştır. iii) Türkiye'de nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz 

kuru üzerindeki etkisinin yapısal kırılmaların da göz önünde bulundurularak test edildiği ve 

elde edilen bulguların kısa ve uzun dönemli olarak ayrıştırıldığı herhangi bir çalışmaya 

rastlanılmamış olması nedeniyle literatürdeki bu boşluğu doldurması amaçlanmaktadır. 

2. AMPİRİK MODEL, VERİ VE METODOLOJİ 

Nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru üzerindeki etkisi 1994M1-2019M5 

dönem aralığına ait aylık veriler kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir. 

Ampirik analizde endojen yapısal kırılmaya izin veren Narayan ve Popp (2010) birim kök testi 

kullanılmış, yapısal kırılmalı testlerden elde edilen kırılma tarihleri ise ampirik modele kukla 

değişken olarak dahil edilmiştir:  

𝑙𝑛𝑅𝐷𝐾𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝑁𝐷𝐾𝑡 + 𝐷1 + 𝐷2 + 휀𝑇                                                                   (1) 

(RDK) reel efektif döviz kurunu, (NDK) nominal efektif döviz kurunu, (D1) ve (D2) ise yapısal 

kırılmalı testlerden elde edilen kırılma tarihlerinin ampirik modele kukla değişken olarak 

eklendiğini ifade etmektedir. Modelde yer alan tüm değişkenler logaritmik formda kullanılmış 

olup, ampirik modelde kullanılan tüm değişkenler Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank 

for International Settlements)’nın veri tabanından elde edilmiştir. 
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Çalışmanın ampirik kısmında öncelikle endojen yapısal kırılmaya izin veren Narayan-Popp 

(2010) birim kök testi uygulanmış ve böylelikle serilerin durağan olup olmadıkları test 

edilmiştir. Ardından yapılan analizler gereği tutarlı sonuçlar elde etmek için önemli yere sahip 

olan tanısal testlere yer verilmiştir. Ayrıca otokorelasyon ve içsellik sorunlarına karşı tutarlı 

sonuçlar veren (Pesaran ve Shin, 1998) ARDL sınır testi yaklaşımı ile elde edilen bulgular kısa 

ve uzun dönemli olarak ayrıştırılarak yorumlanmıştır. 

3. AMPİRİK SONUÇLAR 

Narayan-Popp (2010) tarafından geliştirilen birim kök testi serilerdeki çift yapısal kırılmayı 

dikkate almaktadır. Narayan-Popp (2010) birim kök testindeki ilk model olan (M1) sabitte iki 

yapısal kırılmaya izin verirken, hem sabitte hem de trendde iki yapısal kırılmaya izin veren 

model ise (M2)’dir. Narayan-Popp (2010) birim kök testine göre kritik değerler Monte Carlo 

simülasyonu ile tespit edilmekte, hesaplanan test istatistiği kritik değerlerden büyük ise boş 

hipotez reddedilmektedir. Değişkenlerin durağanlık seviyesinin tespit edilmesi için iki yapısal 

kırılmaya izin veren Narayan-Popp (2010) birim kök testinden elde edilen sonuçlara 

bakıldığında, serilerin düzey değerde yapısal kırılmalar altında birim kök içerdikleri ancak fark 

değerleri alındığında tüm değişkenlere ait t-istatistiklerinin %1 anlamlılık düzeyindeki kritik 

değerden büyük olduğu için yapısal kırılmalar altında birim kökün varlığını ifade eden boş 

hipotezin reddedildiği ve serilerin durağan hale geldikleri görülmektedir. Narayan-Popp (2010) 

birim kök testinden elde edilen kırılma tarihlerinin 2001 ve 2002 yılı olması, Türkiye’de 

yaşanan 2001 ekonomik krizine ve onun gecikmeli etkisine işaret etmektedir.  

Tablo 1. Narayan ve Popp (2010) Birim Kök 

Değişkenler   

Düzey t-istatistiği Kırılma Tarihi 

lnRDK -1.497 2001M1, 2002M3 

lnNDK -1.132 2001M1, 2002M3 

Fark   

ΔlnRDK -9.161***  

ΔlnNDK -6.773***  

Not: Narayan-Popp (2010) çalışmasındaki tablo 3’te yer alan kritik değerler: M2: %1: -5.318, %5:-4.741, %10:-

4.430. 

Serilerin durağanlık seviyelerinin test edildiği ve endojen yapısal kırılmalara izin veren birim 

kök testi sonuçlarının elde edilmesinin ardından bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 

üzerindeki etkilerinin kısa ve uzun dönem olarak ayrıştırılarak yorumlanmasına izin veren 

ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. ARDL model tahmincisi, F-istatistiği ve kırılma 

tarihlerinin yer aldığı Tablo 2’den elde edilen sonuçlara bakıldığında tüm seriler için elde edilen 

optimal gecikme uzunluğunun (12,12) olarak belirlendiği görülmektedir. F-istatistiği (10.505) 

%1 anlamlılık düzeyindeki üst sınır kritik değerinin (5.580) üzerinde yer aldığından dolayı 

serilerin eşbütünleşik olduğu ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin söz konusu 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.   
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Tablo 2. ARDL Model Tahmincisi 

Tahmin Edilen Model Optimal Gecikme Uzunluğu F-istatistiği Kırılma Tarihi 

𝑙𝑛𝑅𝐷𝐾 = 𝑓(𝑙𝑛𝑁𝐷𝐾) (12,12) 10.505*** 2001M1, 2002M3 

    

Kritik Değerler %10 %5 %1 

I(0) 3.020 3.620 4.940 

I(1) 3.510 4.160 5.580 

Not: ***, %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır 

Serilerin eşbütünleşik olduğunun ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığının 

tespit edilmesinin ardından yapılan analizler gereği tutarlı sonuçlar elde etmek amacıyla test 

edilen tanısal testlere Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Uzun Dönem ve Kısa Dönem Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Olasılık 

Kısa Dönem   

DlnNDK 0.919*** 0.000 

ECT (-1) -0.030*** 0.000 

Uzun Dönem   

lnNDK 0.121* 0.071 

D2001M1 -0.023 0.737 

D2002M3 -0.276*** 0.003 

Varsayım Testleri F-istatistiği Olasılık 

RAMSEY 0.276  0.599 

JB 0.484 0.784 

CUSUM İstikrarlı  

Not: *, ** , *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir 

Teşhis testlerinin incelendiği test sonuçlarına bakıldığında, Jarque-Bera testi sonucuna göre 

hata teriminin normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Fonksiyonun doğru kullanılıp 

kullanılmadığının test edildiği Ramsey testi sonucunda fonksiyonun doğru kullanıldığı ve 

CUSUM ve CUSUMQ testlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda ise katsayıların istikrarlı 

oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin kısa ve uzun dönem olarak 

ayrıştırılarak yorumlanmasına izin veren ARDL sınır testi yaklaşımı sonuçlarının yer aldığı 

Tablo 3’e bakıldığında, kısa dönemde nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru 

üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bağımlı değişkende 

meydana gelebilecek bir şokun uyarlanma sürecini ifade eden hata terimi katsayısının negatif 

işaretli ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmekte ve bağımlı değişkende meydana gelen 

bir şokun yaklaşık üç yılda giderildiği bilinmektedir. Aynı şekilde uzun dönem sonuçlarına 

bakıldığında kısa dönemdeki gibi nominal efektif döviz kuru reel efektif döviz kurunu 
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artırmaktadır. Elde edilen bu bulgular literatürde de yer alan birçok çalışma ile paralellik 

göstermektedir (Bahmani-Oskooee ve Miteza, 2002; Shahbaz, 2009; Kyophilavong, Shahbaz 

ve Uddin 2015, Bilal ve Shahbaz, 2019). Özellikle devalüasyonun yaşandığı dönemlerde 

nominal efektif döviz kurundaki bir artışın reel efektif döviz kurunda da artışa yol açması söz 

konusu olmaktadır (Bilal ve Shahbaz, 2019). 2001 krizine işaret eden kukla değişkenin 

katsayısının işaretinin negatif ve istatistiki olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Ancak 2002 

yılının üçüncü ayını işaret eden kukla değişkeninin katsayısının ise negatif ve istatistiki olarak 

anlamlı olması, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin gecikmeli etkisinin özellikle 2002 yılının 

ilk üç ayında da hissedilmiş olmasına işaret etmektedir.  

4. SONUÇ 

Çalışmanın amacı Türkiye’de nominal efektif döviz kurunun reel efektif kuru üzerindeki 

etkisini 1994M1-2019M5 dönem aralığı için test etmektir. Bu amaçla yapısal kırılmaları göz 

önünde bulundurarak endojen yapısal kırılmaya izin veren Narayan-Popp (2010) birim kök testi 

kullanılmış, yapısal kırılmalı testlerden elde edilen kırılma tarihleri ampirik modele kukla 

değişken olarak dahil edilmiştir. Ayrıca bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

etkilerinin kısa ve uzun dönemde ayrıştırılarak yorumlanmasına imkan tanıyan ARDL sınır testi 

yaklaşımı kullanılmıştır. Kısa ve uzun dönemli sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde nominal 

efektif döviz kurunun reel efektif döviz kuru üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca yapısal kırılmalar sonucu elde edilen ve Türkiye’de yaşanan 2001 

ekonomik krizi ile onun gecikmeli etkisine işaret 2001M1 ve 2002M3 kırılma tarihlerinin 

katsayılarına bakıldığında, 2001 krizine işaret eden kukla değişkenin katsayısının işaretinin 

negatif ve istatistiki olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Ancak 2002 yılının üçüncü ayını 

işaret eden kukla değişkeninin katsayısının ise negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Nominal devalüasyonun başarısının ilk önce reel döviz kurunu etkileme konusundaki 

etkinliğine bağlı olması göz önünde bulundurulduğunda, bu noktada nominal efektif kur ile reel 

efektif kur arasındaki ilişkinin bozulmaması için politika yapıcılarının gereken politikaları 

uygulaması gerekmektedir. Devalüasyon sonrasında ulusal paranın yabancı para cinsinden 

değerini kaybetmesi sonucu ihracatta meydana gelen bu artışını ithalata göre yeterince 

arttırılabilmesi en temel amaç olmalıdır. Bu dengeli artışın gerçekleştirilebilmesinin ülkelerin 

özellikle ithalatta dışa bağımlı olmaması (enerji, otomotiv, işlenmiş sebze ve meyve vb.) ile 

sağlanılabileceği düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

 

Aslı ÖZPOLAT 1 

Özet 

Çalışmada, Türkiye’de CO2 Emisyonunu belirleyen faktörler 1970-2014 yılları arasında ARDL sınır testi 

yaklaşımı ile tahmin edilecektir.   Bağımlı değişken CO2 Emisyonu, bağımsız değişkenler olarak ise özel sektör 

tarafından sağlanan reel yurtiçi kredilerin GSYH içindeki payı (finansal kalkınma göstergesi olarak), Reel GSYH 

(ekonomik büyüme), enerji kullanımı, küreselleşme indeksi ve dış ticaretin GSYH içindeki payı (Dışa Açıklık 

göstergesi) kullanılmıştır. Sonuçlara göre, çevresel kuznet eğrisi kısa ve uzun dönemde Ters-U şeklindedir. Enerji 

kullanımı her iki dönemde de çevresel kaliteyi olumsuz etkilerken, dışa açıklık uzun dönemde çevresel kalite 

üzerinde negatif etkiye sahiptir. Finansal gelişme ve küreselleşmenin ise kısa dönemde kirlilik üzerinde olumsuz 

etkisi varken, uzun dönemde bu etki anlamızdır.   

Anahtar Kelimeler: Finansal Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Ticaret, Küreselleşme, CO2 Emisyonu. 

DETERMINING OF FACTORS AFFECTING THE CO2 EMISSIONS IN TURKEY: 

ARDL BOUNDS TESTING APPROACH 

 Abstract 

The aim of the study is to specity the factors impact on CO2 emissions in Turkey. In the study, factors affecting 

then CO2 emissions will be estimated by the ARDL bounds testing approach in Turkey between the years 1970-

2014. In the model, CO2 Emission has been used as dependent variable. The independent variables are as follows: 

real domestic credit to private sector (as an indicator of financial development), Real GDP (as an indicator of 

economic growth), energy use, globalization index and the share of foreign trade in GDP (as an indicator of 

openness indicator). According to results, the Enviromental Kuznetz Curve is inverted-U Curve in the Short run 

and in the long run. While energy use adversely affects environmental quality in both periods, openness has a 

negative impact on environmental quality in the long run. While financial development and globalization have a 

negative impact on pollution in the short term, this effect is meaningful in the long term. 

Key Words : Financial Development, Economic Growth, Trade, Globalizations, CO2 Emission. 

1. GİRİŞ  

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmelere ve insan davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan 

önemli çevresel problemler bulunmaktadır. Bu faaliyetlere bağlı olarak artan karbondioksit 

(CO2) emisyonu, İklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı olarak birçok problemi ortaya 

çıkarmakta ve dolayısıyla yüksek oranda hava kirliliği ile birlikte insan sağlığına zarar 

vermektedir. Son dönemlerde yapılan ampirik çalışmalar dış ticaret, ekonomik büyüme ve 

küreselleşme gibi faktörlerin iklim değişikliği üzerinde önemli etkilerinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan bu bulgular, gelişmekte ve az gelişmekte 

olan ülkelerde farklılıklar arz edebilmektedir.  

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası iklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler 

arasında yer almaktadır. Genç ve kentli nüfusun fazla olduğu ülkede enerji ihiyacı da giderek 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, e-

posta: ozpolat@gantep.edu.tr 
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artmaktadır. Türkiye’nin toplam enerji arzı, 2005-2015 yılları arasında petrol için %54, 

oranında artış göstermiştir. Buna ek olarak enerji ithalatına bağımlı olan ülkenin enerji 

ihtiyacının %24.8’i yerli üretim tarafından karşılanmaktadır. Talebe bakıldığında ise toplam 

tüketimin son 10 yılda sanayi sektörü için %36.1, tüm sektörler için %35.8 ve hanehalkı için 

ise %22.3oranında arttığı görülmektedir (IEA, 2016:22). Dolayısıyla artan bu enerji talebiyle 

ilgili CO2 emisyonunda da önemli artış oranları bulunmaktadır. 1990 yılından 2014’a kadar 

olan dönemde CO2 artışının %141.6 oranındadır. Sektörel olarak bakıldığında ise en önemli 

artış ulaştırmada (%36.4) yaşanırken, artış oranları diğer sektörlere göre sırasıyla şu şekildedir: 

diğer enerji sanayi (%32.3), elektrik üretimi (%24.8), üretim sektörü (%19.4), hanehalkı (%30) 

(IEA, 2016:25).  

Şekil 1. Sektörlere Göre CO2 Emisyonu 

 

Şekil 2’de ise Kişi başına CO2 emisyonu yer almaktadır. Verilere bakıldığında Türkiye’de CO2 

emisyonunun  

1970 Dolayısıyla Türkiye’de CO2 emisyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve buna göre 

yapılacak politika önerilerinin geliştirilmesi; kuraklık, orman yangınlarının sayısında artış, 

turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı gibi sorunların ortadan kalkmasında yol 

gösterici olabilecektir.  

Türkiye için yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, Lebe (2016), 1960-2010 yılları arasında 

çevresel Kuznets Eğrisini test etmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre EKC hipotezinin geçerli 

olduğu sonucu elde edilirken, enerji tüketimi, finansal gelişme ve dışa açıklığın CO2 tüketimini 

artırdığı bulunmuştur. EKC hipotezini destekleyen diğer çalışmalara Atıcı ve Kurt, (2007), 

Halicioglu, (2009), Özcan, (2015), Akbostancı vd. (2009), Başar ve Temurlenk (2007) ve Arı 

ve Zeren (2011). Türkiye’de CO2 emisyonunun belirleyenleri ile ilgili çalışmalara örnekler ise 

şu şekilde verilebilir: Destek ve Özsoy (2015), 1970-2010 yılları arasında Türkiye’de çevresel 

kuznets eğrisinin geçerli olduğunu buldukları çalışmalarında; küreselleşmenin CO2 

emisyonunu azalltığını, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin CO2 emisyonunu arttırdığı 

sonucunu elde etmişlerdir. Rüstemoğlu (2016), 1990-2011 yılları arasında Logaritmik 
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Ortalamalı Divisia Endeksi yöntemi kullanarak Türkiye’deki CO2 emisyonlarının temel 

nedeninin ekonomik aktiviteler ve nüfus artışı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Şekil 2. Kişi Başına Düşen CO2 Emisyonu (Kişi Başına, Metrik Ton) 

 

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak çalışmada, Türkiye’de CO2 Emisyonunu 

belirleyen faktörler 1970-2014 yılları arasında ARDL sınır testi yaklaşımı ile tahmin 

edilecektir.   Bağımlı değişken CO2 Emisyonu, bağımsız değişkenler olarak ise özel sektör 

tarafından sağlanan reel yurtiçi kredilerin GSYH içindeki payı (finansal kalkınma göstergesi 

olarak), Reel GSYH (ekonomik büyüme), enerji kullanımı, küreselleşme indeksi ve dış ticaretin 

GSYH içindeki payı (Dışa Açıklık göstergesi) kullanılmıştır.  

2. MODEL VE VERİ  

Çalışmada 1970-2014 yılları Türkiye için karbonsioksit emisyonunu belirleyen değişkenler 

araştırılmıştır. Bu doğrulta oluşturulan modelde karbonsioksit emisyonunu Kişi başına 

Karbondioksit (CO2) emisyonu (kişi başına düşen metrik ton), kişi başına düşen milli gelir 

(2010 Sabit fiyatlarıyla, $), dışa açıklık ( Dış ticaretin  GSYH içindeki payı, %), finansal 

gelişme (Özel sektör tarafından sağlanan yurtiçi kredilerin GSYH içindeki payı, %), 

küreselleşme (KOF endeksi) ve enerji kullanımı ( Kişi başına düşen petrol kullanımı, kg) 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ARDL sınır testi tahmin edilmiştir. Model şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

𝐼𝑛𝐶𝑂2𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝐼𝑛𝑌𝑡 + 𝛿2𝐼𝑛𝑌2
𝑡 + 𝛿3𝐼𝑛𝐷𝐶𝑡 + 𝛿4𝐼𝑛𝐸𝑈𝑡 + 𝛿5𝐼𝑛𝐺𝐼𝑡 + 𝛿6𝐼𝑛𝑇𝑅𝑡 + 𝜇𝑡                   (1) 

Modelde InCOt, kişi başına düşen CO2 emisyonunun doğal logaritmasını, InYt ve InYt
2 kişi 

başına düşen reel gelir ile gelirin karesinin doğal logaritmasını ifade etmektedir. Diğer 

değişkenler ise sırasıyla yerli kredilerin (𝐷𝐶), enerji kullanımının (𝐸𝐶), küreselleşmenin 

(𝐺𝐼)ve dışa açıklığının (𝑇𝑅) doğal logaritmasıdır. Modelde 𝛿1> 0 (𝛿1<0) olması durumunda 

kişi başına düşen reel GSYH’daki artışın CO2 emisyonunu arttırdığı (azalttığı); 𝛿1<0, 𝛿2>0 

olması durumunda U şeklindeki çevresel Kuznets eğrisinin geçerli olduğu; 𝛿1> 0, 𝛿2<0 olması 

durumunda ters-U şeklindeki çevresel kuznets eğrisinin geçerli olduğu; 𝛿3> 0 ve 𝛿4>0 

durumlarında sırasıyla özel sektör yatırımlarının ve enerji kullanımının çevresel kaliteyi 
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azalttığı, ve son olarak 𝛿5> 0 ve 𝛿6>0 durumlarında ise küreselleşme ve dışa açıklığın CO2 

emisyonunu olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılacaktır. 

Çalışmada, Türkiye’nin Kuznets Eğrisi (EKC)  hesaplanacak ve dönüm noktasını belirlemek 

amacıyla 1

2

exp( )
2





   formülünden yararlanılacaktır. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler 

Dünya Bankası Veri Tabanından elde edilmiştir.  

3. METOD VE AMPİRİK BULGULAR  

Çalışmanın ilk aşamasında, modelde yer alan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere yer 

verilmiştir. Sonuçlat Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tanımlayıcı istatistiklerden sonra, çalışmanın ilk aşamasında, Phillips-Perron (PP) birim kök 

analizi yapılmıştır.   

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 INCO INDC INEU INGL INTR INYP 

 Ortalama  0.415578  1.324632  2.985976  1.737898  1.489995  3.846886 

 Medyan  0.435328  1.258235  2.989667  1.747665  1.547530  3.838207 

 Maksimum  0.651256  1.804760  3.199655  1.855321  1.740128  4.123125 

 Minimum  0.087285  1.133168  2.717836  1.612808  0.959029  3.625431 

 Std.Hata  0.156099  0.170796  0.132297  0.083662  0.222688  0.137337 

 Çarpıklık -0.262683  1.564946 -0.097522 -0.108390 -0.856686  0.293411 

 Basıklık  1.977050  4.443191  2.012121  1.428845  2.438011  2.049752 

 Gözlem Sayısı  45  45  45  45  45  45 

Serilerin durağanlıklarının ve bütünleşme derecelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan birim 

kök testi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde CO2 değişkeni dışında 

kalan tüm değişkenlerin birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. CO2 değişkeni ise 

sabitte durağan değilken, sabit ve trendde durağan olarak elde edilmiştir.  

Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları 

Phillips-Perron (PP) Test 

Değişkenler Düzey Fark 

Sabit Sabit & Trend Sabit Sabit & Trend 

InCO2 -1.766 (0.3920) -3.399 (0.0644) -6.353(0.0000) -6.359 (0.0000) 

lnY 0.477 (0.9840) -2.132(0.5140) -6.277(0.0000) -6.305 (0.0000) 

InDC 0.587 (0.9878) -0.578(0.9754) -5.019 (0.0000) 5.150 (0.0002) 

lnEU -1.382(0.5824) -3.642(0.0375) -6.212(0.0000) -6.203 (0.0007) 

InGI -0.524(0.8764) -1.565(0.7606) -6.475(0.0000) -6.408 (0.0000) 

InTR -1.877(0.3397) -2.263(0.4444) -5.796(0.0000) -5.763 (0.0001) 

Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Serilerin bütünleşme dereceleri belirlendikten sonra uzun dönemli ilişkinin varlığının sınanması 

için ARDL sınır testi analizi yapılmıştır. ARDL sınır testi farklı derecelerde bütünleşen seriler 
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arasındaki eşbütünleşme ilişkisini saptamak açısından uygun bir yöntemdir. Yani seriler I(0)-

I(1) ya da I(0)-I(1) düzeylerinde bütünleşik olabilirler.  Ayrıca ARDL testi kısa ve uzun dönem 

ilişkinin saptanması için de kullanılan bir analiz yöntemidir (Pesaran and Shin, 1998). Ampirik 

model şu şekilde oluşturulmuştur: 

𝑑𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝛽0,𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐼𝑛𝐶𝑂2,𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽1,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝑌2

𝑡−𝑖 +

∑ 𝛽3,𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝐷𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝐸𝑈 + ∑ 𝛽5,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝐺𝐼 + ∑ 𝛽6,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝐼𝑛𝑇𝑅 + 𝛿0𝐼𝑛𝐶𝑂2,𝑡−1 +

𝛿1𝐼𝑛𝑌𝑡−1 + 𝛿2𝐼𝑛𝑌2
𝑡−1 + 𝛿3𝐼𝑛𝐷𝐶𝑡−1 + 𝛿4𝐼𝑛𝐸𝑈𝑡−1 + 𝛿5𝐼𝑛𝐺𝐼𝑡−1 + 𝛿6𝐼𝑛𝑇𝑅𝑡−1 + 𝜇𝑡                                                                                                       

(2) 

Denklemde 𝑑 fark işlemmini, 𝑛 ise gecikme sayısını ifade etmektedir. 𝛿0, 𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝛿4, 𝛿5,𝛿6, 

katsayılarının anlamlılıkları F-istatistiği ile hesaplanan alt ve üst sınırlar tarafından 

belirlenmektedir. Buna göre 𝐻0: 𝛿0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 0 boş hipotezi anlamlılığın 

olmadığını ifade etmektedir. Alternatif hipotez ise  𝐻1: 𝛿0 ≠ 𝛿1 ≠ 𝛿2 ≠ 𝛿3 ≠ 𝛿4 ≠ 0 şeklinde 

ifade edilmektedir. Ayrıca çalışmada Akaike Bilgi Kriteri kullanılmış ve sonuçlar Tablo 3’de 

ifade edilmiştir. 

Table 3. ARDL Model Sonuçları 

Model                                                                 Optimum Gecikme Uzunluğu                F-istatistiği 

𝐶𝑂2𝑡
= (𝑌𝑡𝑌𝑡

2𝐷𝐶𝑡𝐸𝑈𝑡𝐺𝐼𝑡𝑇𝑅𝑡) 

 

𝐼0 

%10: 2.12 

%5  : 2.45 

%1  : 3.15 

2,0,0,0,0,0 

Kritik değerler 

3.8560** 

 

 𝐼1 

%10: 3.23 

%5  : 3.61 

%1  : 4.43 

Not: ∗, ∗∗, ∗∗∗ sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Tablo 3’de yer alan sonuçlara göre hesaplanan F-test istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde 

eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra kısa ve uzun dönem 

katsayılar hesaplanmıştır.  

Table 4. Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar 

Bağımlı Değişken: CO2 

Değişkenler                                        Katsayı                                                T-istatistiği 

Uzun Dönem Sonuçlar 

𝑰𝒏𝒀𝒕 9.235 2.355(0.0283) 

𝑰𝒏𝒀𝟐𝒕 -1.106 -2.296(0.0321) 

𝑰𝒏𝑫𝑪𝒕 0.032 1.488(0.1458) 

𝑰𝒏𝑬𝑼𝒕 1.146 3.375(0.0029) 

𝑰𝒏𝑻𝑹𝒕 0.155 2.657(0.0147) 

𝑰𝒏𝑮𝑰𝒕 -0.069 -2.252(0.0351) 

Kısa Dönem Sonuçlar   

∆𝑰𝒏𝒀𝒕 5.297 2.671 (0.0115) 

∆𝑰𝒏𝒀𝟐
𝒕 -0.682 -2.704 (0.0106) 

𝑰𝒏𝑫𝑪𝒕 0.053 2.234 (0.0321) 

𝑰𝒏𝑬𝑼𝒕 1.060 10.880 (0.000) 
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𝑰𝒏𝑻𝑹𝒕 -0.011 -0.552 (0.5845) 

𝑰𝒏𝑮𝑰𝒕 -0.031 -0.194(0.8476) 

ECM(-1) -0761 -4.735(0.000) 

Teşhis Testleri F-istatistiği Olasılık 

𝑺𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 0.524 0.596 

𝑨𝑹𝑪𝑯 0.332 0.567 

𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 1.498 0.472 

𝑹𝑨𝑴𝑺𝑬𝒀 1.329 0.192 

𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴 Istikrarlı  

𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴𝑸 İstikrarlı  

   

Not: ∗, ∗∗ , ∗∗∗ sırasıyla %10, %5 ve  %1 düzeyinde istatiski olarak anlamlılığı ifade etmektedir. Varsayım testleri 

F-istatistiğine dayanmaktadır. Normallik testi Jacques-Berra Testini ifade etmektedir. 

Tablo 4’de yer alan teşhis testlerine göre, Breusch-Godfrey LM Test seriler arasında 

otokorelasyon sonunun olmadığını, ARCH testi kalıntıların sabit varyansa sahip olduğunu, 

normality testi kalıntıların normal dağılıma sahip olduğunu ve ramsey testi doğrusal 

fonksiyonel formun kullanıldığını doğrulamaktadır. Son olarak CUSUM ve CUSUMQ testleri 

katsayıların anlamlı olduğunu ifade etmektedir.  CUSUM ve CUSUMQ Testlerinin grafiksel 

sonuçları ise şekil 3’de yer almaktadır.  

-10.0
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Şekil 3. CUSUM ve CUSUMQ İstikrar Testleri 
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Tablo 4’de yer alan kısa ve uzun dönem sonuçlar değerlendirildiğinde ise kişi başına düşen 

gelir ile CO2 emisyonu arasında pozitif, kişi başına düşen gelirin karesi ile CO2 emisyonu 

arasında negatif bir ilişki vardır. Dolayısıyla Türkiye’de çevresel kuznets eğrisinin ters-U 

şeklinde olduğu elde edilmiştir. Buna ek olarak kısa dönemde geçerli olan bu sonuçlar uzun 

dönemde de devam etmektedir. Kısa dönem sonuçlar değerlendirildiğinde, enerji kullanımının, 

yerli yatırımların ve küreselleşmenin CO2 emisyonunu artırdığı, buna karşılık kısa dönemde 

dışa açıklığın CO2 emisyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Dolayısıyla kısa dönemde kirlilik sığınağı hipotezi geçersizdir. Uzun dönemli sonuçlar 

değerlendirildiğinde ise enerji kullanımının ve dışa açıklığın CO2 emisyonunu artırdığı, 

küreselleşmenin azalttığı ve yerli yatırımların emisyon üzerinde bir etkisinin bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre kirlilik sığınağı hipotezinin uzun dönemde geçerli olduğu 

ifade edilebilir.  EKC dönüm noktası ise 6.494 $ olarak bulunmuştur.  

4. SONUÇ 

Bu çalışma 1970-2014 yılları arasında Türkiye’de CO2 emisyonunu belirleyen değişkenlerin 

tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda CO2 emisyonu (kişi başına düşen metrik ton), 

kişi başına düşen milli gelir, dışa açıklık, finansal gelişme, küreselleşme ve enerji kullanımı 

arasındaki ilişki ARDL sınır testi tahmin edilmiştir.  

Çalışmanın sonuçlarına göre çevresel kuznet eğrisi kısa ve uzun dönemde Ters-U şeklindedir. 

Enerji kullanımı her iki dönemde de çevresel kaliteyi olumsuz etkilerken, dışa açıklık uzun 

dönemde çevresel kalite üzerinde negatif etkiye sahiptir. Finansal gelişme ve küreselleşmenin 

ise kısa dönemde kirlilik üzerinde olumsuz etkisi varken, uzun dönemde bu etki anlamızdır. 

Son olarak kirlilik sığınağı hipotezinin kısa dönemde geçersiz, ancak uzun dönemde geçerli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara göre, finansal gelişme, enerji kullanımı ve dış ticaretin 

çevresel kaliteyi olumsuz etkilemesini önleyecek politikaların geliştirilmesi gerektiği ifade 

edilebilir. Türkiye su kıtlığı ve kuraklık nedeniyle iklim değişikliğine karşı oldukça kırılgan bir 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla temiz enerji yatırımlarının artması ve ulusal iklim stratejilerinin 

geliştirilmesi önemlidir. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Loren ABDO 1 

Özet 

Son zamanlarda Türkiye ekonomisi özelinde en çok tartışılan konulardan biri Suriye’den gelen mültecilerdir. 

Türkiye, farklı zamanlarda birçok mülteci hareketine şahit olmuş ve bunlara ev sahipliği yapmıştır. 2011 yılında 

Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle Suriye halkının büyük bir çoğunluğu Türkiye’ye iltica etmiştir. Türkiye’de 

yaşları 15 ile 59 arasında değişen Suriyeli mültecilerin sayısı 2.106.974’dır.  

Bu çalışmada Suriyeli mültecilerin Türkiye özelindeki nüfus dağılımına bakılmış ve bu dağılımı etkileyen faktörler 

iki birleşenle incelenmiştir. Elde edilen veriler ve kurulan korelasyon sonucunda Suriyeli mültecilerin Türkiye’de 

sanayileşen büyükşehirlerde ve sınır illerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu bağlamda çalışma, Suriyeli 

mültecilerin Türkiye ekonomisine etkilerini araştırarak ve bunun Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayabileceği 

konusunda öneriler getirmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, Suriye Mültecileri ve Türkiye Ekonomisi. 

THE EFFECTS OF SYRIAN REFUGEES ON TURKISH ECONOMY 

 Abstract 

One of the most debated issues in recent times in Turkey is the refugees from Syria.  Turkey has been witnessing 

to many movements of refugee at different times. Due to the civil war in Syria which has begun in 2011 most of 

the Syrian people asylum to Turkey. Between the Syrian refugees who have migrated to Turkey, there are 2,106,974 

Syrians refugee are between the age of 15 and 59.  

This paper has research about the distribution of the population of Syrian refugees in Turkey and the factors 

affecting this distribution were examined with two components. As a result of the data obtained and the correlation 

established have been shown that Syrian refugees concentrate in industrialized metropolitan and border 

Provinces. This study examined the effects of the Syrian refugees on the economy in Turkey and has made 

recommendations on how it can contribute to Turkey's economy. 

Key Words : Syrian Civil War, Syrian Refugees and Turkey Economy. 

1. GİRİŞ 

Suriye’de, 2011 yılının Mart ayında başlayan Arap Baharı gösterileri, olaylar başladığında 

“devrim” olarak adlandırılmaktaydı. Gerçek bir halk ayaklanmasıydı, çünkü insanlar kendi hak 

ve özgürlükleri için taleplerde bulunmuşlardı. Ancak Suriye rejimi halkın isteklerine kulak 

vermek yerine, kendi halkını öldürmeye başladı. Çıkan çatışmalarda ağır silahlar ve bombalar 

kullanıldı. Böylece halk hem iç göçe hem de dış göçe maruz kaldı. Bu olaylar Suriye’nin 

dünyanın en büyük göç ve mülteci veren ülkesi olmasına neden olmuştur. Suriye’nin komşu 

ülkeleri Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye yoğun kitlesel göçe maruz kalmıştır. Mültecilerin 

büyük kısmı Türkiye’ye sığınmışlardır. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke 

Türkiye’dir. Suriyeliler ise Türkiye’ye iltica eden ülke vatandaşları sıralamasında birinci sırada 

yer almaktadır. Bu iltica hareketi Türkiye üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan önemli etkiler 

yaratmıştır. Suriyeli mültecilerin %18’i 18 yaşın altındadır, dolayısıyla çok genç bir nüfustur. 

                                                           
1 Y. L. Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lorka92281@gmail.com 
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%57’si ise çalışma yaşındadır. Türkiye’deki 3,6 milyon Suriyeli mülteci konut ve işçilerin 

ücretlerine baskı uygulasa da bazı iktisatçılar ekonomik büyümeyi teşvik ettiklerini de 

vurgulamaktadır. Suriyeli mültecilerin tüketici harcamaları yoluyla büyümeyi destekledikleri 

savunulmaktadır. 

Türkiye, göç veren bir ülke konumundadır; ancak aynı zaman göç alan bir ülkedir. Türkiye’nin 

coğrafî konum olarak Asya ve Afrika kıtalarına yakın olması, aynı zamanda ülkenin bir 

kısmının da Avrupa’da yer alması sebebiyle göçmenler genellikle Türkiye’yi seçmektedirler. 

Göçmenler Türkiye’de ikamet etmeyi seçmekte ya da onu transit ülke olarak kullanmaktadırlar.  

Göçmen ve mülteci kavramları genelde aynı anlamda kullanılmaktadır, ancak bu iki kavram 

aynı değildir. 

2. GÖÇMEN, MÜLTECİ KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Son yıllarda “göçmenler” ve “mülteciler” sıkça karşımıza çıkan iki kavram haline geldi. Göç 

ve iltica birbirinden farklı iki kavramdır. Göçmen, temel olarak mülteciden farklıdır. Mülteciler 

hayatlarını kurtarmak veya özgürlüklerini korumak için ülkelerinden kaçmak zorunda kalan 

insanlardır. Ancak göçmenler doğrudan bir zulüm veya ölüm tehdidi altında olmayan kişilerdir. 

Göç  ülke içinde yada uluslararası bir sınır geçilerek, geçim kaynağı aramak, okumak, iş bulmak 

veya başka bir amaç için yapılmaktadır. 

Göçmen, başka bir yerde daha iyi bir yaşam standardı aramak için ülkesini terk etmek 

konusunda bilinçli bir seçim yapan kişidir. Ülkelerini terk etmeye karar vermeden önce, 

göçmenler gitmek istedikleri yer hakkında bilgi toplama, dil öğrenme ve iş bulma fırsatlarını 

araştırırlar. Aynı zaman seyahatlerini planlayabilir, yakınlarını yanlarına alabilir ve sevdikleri 

insanlara veda edebilirler. Eğer işler umulduğu gibi sonuçlanmazsa, kendi memleketine dönme 

şansına sahiptirler. Yani ister göçten önce ister göçten sonra, göçmen kendi kararıyla her zaman 

geri dönme fırsatı olan kişidir. Ancak mülteciler ırk, din, milliyet gibi bir sosyal gruba ait olma 

ya da siyasi fikirleri nedeniyle risk altında oldukları veya zulüm gördükleri için ülkesini terk 

etmek zorunda kalan kişilerdir. Mültecilerin kaygıları ekonomik avantaj yakalamak değil, insan 

hakları ve can güvenliğidir. Her şeylerini arkalarında bırakmak zorunda kalırlar. Bazıları hiçbir 

uyarı yapmadan kaçmaya zorlanır ve birçoğu önemli travmalar yaşar, işkence görür veya başka 

bir şekilde kötü muameleye maruz kalır. Güvenliğe yolculuk esnasında dolandırılma riskleri 

vardır ve birçok mülteci, koruma arayışı içinde hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Onları terk 

etmeye zorlayan durum düzelmedikçe kendi ülkelerine geri dönemezler.  

Yasal olarak, bir göçmenin aksine mülteci, Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nin tavsiyelerinin 

uygulandığı kişidir. Bu fark, hükümetler için de son derece önemlidir. Her devlet göçmenlik 

konusuyla kendi göç yasaları ve prosedürleri yoluyla ilgilenmektedir. Ancak mülteciler söz 

konusu olunca, mültecilerin korunması ve iltica kurallarına uygun şekilde hem ulusal mevzuatta 

hem de uluslararası yasalara göre hareket ederler. 

Mülteciler ve göçmen terimleri arasındaki karışıklık, mülteciler tarafından ihtiyaç duyulan 

belirli yasal korumalar konusunda dikkati dağıtmaktadır. Yani geri gönderilme, koruma, sınır 

kapılarından izinsiz geçmeleri için cezalandırma gibi. Sığınma (iltica) başvurusu yasadışı bir 
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şey değildir, aksine iltica talebi bir insan hakkıdır. Ayrıca, mülteci ve göçmen terimleri 

arasındaki karışıklık mülteciler ve iltica sorunu için halkın desteğini azaltmaktır ve özelikle son 

dönemde her zamankinden daha fazla mültecinin olması koruma ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye ise yoğunlukla göç hareketlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum mülteciler için 

de geçerlidir, bazı göçmenler Türkiye’yi bir transit ülke olarak görüp, buradan Avrupa’ya göç 

etmeye çalışmaktadır. 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: 

2011 yılında Suriye’deki iç savaş başladığından bu yana on iki milyondan fazla Suriyeli 

evlerinden kaçmıştır. Altı milyondan fazla kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş ve yaklaşık altı 

milyon kişi de ülke dışına sığınmaya çalışmıştır. Dünyadaki en büyük yerlerinden edilmiş nüfus 

olan Suriye halkında, Suriye’de yerlerinden edilmiş 2,5 milyon çocuk da dâhil olmak üzere 

toplam 6,2 milyon insan bulunmaktadır (UNHCR, 2017). Sınırların ötesine kaçan mültecilerin 

çoğu, Suriye’nin komşu ülkelerine iltica etmeye karar vermiştir ve 2014 yılında dünyadaki 

yerinden edilmiş her 5 kişiden biri Suriyelidir. Suriye günümüzde ayrıca dünyadaki 

mültecilerin en büyük menşe ülkesi durumundadır. Afgan mültecilerin 30 yıldaki sayısından 

fazlasına Suriye 2014 yılında ulaşmıştır (UNHCR, 2014). 

UNHCR verilerine göre 2017 itibariyle, dünyadaki mültecilerin üçte ikisinden fazlası yalnızca 

beş ülkeden gelmektedir: Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali.  2014’ten bu 

yana olduğu gibi, mültecilerin ana menşe ülkesi Suriye olmuştur. 2017 yılındaki mülteci sayısı 

6,3 milyon iken, 2018 yılının sonunda mültecilerin sayısı 6,7 milyona yükselmiştir. Bu yükseliş 

ise genellikle Suriyeli mültecilerden oluşturuyordu. Bu mülteciler altı kıtada 127 ülkeye sığındı, 

ancak büyük çoğunluğu (%85’i) bölgedeki ülkelerde kaldı. 

Suriye’den gelen mülteciler ise en çok komşu ülkelere sığınmışlardır. 2012 yılında Suriyeli 

mülteciler dünyadaki mültecilerin %60’sini oluşmaktaydı. 2013 yılında bu oran artmış ve 

%84’e kadar yükselmiştir. Ancak 2014 yılında biraz düşerek %50 seviyesine gerilemiş ve yine 

de oldukça yüksek bir oranda kalmıştır (OECD, 2017). 15 Mart 2017 tarihinde dünyadaki 

Suriyeli mültecilerin sayısı 4.958.737 kişiye ulaşmıştır. 13 Haziran 2019 tarihinde ise Suriye 

komşu ülkelerinde ve Mısırda bulunan Suriyeli mülteci sayısı 5.601.739 kişiye ulaşmıştır. Bu 

rakamlara göre Türkiye, 2019 yılında 3,6 milyon kişiyle Suriyeli mültecinin büyük 

çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Suriye komşu ülkelerinde ve Mısırda bulunan kayıtlı 

Suriyeli mülteciler arasında 322.149 kişi mülteci kamplarında kalmaktadır. Diğerleri ise 

şehirlerde ya da kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Tablo 1’de Suriye’nin komşu ülkelerinde ve 

Mısır’da bulunan Suriyeli mültecilerin 2013 yılından 2019 yılına kadar olan toplam sayısı 

gösterilmiştir. 2011 yılında Suriye’den mülteci akımı başlamıştır, ancak resmî veriler 2013 

yılından sonrasını göstermektedir. Suriye savaşının ilk yıllarında mülteci sayısında hızlı bir artış 

yaşanmıştır. İlk sırada Türkiye ve ikinci sırada Lübnan yer aldı. Türkiye büyük nüfuslu bir 

ülkedir ve 2018 yılında nüfus sayısı 82.319.724 olmuştur (World Bank, 2019). 2019 yılında 

Suriyeli mülteciler Türkiye nüfusunun yaklaşık %4,44’ünü, Lübnan gibi 6.848.925 nüfusa 

sahip küçük bir ülkede ise Suriyeli mülteci sayısı Lübnan nüfusunun yaklaşık %13,5’ini 

oluşturmaktadır. 2019 yılında Lübnan ve Irak’ta Suriyeli mülteci sayısında bir düşüş 
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yaşanmıştır. Lübnan’da hayat, çok kısıtlı finansal gücü olan veya hiç olmayan bir milyondan 

fazla Suriyeli mülteci için günlük bir mücadeledir. Yaklaşık %70’i yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır. Resmî bir mülteci kampı yoktur. Bunun sonucunda Suriyeliler 2.100’den fazla 

kentsel ve kırsal topluluk ve bölgeye dağılmış ve genellikle kalabalık bölgelerde diğer mülteci 

aileleriyle küçük temel pansiyonları paylaşmaktadırlar (UNHCR, 2019). Irak’ta bulunan 

Suriyelilerin bir kısmı kamplarda yaşamaktadır; 2019 yılında 138.747 mülteciden 90.104’ü 

kamplarda; %51’i Erbil, %37,7’si Dahuk ve %12,8’i Süleymaniye’de kalmaktadır 

Ürdün’deki mültecilerin de bir kısmı kamplarda yaşamaktadır, ülkede 12 adet kamp 

bulunmaktadır. Ürdün’de 660.330’tan fazla mültecinin %80’i kamp dışında yaşamaktadır. 

Ürdün’deki mültecilerin %93’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin edilmektedir.  

Tablo 1. Suriye’nin Komşu Ülkelerin ve Mısır’da Bulunan Suriyeli Mültecilerin 

Sayısı 

 

 

 

 

Kaynak: UNHCR 

Türkiye’nin, diğer ülkelerden Avrupa’ya göçte bir “transit geçiş” rolüne sahip olduğu 2015 

yılında bir milyondan fazla göçmen ve sığınmacı AB sahillerine ulaşmıştır. Bunların 

800.000’den fazlasını Ege Denizi yoluyla Türkiye’den Yunanistan’a geçenler oluşturuyordu. 

2016 başından beri en kötü hava koşullarında bile devam eden yolculuklarla geçiş yapanların 

sayısı ise 130.000’i aşmıştır (Human Rights Watch.2016). 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki önemli sayıda Suriyeli mülteci bulunan ülkeler arasında 

Lübnan (944.200), Ürdün (676.300) ve Irak (252.500) mülteci bulunmaktadır. Bölge dışında, 

büyük Suriyeli mülteci nüfusu olan ülkeler arasında Almanya (532.100), İsveç (109.300) ve 

Sudan (93.500) bulunmaktadır (UNHCR, 2014). 

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi (BAMF)’nin istatistiklerine göre, Almanya’daki 

Suriyeli mültecilerin sayısı 2017’de yaklaşık 700.000’e ulaşmıştır. Suriye, 2018’de AB üyesi 

devletlerdeki sığınmacıların ana kaynağı olan ülke konumundaydı. 2013’ten beri her yıl sahip 

olduğu bu konum 2016’da 102 bin iken, 2018’de 81 bin kişiye düşmüştür. Suriyelilerin 

AB’deki oranı %15,6’dan %13,9’a kadar gerilemiştir. Suriyeliler, sekiz AB üyesi devletteki 

(Almanya, İsveç, Avusturya, Norveç, Hollanda, Danimarka, Kıbrıs ve Malta) sığınmacıların en 

başında yer almaktadır.  2019 yılında Lübnan ve Irak’ta Suriyeli mülteci sayısında bir düşüş 

yaşanmıştır. BMMYK, Suriye’ye geri dönüşleri henüz teşvik etmemiş veya 

kolaylaştırmamıştır. Çünkü güvenli, onurlu, büyük çaplı geri dönüşler garanti edilememektedir. 

Zamanından erken dönen mülteciler için önemli riskler vardır. Erken ve büyük ölçekli bir dönüş 

Ülkeler 2013 2016 2017 2018 2019-31 Temmuz 

Mısır 14.801 118.512 117.591 127.414 131.433 

Irak 255.753 243.563 232.122 246.086 228. 851 

Ürdün 283.215 635.324 655.399 655.624 660.330 

Lübnan 259.503 1.067.785 1.001.051 995.512 926.717 

Türkiye 148.441 2.620.553 2.854.968 3.446.263 3.639.284 

Toplam 961.713 4.685.737 4.861.131 5.470.899 5.357.764 
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bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir. Buna rağmen, geri dönen Suriyeli mültecilerin 

210.900’üTürkiye’den ve daha az sayıda kısmı ise Lübnan, Irak ve Ürdün’den gelmişlerdir.  

4. SURİYELİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ETKİLERİ 

Nisan 2011 ve 2019 arasındaki dönemde Suriye’deki iç savaş sebebiyle 3 milyon altı yüz bin 

kişi Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etmiştir. UNHCR verilerine göre Türkiye, şu anda 3,6 

milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı sıra, diğer ülkelerden gelen 365.000’den fazla 

kişiyi ağırlamaktadır (UNHCR, 2019). 

Orta Doğu’dan Avrupa’ya giden yoldaki jeopolitik konum ve komşu Irak, İran ve Suriye’de 

devam eden açık çatışmalar nedeniyle Türkiye, dünyanın en büyük göçmen nüfusundan birine 

ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 

milyondur ve bunların %90’ı Suriyelidir ve bu kişiler Suriye’de süren çatışmalar sonucunda 

Türkiye’ye gelmiştir. 

1990’ların ikinci yarısından bu yana, Türkiye’yi Avrupa’ya açılan transit yol olarak kullanan 

düzensiz göçmen sayısı artmıştır. Bu insanlar daha çok Orta Doğu’daki Irak, İran, Suriye ve 

Afganistan ve Pakistan gibi Orta Doğu’ya komşu ülkelerin vatandaşlarından oluşmaktadır. 

Türkiye, giderek artan boyutlarda yurtdışından “göç alan” ve giderek azalan “göç veren ülke” 

konumunun ve Afrika, Asya ülkelerinden Avrupa’ya göçte bir “transit geçiş” göçüne sahne 

olan üç farklı göç tipinin bir arada yaşandığı ülke durumuna gelmiştir (Krişçi, 2007). 

Türkiye mültecilere ev sahipliği yapan dünyadaki birinci ülke olarak bilinmektedir. UNHCR 

verilerine göre 13 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’de kayıtlı olan Suriyeli mülteci sayısı 

3.643.870 (UNHCR, 2019) kişidir. Suriyeli mültecilerin çoğu kentlerde yaşamaktadır, ayrıca 

240.000’in üzerinde mülteci ise hükümet tarafından yönetilen 22 mülteci kampında ikamet 

etmektedir. 2019 istatistiklerine göre Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %54,1’i erkek ve 

%45,8’i kadındır. Suriye krizinin başlangıcının hemen bir yıl öncesinde, 31 Ocak 2011 

itibariyle Türkiye’de kayıtlı 10.391’i mülteci, 6.680’i başvuru sonucu bekleyen sığınmacı 

olmak üzere toplam 17.271 kişi bulunmaktaydı (UNHCR, 2014).  

Tablo 2’de 01.08.2019 itibariyle, Türkiye’deki bütün şehirlerdeki geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin toplam sayısı gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Türkiye’deki Bütün Şehirlerin 01.08.2019 Tarihi İtibariyle Geçici Koruma 

Kapsamındaki Suriyeliler toplam sayısı 

 

Kaynak: İl Göç İdaresi 

 Kayıt 

Edilen  

İl Nüfusu İle 

Karşılaştırma yüzdesi 

  Kayıt 

Edilen 

İl Nüfusu ile 

karşılaştırma yüzdesi 

Adana 240.376 %10,84  Kahramanmaraş 90.073 7,87 

Adıyaman 25.549 %4,09  Karabük 846 0,34 

Afyon 7.383 %1,02  Karaman 756 0,30 

Ağrı 1.068 %0,20  Kars 174 0,06 

Aksaray 2.978 %0,72  Kastamonu 2.202 0,57 

Amasya 731 %0,22  Kayseri 79.161 5,70 

Ankara 93.120 %1,69  Kırıkkale 1.585 0,55 

Antalya 1786 0,07  Kırklareli 2.716 0,75 

Ardahan 122 0,12  Kırşehir 1.376 0,57 

Artvin 35 0,02  Kilis 116.317 81,60 

Aydın 7.922 0,72  Kocaeli 57.745 3,03 

Balıkesir 4.582 0,37  Konya 108.419 4,92 

Bartın 133 0,07  Kütahya 827 0,14 

Batman 22.392 3,74  Malatya 29.516 3,70 

Bayburt 25 0,03  Manisa 14.429 1,01 

Bilecik 595 0,27  Mardin 87.507 10,55 

Bingöl 1.058 0,38  Mersin 201.887 11,13 

Bitlis 1.020 0,29  Muğla 15.018 1,55 

Bolu 2.546 0,82  Muş 1.431 0,35 

Burdur 8.622 3,19  Nevşehir 9.781 3,28 

Bursa 174.865 5,84  Niğde 4.674 1,28 

Çanakkale 6.106 1,13  Ordu 673 0,09 

Çankırı 546 0,25  Osmaniye 50.295 9,41 

Çorum 2.635 0,49  Rize 929 0,27 

Denizli 12.550 1,22  Sakarya 16.090 1,59 

Diyarbakır 33.245 1.92  Samsun 8.852 0,44 

Düzce 1.868 0,48  Siirt 4.084 1,23 

Edirne 1,025 0,25  Sinop 146 0,07 

Elâzığ 13.845 3,32  Sivas 4.097 0,63 

Erzincan 99 0,04  Şanlıurfa 429.735 21,11 

Erzurum 1,156 0,15  Şırnak 15.019 2,87 

Eskişehir 4.845 0,56  Tekirdağ 14.438 1,40 

Gaziantep 445.748 21,97  Tokat 1,021 0,17 

Giresun 166 0,04  Trabzon 3.244 0,40 

Gümüşhane 118 0,07  Tunceli 54 0,06 

Hakkâri 5.320 1,86  Uşak 3.341 0,64 

Hatay 432.436 26,86  Van 2.136 0,19 

Iğdır 86 0,04  Yalova 3.782 1,44 

Isparta 6.666 1,51  Yozgat 4.472 1.05 

İstanbul 547.943 3,64  Zonguldak 588 0,10 

İzmir 145.123 3,36  Genel Toplam 3.643.870  

    Türkiye nüfusu ile 

karşılaştırma yüzdesi  

4,44  
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İl Göç İdaresi verilerine göre Türkiye, geçici koruma kapsamında kayıtlı 3.643.870 Suriyeli 

dışında: İran, Afganistan, Irak ve Somali gibi diğer ülkelerden uluslararası koruma altında 

kayıtlı 370.000 mülteci ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahiptir. Suriyeli mültecilerin 

çoğu, Türkiye’nin sınır şehirlerinde ve büyükşehirlerde kalmaktadır. 547.943’den fazla mülteci 

İstanbul’da yaşamaktadır. Aynı zamanda, toplam mülteci oranının %41,5’i sınır şehirleri olan 

Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Hatay ve Gaziantep’te yaşamaktadır. Suriyeliler Türkiye’nin sınır 

bölgelerine yerleşmeyi tercih etmektedir. Bununla birlikte, genel olarak, sınır illeri boyunca 

yaşayanlar ve mülteciler arasında, Türkiye’nin batısında ve büyükşehirlerde yaşayanlara göre 

daha fazla kültürel devamlılık ve daha az gerginlik vardır. Suriye sınırındaki Türk vatandaşları 

genellikle Suriyeli Araplarla ve Kürtlerle iletişim kurmalarını sağlayan Arapça veya Kürtçe 

konuşmaktadır. Dahası, buralar büyük ölçüde kırsal, kültürel açıdan muhafazakâr alanlardır ve 

bu da Suriyelilerin daha fazla misafirperverlikle karşılaşmalarını sağlamaktadır. 

Büyükşehirlerde, mültecilerin Türkçe konuşamamaları, ortak değerleri ve çıkarları bulma ve 

geliştirme fırsatlarını sınırlamaktadır. Ayrıca Bursa, İzmir ve Konya gibi sınır illeri dışındaki 

diğer şehirlerde de önemli nüfuslar görülmektedir. En az Suriyeli mülteci bulunan şehirler ise 

25 ile Bayburt ve 35 ile Artvin’dir. 

Kızılay ve Dünya Gıda Programı verilerine göre Kasım 2016’dan bu yana, Geçici Koruma ve 

Uluslararası Koruma altındaki mülteciler, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) kapsamındaki 

temel ihtiyaçlarını karşılamak için desteklenmiştir. Program, Dünya Gıda Programı (WFP), 

Türkiye Kızılay’ı (TRC) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 

ortaklaşa yürütülmektedir. Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) 

tarafından finanse edilmektedir. ESSN, nakit bazlı transferler sağlar ve bu miktar aile 

büyüklüğüne göre düzenlenen üç ayda bir artışla ayda kişi başı 120 TL’dir (21 USD) (UNHCR, 

2019).   

Suriyeliler sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar, ayrıca Suriyeliler için Türk 

vatandaşlarına hizmet veren sağlık ocaklarına Göçmen Sağlık Merkezleri açılmıştır. 2017 

Ankara’da Göçmen Sağlık Merkezi açılışına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 

Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Suriyeli mültecilerin refahını sağlamak ve aynı zamanda 

onlara ev sahibi yapan Türkiye’yi desteklemek için Türk makamlarıyla birlikte çalışmaya 

devam edeceğini belirtmiştir. Açıklamaya göre, AB, Suriye halkının sağlık durumunu geçici 

koruma altında iyileştirme ve 3 milyondan fazla kişinin birinci ve ikinci basamak sağlık 

hizmetlerine erişim sağlama çabasıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı’na 300 milyon Euro (360 

milyon $) fon sağlanmıştır. Göçmen Sağlık Merkezleri, büyük ölçüde Suriyelilere sağlık 

hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. 

Suriyeliler önceleri geçici misafirken, bugün bir kısmı Türk kimliğine sahip olmuştur. İçişleri 

Bakanlığı verilerine göre Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli mülteci sayısı 1 Ağustos 2019 

tarihi itibariyle 92.280 kişi olarak açıklanmıştır. Bu kişilerin 47 bini yetişkin, 45.280’i ise 

çocuktur. Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-

2017 arasında yıllık ortalama %1,32’dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki 

anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır. Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştıkları suç 
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olaylarında, nüfuslarındaki artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla %5’lik bir azalma 

olmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2107). 

Suriyeli mülteci akımlarının Türkiye işgücü piyasasına etkisini inceleyen Del Caprio ve 

Wagner (2015) Caprio ve Wagner (2015) tarafından yapılan çalışmaya göre, Kayıt dışı çalışan 

Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi, her 10 mülteci için altı Türk vatandaşının kayıt dışı sektörden 

Türk işçilerinin büyük ölçüde yerinden olmasına neden olmaktadır. Yerinden olma cinsiyet, yaş 

ve eğitime bakılmaksızın, her türlü gayri resmi istihdam edilen Türk işçisi arasında 

gözlemlenmektedir (Del Caprio ve Wagner, 2015: 4). 

Bu, şartların en iyisi olan karmaşık bir konudur. Ancak Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 

bölgesinin Suriyeli mülteci girişinden önce bile yüksek işsizliğe sahip olduğu göz önüne 

alındığında (Kızıl, 2015), işsizlik yalnızca Suriyeli mültecilerin varlığıyla açıklanamıyor. 

Birçoğu, kendilerini geçindirecek işler kurmuş ve bu sayede Türkiye’de kurulan tüm yabancı 

işletmelerin dörtte biri Suriye mülkiyeti ile sonuçlanmıştır (Esen ve Binatli, 2017). 

Göç, politik olarak ne kadar tartışmalı olursa olsun, ekonomik olarak bazen faydalı 

görülmektedir. Yeni bir IMF çalışması, uzun vadede, göç eden yüksek ya da düşük vasıflı 

işçilerin, kişi başına geliri ve yaşam standartlarını artırarak yeni ülkelerine fayda sağladığını 

göstermektedir. Yüksek vasıflı göçmenler, farklı yetenekler ve uzmanlık kazandırırken, düşük 

vasıflı göçmenler, yerlilerin yetersiz beslendiği ve daha yüksek vasıflı işlerde istihdam 

edilmelerine izin veren temel meslekleri doldurmaktadır. Ayrıca, kazançlar nüfus tarafından 

geniş ölçüde paylaşılmaktadır. Bu nedenle, bu yeni işçilerin entegrasyonuna yardımcı olmak 

için kısa vadeli maliyetleri telafi etmeye değer olabilir. Bunu başarma yolundaki politikalar 

şunları içerir: dil eğitimi, iş arama desteği, göçmenlerin eğitim ve iş tecrübelerinin daha iyi 

tanınması ve girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması. Göçmenlerin entegrasyonu, kısa 

vadede mali maliyet baskılarına katkıda bulunabilirken, bu politikalar göçmenlerin ilgili bir 

beceri seviyesinde iş edinmelerine ve işlerini sürdürmelerine ve artan şekilde mali hesaplara 

katkıda bulunmalarına izin vermektedir (IMF, 2016). Almanya, Avustralya ve Ruanda’daki 

mültecilerin ve göçmenlerin uzun vadeli etkileri üzerine yapılan uzunlamasına araştırmalar 

genel olarak olumlu bir büyüme yörüngesi ortaya koymuştur. 

Mekânsal ve demografik olarak, Suriyeli mülteciler yerel işgücü piyasasını değiştirmektedir. 

Örneğin, 2014 yılı sonu itibariyle, kamplarını terk eden Suriyeli mültecilerin %86’sı, 

çoğunlukla Türkiye-Suriye sınırındaki illere (%41,5) ve İstanbul’a (%21) taşınmıştır. Mülteci 

nüfusu sadece emek arz kararları ile değil, aynı zamanda girişimcilik becerileriyle de Türkiye 

ekonomisine katkıda bulunmuştur. 2012 yılında yalnızca 157 iken 2015 yılında toplam 1599 

yeni şirket kurulmuştur. Suriyeli kişilerin sahibi oldukları şirketlerin toplam yabancı ortaklıklar 

içindeki payı 2015 yılında %26’ya ulaşmıştır (Esen ve Binatl, 2017).   

2017 ortalarından itibaren, Suriyeli mülteciler, Türkiye’deki 6.033’den fazla Suriyeli tescilli 

şirkete 334 milyon dolar yatırım yapmıştır (Ramachandran, 2019). Suriyeli işletmelerin çoğu 

küçüktür ve yıllık ortalama geliri 463.000 ABD dolarıdır. Suriyelilerin şirketlerinin %74’ünün 

10’dan az çalışanı, %24’ünün 10 ile 50 arası çalışanı ve sadece % 2’sinin 50 ile 250 arası 
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çalışanı vardır. Yine de Suriyeliler Türkiye’de 2013’ten beri her yıl bütün yabancı ülkelerden 

daha fazla şirket kurmaya başlamıştır (Batalla ve Tolay, 2018). Suriyeli mülteciler, özellikle 

yoğun olarak yaşadıkları bölgeler üzerinde ekonomik bir etkiye sahiptir. Mal ve hizmet talepleri 

yaratmaktadırlar, kamu fonlarını bölgeye yönlendirirler, yeni yerel işler yaratabilirler. Şirketler 

kurabilir, ticarete girerler ve işgücü piyasasına katkı sağlayabilirler (Esen ve Binalt, 2017). 

Suriyelilerin varlığı, Türkiye’nin Ortadoğu’ya yaptığı ihracatını artırmasına katkıda 

bulunmuştur. Benzer şekilde, Suriyeli mültecilerin tüketici mal ve hizmetlerine yaptığı 

harcamalar ekonomiye katkı sağlamış, büyük ölçüde tüketime dayanan tüketim artışını 

hızlandırmıştır. Türkiye’nin GSYİH’nın 2016’da %2,9 oranında artmasının bir nedeni de budur 

(Aşık, 2017). Eğer yetkililer, girişimci sınıfı ve yatırım fonlarına erişebilme yeteneğini etkin 

bir şekilde çekebilirse bu sayı daha da büyümeye devam edebilir. 

İşgücü piyasasının sektörel analizi açısından, kayıt dışı ekonomide Suriyeli mülteciler arasında 

nispeten yüksek istihdam oranları bulunmaktadır. İl Göç İdaresi verilerine göre, 1.693.406 

Suriyelinin yaklaşık %46,5’i 18 yaşın altındadır. 15 ile 59 yaşları arasında ise 2.106.974 

Suriyeli bulunmaktadır. Yani  %57’sinin çalışma yaşında olduğu gözlemlenmektedir. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri, 2019 tarihine kadar Türkiye’de çalışma izni 

alan ve resmi olarak Suriyeli çalışanları sayısının 31 bin 185 kişi olduğunu göstermektedir. 

Yani çalışma yaşında olan Suriyeli mültecilerin sadece %1,48’i resmi olarak çalışmaktadırlar. 

Geri kalanları ise kayıt dışı çalışmakta ya da işsiz, öğrenci, emekli, ev hanımı ve engelli 

kişilerden oluşmaktadır. Çalışma iznine sahip Suriyeliler, Türk işçileri ile aynı asgari ücret ve 

azami şartlara tabidir ve bu nedenle Türk işverenleri için genellikle daha az çekicidir. Potansiyel 

Türk işverenlerin çoğu Suriyeli işçilere ilgi duymaktadır. Çünkü asgari ücretin altında ve yasal 

olarak izin verilenden daha uzun süre çalışmaktadırlar. Kısacası, bu kişiler sömürülmeye 

müsaittir. Acımasız Türk işverenlerinin elinde, istismara uğrayan Suriyeli işçilerin sayısız 

hikâyesi vardır. Şimdilik, mülteci nüfusunun önemli bir yüzdesi ağırlıklı olarak kayıt dışı 

sektöre dağılmıştır. Bu sorun, dil engelleri ve Türk yetkililerin Suriye’deki akademik kimlik 

bilgilerini doğrulamadaki yetersizliği nedeni ile ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası Kriz Grubu  2018 Raporu, Avrupa’da kalmak yerine, Türkiye’de kalan 

Suriyelilerin, resmi iş piyasasına entegre etmenin en büyük zorluklarından birini teşkil eden, az 

eğitim ve az beceriye sahip olma eğiliminde olduklarını belirtmektedir. Ancak yukarda 

belirttiğimiz gibi, düşük vasıflı mülteciler de ekonomiye katkı sağlayabilmektedir. 

Ayrıca sığınmacılar genelde yerel halkın çalışmayı tercih etmediği alanlarda istihdam 

edilmektedir. Böylece vasıfsız işgücü gerektiren iş kollarındaki işgücü açığı kapanmaktadır 

(Orhan ve Gündoğar, 2015). Ancak geldikleri ülkede emek piyasalarında yerli işçilerin 

çalışmak istemediği işlerde çalışmaları ya da tüketici olmaları nedeniyle yarattıkları ek alım 

gücü gibi nedenlerle olumlu etkilerde bulundukları da dile getirilmektedir (İl Göç İdaresi, 

2017). Çalışma imkânı elde eden göçmenler ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duracak 

ölçüde kazanç elde ettiğinde psikolojik olarak kendisine ev sahipliği yapan ülkeye bir yük 

olduğu düşüncesinden uzaklaşacaktır (Özgüler, 2018). 
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Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine daha olumlu katkı sağlayabilmeleri için başlangıç 

noktası olarak, aşağıdakileri konularda politikalar belirlenmesi gerekmektedir (Thompson, 

2019): 

- Hedeflenen programlar aracılığıyla meşru Suriyeli küçük işletme sahiplerine kredi 

kullandırmak. 

- Suriyeli girişimler için vergi teşvikleri sağlamak. 

- AB, Suriye kuruluşları ve bölgesel ticaret odaları tarafından desteklenen ve üstlenilen 

eğitim programları oluşturmak. 

- Suriyeli girişimcilere, Suriye’de hâlâ erişilebilir olan ticari ağlara hizmet etmek için 

gerektiğinde yardım sağlamak. 

- Yetenek ve beceri kıtlığına sahip olan bölgelere daha yetenekli mültecilerin gitmesini 

teşvik etmek. 

- Düşük vasıflı bireyleri, Türk işçilerinin çekici bulmayacağı alanlara entegre etmek. 

5. SONUÇ 

Suriye olaylarından dolayı Suriyeliler dünyanın neredeyse tüm ülkelerine sığınmıştır ancak en 

çok komşu ülkeleri tercih etmişlerdir. Bunlar Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’dir. Türkiye ise 

büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Mülteciler gittikleri ülke üzerinde özellikle 

ekonomik açıdan birçok olumlu etki yaratabilirler. Türkiye’nin durumunu incelediğimiz zaman 

karmakarışık bir tablo önümüze çıkmaktadır. Mültecilerin %46,5’sı 18 ve altı yaşta, çalışma 

yaşında olanlarının oranı ise  %57’dir. Demografik olarak, Suriyeli mülteciler yerel işgücü 

piyasasını değiştirmiştir. Örneğin, 2014 yılı sonu itibariyle, kamplarını terk eden Suriyeli 

mültecilerin %86’sı, çoğunlukla Türkiye-Suriye sınırındaki illere (%41,5) ve İstanbul’a (%21) 

taşınmışlardır. Mülteci nüfusu sadece emek arz kararları ile değil, aynı zamanda girişimcilik 

becerileriyle de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler 

artık geçici misafir konumundan Türkiye’nin müstakbel vatandaşları hale gelmiştir. 2011 

yılından 2019 yılına kadar Türkiye’de en az kalan mültecilerin çoğu 5 yıl kalmıştır. 

Türkiye’deki sosyo-kültürel bütünleşme ve Suriyeli mültecilerin karmaşık sorunlarına rağmen, 

Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedeflerinin anahtarını tutabileceği için ekonomik varlıklarını 

ve toplum içindeki katılımlarını aktif hale getirmeye acil olarak ihtiyaç vardır. Bu nedenle, 

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın ekonomik kazanımlarından ve fırsat 

maliyetlerinden yararlanması gerekmektedir. 
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KÜRESELLEŞME VE FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA ÇEVRESEL KUZNET EĞRİSİ 

 

Murat TEKBAŞ 1 

Özet 

Bu çalışmada Morgan Stanley tarafından 2013 yılında hazırlanan raporda kırılgan beşli (Fragile Five) olarak 

gruplandırılan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi test 

edilecek olup ayrıca bu ülkelerde enerji tüketiminin, ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin çevre 

kirliliği üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu doğrultuda bu ülkelere ait ortak verilerin bulunduğu 1992-2014 yılları 

arasındaki dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliği olup olmadığı, enerji tüketiminin, ekonomik 

küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin kısa ve uzun dönemde çevre kirliliği üzerindeki etkisi Panel ARDL 

yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular incelenen dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin 

geçerli olduğunu göstermektedir. Enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerinde pozitif etkili olduğu görülmekle birlikte 

finansal gelişmişlik ve ekonomik küreselleşmenin uzun dönemde karbon salınımı üzerinde negatif etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Enerji tüketimin çevre kirliliği üzerindeki artırıcı etkisinin giderilmesi için enerji verimliliği 

konusunda önlemler alınması ve enerji ihtiyacının çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gibi 

önlemlerin çevresel bozulmayı önlemek açısından olumlu görülmektedir. İncelenen ülkelerde finansal gelişmişlik 

ve ekonomik küreselleşme seviyesinin artırılmasının ise çevre açısından olumlu etki sağlayacağı 

değerlendirilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, Finansal Gelişmişlik, Ekonomik  Küreselleşme. 

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND 

FINANCIALIZATION 

 Abstract 

In this study, it is tested the environmental Kuznets Curve hypothesis in Brazil, Indonesia, India, South Africa and 

Turkey which is grouped as Fragile Five in a 2013 report by Morgan Stanley and also examined the impact of 

energy consumption, economic globalization and financial development on environmental pollution in these 

countries. In this respect, it is investigated the validity of the environmental Kuznets Curve hypothesis for the 

period of 1992-2014, and also investigated the short term and long term effects of energy consumption, economic 

globalization and financial development on environmental pollution by using the Panel ARDL method. The 

findings from the study show that the environmental Kuznets Curve hypothesis was valid during the period studied. 

Moreover, while energy consumption increases environmental pollution, financial development and economic 

globalization reduce carbon emissions in the long run. In order to eliminate the increasing effect of energy 

consumption on environmental pollution, measures such as energy efficiency and providing energy needs from 

environmentally friendly renewable energy sources are seen as positive in terms of preventing environmental 

degradation. In the countries studied, it is evaluated that increasing the level of financial development and 

economic globalization will have a positive impact on the environment. 

Key Words : Environmental Kuznets Curve, Financial Development, Economic Globalization. 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik gelişimlerinde diğer birçok faktörle birlikte küreselleşme ve finansal 

gelişmişlik önemli faktörler olarak görülmektedir. Küreselleşme olgusu ekonomik, sosyal ve 

politik küreselleşme şeklinde üç boyutun birleşimini ifade etmektedir. İktisadi faaliyetler 
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kapsamında yapılan değerlendirmeler daha çok ekonomik küreselleşme etrafında 

yoğunlaşmaktadır. Ekonomik küreselleşme ise uluslararası ticaret, doğrudan yabancı 

yatırımlar, portföy yatırımları, yabancılara ödenen gelirlerden oluşmaktadır. Ekonomik 

küreselleşme sayesinde ülkelerin ticaret hacimleri artmakta, ülkeye doğrudan yabancı yatırım 

ve portföy yatırımları çekebilmekte bu faktörlerin sağladığı olumlu etki sayesinde ise ekonomik 

büyümeyi gerçekleştirebilmektedirler. Finansal gelişim ise işletmelerin ihtiyaç duydukları 

finansman ihtiyaçlarını karşılamaya, finansman maliyetlerinin düşmesine bununla birlikte yeni 

yatırımlar, yeni makine ve teçhizat temin edilmesine imkan tanımaktadır. İşletmelerin yeni 

makine ve teçhizatlar sayesinde verimlilik artışına sahip olabilecekleri, bunun yanında yeni 

yatırımların enerji tüketimini ve çevre kirliliğini azaltma noktasında yararlı olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

İhtiyaçların sonsuz ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle ülkeler ekonomik büyümeyi ve 

kalkınmayı hedeflerken, kaynakların etkin kullanılması ve çevrenin korunması hususlarında 

gerekli hassasiyeti göstermek zorunda kalmaktadırlar. Bu amaçla karar vericiler ekonomik 

büyümenin sağlanması ile birlikte çevresel bozulmanın engellenmesini amaçlamaktadırlar. 

Uluslararası alanda yapılan anlaşmalar ve ortak girişimler doğrultusunda ülkelerin çevreye 

zarar verecek uygulamalardan kaçınması istenmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren 

artan çevre kirliliği, yaşanan iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sorunun ortaya çıkardığı 

değişimler çevrenin korunması yönündeki girişimleri önemini ortaya çıkarmıştır.  

Uluslararası alanda çevre konusunda oluşan bilinç iktisadi faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisi 

konusunu oldukça ilgi çekici bir konu hale getirmiştir. Yoğun şekilde çalışmalarda test edilen, 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, gelir düzeyi ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezine göre ekonomik büyüme ilk aşamadan belirli 

bir noktaya ulaşıncaya kadar çevre üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ancak 

dönüm noktası olarak değerlendirilen aşamadan sonra ise ekonomik büyüme çevresel anlamda 

pozitif etkiye sahip olmaktadır. Bu durumda ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasındaki 

ilişkinin U şeklinde olduğunu göstermektedir (Destek ve Sarkodie, 2019:2484). 

Literatürde birçok çalışmada çeşitli ülke ve ülke gruplarında Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezinin test edildiği görülmektedir. Az sayıda çalışmada ise kentleşme, küreselleşme ve 

finansal gelişmişlik gibi değişkenlerin çevre üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda 

çalışmada Morgan Stanley tarafından 2013 yılında hazırlanan raporda kırılgan beşli olarak 

gruplandırılan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’de Çevresel Kuznets 

Eğrisi hipotezi test edilecek olup ayrıca bu ülkelerde enerji tüketiminin, ekonomik 

küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin çevre kirliliği üzerindeki etkisi incelenecektir. BIITS 

ülkeleri ekonomik büyüme üzerine yoğunlaşan gelişmekte olan ülkeler olması, yüksek cari açık 

oranlarına, yüksek enflasyon oranlarına, dış finansman ihtiyacına sahip olmaları gibi nedenler 

bu ülkelerde ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin önemini artırmaktadır(Akel, 

2015: 76). Buradan hareketle “kırılgan beşli” ülkelerinde 1992-2014 yılları arasındaki dönemde 

ÇKE hipotezinin geçerliliği ve enerji tüketiminin, ekonomik küreselleşmenin ve finansal 
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gelişmişliğin çevre kirliliği üzerindeki kısa ve uzun dönem etkisi Panel ARDL yöntemi ile 

incelenecektir.  

2. LİTERATÜR 

Ekonomi literatüründe ekonomik büyüme ve çevre kirliliği ilişkisinin yoğun şekilde incelendiği 

görülmektedir. Çalışmaların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerde, farklı yöntemlerle ya da aynı 

ülkelerde farklı dönem ve yöntemlerle Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin test edilmektedir. 

Son yıllarda ÇKE’nin test edildiği çalışmalar incelendiğinde çalışmalarda farklı ülke ve ülke 

gruplarında farklı sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir. Bu doğrultuda Arı ve Zeren (2011) 

çalışmasında 17 Akdeniz ülkesinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğini 2000-

2005 dönemi için incelemişlerdir. Analiz sonucunda karbon salınımı ile kişi başına düşen milli 

gelir arasındaki ilişkinin N şeklinde olduğu ve ekonomik büyümenin yüksek düzeylerinde 

karbon salınımında artış meydana geleceği görülmektedir. Çalışmada kullanılan nüfus 

yoğunluğu ve enerji tüketimi değişkenlerinin ise çevresel bozulma üzerindeki etkisinin pozitif 

olduğu görülmüştür. Shahbaz vd. (2014) yapmış oldukları çalışmada 1971-2010 yılları 

arasındaki dönemde Tunus için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğini ARDL sınır 

testi ve VECM yöntemi ile incelemişlerdir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular Tunus 

için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir. Albayrak ve Gökçe 

(2015) çalışmalarında 1975-2010 yılları arasındaki dönemde Türkiye’de Çevresel Kuznets 

Eğrisi hipotezinin geçerliliğini incelemişlerdir. Elde edilen bulgular Türkiye için ÇKE 

hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Al-Mulali vd. (2015) çalışmasında Çevresel 

Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğini Vietnam için ARDL sınır testi yöntemi ile 

incelemişlerdir. Elde edilen bulgular ÇKE hipotezinin Vietnam için geçerli olmadığını, diğer 

değişkenlerden ithalatın çevre kirliliğini arttırdığını, ihracatın anlamlı etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Bozkurt ve Okumuş (2015) çalışmasında Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezinin geçerliliğini 1966-2011 yılları arasındaki dönem için incelemişlerdir. Çalışmada 

ayrıca enerji tüketimi, ticari açıklık oranı ve nüfus yoğunluğu değişkenlerinin çevre kirliliği 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’de inceleme 

döneminde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Çevresel 

Kuznets Eğrisi hipotezini 4 yükselen piyasa ekonomisi için test eden Özcan (2015), 1971-2008 

yılları arasındaki dönemde ÇKE hipotezinin geçerli olduğunu tespit etmiştir. Gülmez (2015) 

çalışmasında 24 OECD ülkesinde ekonomik büyüme ile hava kirliliği ilişkisini 2000-2012 

dönemi için incelemiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişki Pedroni eşbütünleşme testi, 

Pedroni FMOLS ve DOLS katsayı tahmincisi ve Dumitrescu-Hurlin Panel Granger nedensellik 

testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 24 OECD ülkesinde inceleme döneminde 

ekonomik büyümenin hava kirliliğini pozitif etkilediğini göstermektedir. Ayrıca ekonomik 

büyümeden hava kirliliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Artan vd. (2015) çalışmasında Türkiye’de dışa açıklık, ekonomik büyüme ve çevre kirliliği 

ilişkisini 1981-2012 dönemi için incelemiştir. Analiz sonuçları inceleme döneminde Türkiye’de 

ÇKE hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir. Kılıç ve Akalın (2016) çalışmalarında 1960-

2011 döneminde Türkiye için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini ARDL sınır 

testi ile incelemişlerdir. Elde edilen bulgular incelenen dönemde Türkiye’de ÇKE hipotezinin 
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geçerli olduğunu göstermiştir. Topallı (2016) çalışmasında 1980-2010 yılları arasındaki 

dönemde Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinde ekonomik büyüme ve çevre 

kirliliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Panel veri analiz yöntemlerinden yararlanılan analizler 

sonucunda elde edilen bulgular ekonomik büyümenin çevre kirliliği üzerinde pozitif etkili 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca Panel VECM nedensellik testi sonuçlarında ekonomik 

büyümeden çevre kirliliğine doğru tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür. Günel (2019) ise 

çalışmasında 1992-2014 yılları arasındaki dönemde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan oluşan Türk Cumhuriyetleri’nde ekonomik 

büyüme ile karbon salınımı ilişkisini analiz etmiştir. Elde edilen bulgular incelenen dönemde 

karbon salınımı ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğunu göstermiştir. 

Ekonomik büyüme ve çevre kirliliği ilişkisinin incelendiği çalışmaların yanında son yıllarda 

finansal gelişme, dış ticaret, enerji tüketimi ile çevre kirliliği ilişkisinin incelendiği çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan Tamazian vd. (2009) çalışmalarında ekonomik büyüme, 

finansal gelişme ile çevre kirliliği ilişkisini 1992-2004 yılları arasındaki dönemde BRIC 

ülkeleri için incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda finansal gelişme ve ekonomik 

büyümenin çevre bozulmasını azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca panele ABD ve 

Japonya’nın eklenmesi ile yapılan sağlamlık kontrolünde temel bulguların değişmediği 

görülmüştür. Tamazian ve Rao (2010) çalışmalarında 1993-2004 yılları arasındaki dönemde 24 

geçiş ekonomisi ülkesi için ekonomik büyüme, finansal gelişme ve kurumsal gelişim ile 

çevresel kirliliği  ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada GMM yöntemi kullanılmış olup, elde 

edilen sonuçlar Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerli olduğunu, kurumsal kalitenin, 

finansal gelişmişliğin çevre kalitesi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir.  Javid 

ve Sharif (2016) çalışmalarında 1972-2013 döneminde Pakistan’da finansal gelişme, ekonomik 

büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde 

edilen bulgular Pakistan için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu ve finansal 

gelişmenin karbon emisyonu üzerinde pozitif etkili olduğunu göstermiştir. Katırcıoğlu ve 

Taşpınar (2017) çalışmalarında Türkiye’de 1960-2010 yılları arasındaki dönemde finansal 

gelişme ve çevre kirliliği ilişkisini analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular 

finansal gelişmenin kısa dönemde çevre kirliliği üzerinde negatif etkili, uzun dönemde ise 

sağladığı dolaylı etkiler nedeniyle pozitif etkili olduğunu göstermektedir.  Yurtkuran ve Terzi 

(2017) çalışmalarında 1971-2015 döneminde Meksika’da kömür tüketimi, finansal gelişme, 

ekonomik büyüme ve karbon salınımı arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Değişkenler 

arasındaki ilişki ARDL sınır testi, Bayer-Hanck eşbütünleşme testi, ECM ve Hatemi-J 

nedensellik testi incelenmiştir. Çalışmada sonucunda incelenen dönemde finansal gelişmenin 

çevre kirliliği üzerinde negatif, kömür tüketiminin pozitif etkili olduğu, ekonomik büyüme ile 

çevre kirliliği ilişkisinin ise ters U şeklinde olduğu görülmüştür. Nedensellik testi sonuçlarında 

ise finansal gelişmişlik, kömür tüketimi ve ekonomik büyümeden çevre kirliliğine doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Çetin vd. (2018) çalışmalarında 

Türkiye için 1960-2013 döneminde ekonomik büyüme, finansal gelişme, enerji tüketimi, dış 

ticaret ile çevre kirliliği arasındaki nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Analiz sonucunda 

karbon salınımından enerji tüketimine doğru ve dış ticaretten karbon salınımına doğru tek yönlü 
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nedensellik ilişkisi olduğu elde edilmiştir. Finansal gelişme, ekonomik büyüme ile karbon 

salınımı arasında ise nedensellik ilişkisi bulunmadığı sonucu görülmüştür. Destek ve Sarkodie 

(2019) çalışmasında  1977 ile 2013 yılları arasındaki dönemde yeni sanayileşmiş ülkelerde 

ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişkiyi 

inceleyerek çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerliliğini test etmişlerdir. Bu amaçla, 

çalışmada hem artırılmış ortalama grup (AMG) tahmincisi hem de bağımlı ve heterojen paneller 

için uygun heterojen panel nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, ekonomik 

büyüme ile ekolojik ayak izi arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

nedensellik testi ile, ekonomik büyüme ile ekolojik ayak izi arasında iki yönlü bir nedensellik 

olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Ekonomik büyüme, finansal gelişme ve çevre ilişkisi konusunda seçilen çalışmalarda Çevresel 

Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğinin test edilmesinin yanında enerji tüketimi, dışa açıklık, 

finansal gelişim, kentleşme, nüfus yoğunluğu gibi değişkenlerin çevre kirliliği üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışmamızda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli test edilecek olup, 

bunun yanında bu ülkelerde finansal gelişme ve ekonomik küreselleşmenin çevre üzerindeki 

etkisini de araştırılacaktır.  

3. VERİ, METODOLOJİ, YÖNTEM 

Çalışmada 1992-2014 yılları arasındaki dönem için Kırılgan Beşli ülkelerinde (Brezilya, 

Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye) Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi test 

edilecek olup ayrıca ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin çevre kirliliği 

üzerindeki etkisi de incelenecektir.  

Bu amaçla düzenlenen ampirik model şu şekilde oluşmaktadır; 

𝑙𝑛𝐶𝑂𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐷𝐶𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐸𝑁𝑈𝑖𝑡 +

 𝜗𝑡     (1) 

Modeldeki değişkenlerden (lnCO) doğal logaritması alınmış kişi başı karbon salınımını, 

(lnGDPPC) doğal logaritması alınmış kişi başına düşen milli geliri, (lnGDPPCK) doğal 

logaritması alınmış kişi başına düşen milli gelirin karesini, (lnEG) doğal logaritması alınmış 

ekonomik küreselleşme endeksini, (lnDCP) doğal logaritması alınmış finansal gelişmişlik 

göstergesini, (lnENU) doğal logaritması alınmış enerji tüketimini, 𝜗𝑡 ise hata terimini 

göstermektedir.  

Çalışmada çevre kirliliğini temsilen kg cinsinden kişi başı karbon salınımı (CO) serisi, 

ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan kişi başına düşen milli gelir (GDPPC) 2010 sabit 

fiyatları ve dolar üzerinden değerlendirilen reel GSYH serisi, finansal gelişmişliği temsilen 

GSYH içindeki özel sektör kredilerinin payını ifade (DCP) serisi, enerji tüketimini temsilen kg 

cinsinden kişi başı enerji tüketimi (ENU) serisi World Development Indıcators (WDI) veri 

tabanından, ekonomik küreselleşmeyi temsil eden (EG) endeksi serisi ise KOF Globalization 

Index veri tabanından elde edilmiştir.  
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Çalışmada ampirik analizlerde bulunmak için öncelikle Levin, Lin, Chu (2002) Im, Pesaran ve 

Chin (2003), birim kök testleri kullanılarak serilerin durağan olup olmadıkları incelenmiştir. 

Serilerin tamamının I(1) düzeyinde durağan olduğu görülmesinin ardından serilerin uzun 

dönemde eşbütünleşme ilişkisi, kısa ve uzun dönem eşbütünleşme katsayısı Panel ARDL sınır 

testi ile incelenmiştir.  

LLC (2002), birim kök testi, bireysel birim kök testlerinin alternatif hipoteze karşı sınırlı bir 

güce sahip olduğunu ve dengeden oldukça kalıcı sapmalar oluşabileceği görüşünü 

savunmaktadır. Bu durumun da küçük örneklemlerde daha ciddi olacağını kabul etmektedirler. 

Buradan hareketle LLC birim kök testi her bir yatay kesit için daha güçlü bir birim kök sınaması 

önermektedir. Testin sıfır hipotezi serilerin birim köklü olduğunu, alternatif hipotez ise serilerin 

durağan olduğu göstermektedir(Baltagi,2005:40). Buna karşılık IPS birim kök testi LLC’nin 

homojen yatay kesitlere uygulandığını buna karşılık IPS (2003) birim kök testi panele dahil her 

bir unsur için ADF hesaplanarak ortalama ADF test istatistiğine bakılmasını önermektedir.  

Panel PMG/ARDL yaklaşımı serilerin farklı seviyelerde durağan olmasına ayrıca kısa ve uzun 

dönem ilişkinin araştırılmasına imkan sağlamaktadır. Panel ARDL yöntemi serilerin I(2) düzeyi 

hariç, durağan oldukları seviyeye bakılmaksızın uzun dönem ilişkisini ortaya koyabilmektedir. 

Bu yöntem ayrıca içsel ve dışşal değişkenler için gecikme uzunluğunu dahil ederek içsellikten 

kaynaklanan sorunları gidererek daha tutarlı tahminler sunmaktadır(Eyüboğlu ve Eyüboğlu, 

2018:224). 

4. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmamızda ekonometrik bulgulardan önce kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait 

tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler LNCO LNGDPPC LNGDPPCK LNEG LNDCP LNENU 

Ortalama -0.536 8.350 70.555 3.916 3.777 6.953 

Medyan -0.543 8.742 76.438 4.000 3.706 6.980 

Maksimum 0.442 9.493 90.133 4.243 5.075 7.989 

Minimum -1.721 6.388 40.814 3.145 2.648 5.894 

Std. Hata 0.715 0.908 14.597 0.261 0.681 0.593 

Çarpıklık -0.247 -0.718 -0.609 -1.331 0.439 0.061 

Basıklık 1.713 2.166 1.991 4.292 2.125 2.141 

Gözlem Sayısı 115 115 115 115 115 115 

Zaman serisi ya da panel verilerin kullanıldığı ampirik çalışmalarda ilk olarak yapılması 

gereken serilerin durağanlığının tespit edilmesidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin doğru 

şekilde ortaya çıkarılabilmesi için birim kök testleri yapılmalıdır. Çalışmada panel veri 

analizinde ülkelerin homojen olduğunu kabul eden Levin, Lin ve Chu (2002) ve ülkelerin 

heterojen olduğunu kabul eden Im, Pesaran ve Shın (2003) birim kök testleri kullanılmıştır.  
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Tablo 2: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 LLC IPS 

Düzey t-istatistiği Olasılık w-istatistiği Olasılık 

lnCO -1.355* 0.087 -0.767 0.221 

lnGDPPC 1.874 0.969 4.513 1.000 

lnGDPPCK 2.480 0.993 4.899 1.000 

lnEG -2.376*** 0.008 -2.136** 0.016 

lnDCP 0.955 0.830 1.311 0.905 

lnENU 1.774 0.962 2.548 0.994 

Fark Değerleri     

∆lnCO -4.580*** 0.000 -4.431*** 0.000 

∆lnGDPPC -7.321*** 0.000 -6.050*** 0.000 

∆lnGDPPCK -7.179*** 0.000 -5.881*** 0.000 

∆lnEG -3.421*** 0.000 -4.826*** 0.000 

∆lnDCP -6.053*** 0.000 -5.874*** 0.000 

∆lnENU -9.251*** 0.000 -8.103*** 0.000 

Not: Im-Pesaran-Shin W İstatistiği için asimptotik normallik varsayımı geçerlidir. Δ işlemcisi değişkenin birinci farkının alındığını 

göstermektedir. *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde ilgili değişkenin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Birim kök testi sonuçları Tablo 2’de incelendiğinde karbon salınımı (lnCO) ve ekonomik 

küreselleşme (lnEG) değişkenlerinin düzeyde durağan olduğu ve diğer değişkenlerin birim 

köklü olduğu görülmektedir. Fark işleminin uygulanmasının ardından ekonomik küreselleşme 

(lnEG) değişkeni ile birlikte kişi başına düşen milli gelir (lnGDPPC), kişi başına düşen milli 

gelirin karesi (lnGDPPCK), finansal gelişmişlik (lnDPC) ve enerji tüketimi (lnENU) 

değişkenlerinin de durağan olduğu görülmektedir. Serilerin durağanlığının tespit edilmesinin 

ardından serilerin uzun dönemli eşbütünleşme ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir. 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Panel ARDL sınır testi ile araştırılmış ve 

eşbütünleşme katsayı tahminlerine ilişkin sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3: ARDL Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Std.Hata t-istatistiği Olasılık 

Kısa Dönem 

ECM(-1) -1.149 0.438 2.621 0.012 

D(LNCO(-1)) 0.000 0.275 0.000 0.999 

D(LNCO(-2)) -0.096 0.111 -0.864 0.392 

D(LNGDPPC) -1.639 12.182 -0.134 0.893 

D(LNGDPPC(-1)) -13.891 21.052 -0.659 0.513 

D(LNGDPPCK) 0.068 0.683 0.099 0.920 

D(LNGDPPCK(-1)) 0.936 1.343 0.697 0.489 

D(LNENU) -0.565 0.600 -0.943 0.351 

D(LNENU(-1)) 0.038 0.250 0.151 0.880 

D(LNEG) 0.077 0.056 1.373 0.177 

D(LNEG(-1)) 0.112 0.137 0.816 0.419 

D(LNDCP) -0.009 0.047 -0.202 0.840 

D(LNDCP(-1)) 0.053 0.036 1.463 0.151 

C -4.442 1.702 -2.609 0.012 

Uzun Dönem 

LNGDPPC -0.344  -0.721 0.474 

LNGDPPCK -0.047* 0.027 -1.753 0.087 

LNENU 1.414*** 0.027 51.022 0.000 
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LNEG -0.026** 0.010 -2.460 0.018 

LNCDP -0.025*** 0.008 -3.052 0.004 

Not: *, ** ve ***ifadeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde ilgili değişkenin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

Panel ARDL sınır testi ile yapılan kısa ve uzun dönem katsayı tahminler incelendiğinde, Tablo 

3’de öncelikle (ECM) hata düzeltme katsayısının negatif ve istatiksel olarak %5 düzeyinde 

anlamlı olduğu görülmektedir. Hata düzeltme katsayısının (ECM) negatif ve anlamlı olması 

uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Tablo 3’de bulunan kısa dönem 

sonuçlarına göre bağımsız değişkenler; kişi başına düşen milli gelir (LNGDPPC), kişi başına 

düşen milli gelirin karesi (LNGDPPCK), ekonomik küreselleşme (LNEG), finansal gelişmişlik 

(LNDCP) ve enerji tüketiminin (LNENU) bağımlı değişken karbon salınımı (LNCO) üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Uzun dönem katsayıları 

incelendiğinde ise ekonomik büyümenin karesinin çevre kirliliği üzerindeki etkisinin negatif 

olduğu ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir. Enerji tüketiminin 

çevre kirliliği üzerindeki etkisinin ise pozitif ve önemli ölçüde olduğu görülmektedir. Son 

olarak elde edilen bulgular incelendiğinde ekonomik küreselleşme ve finansal gelişmişliğin ise 

karbon salınımı üzerinde negatif etkisinin olduğu, ekonomik ve finansal gelişmişliğin çevreye 

kirliliğinin azalmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

5. SONUÇ 

Politik, kültürel gelişmelerin yanında teknolojik gelişmeler sayesinde küreselleşmenin 

düzeyinin artması ve küresel sermaye dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması ile birlikte 

dünya üzerinde uluslararası ticaret, portföy yatırımları, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarında önemli ölçüde artış yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte ülkelerin 

ekonomik gelişimleri ile birlikte çevresel bozulmalarında arttığı ve uluslararası boyutta çevresel 

bozulmaların önlenmesi için önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu amaçla ülkelerin ekonomik 

büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirirken çevreye zarar vermeyen üretim teknolojileri ve 

kaynaklarını kullanması istenmektedir. Aynı zamanda kaynakların verimli ve etkin 

kullanılması kıt olan kaynakların uzun yıllar ihtiyaçların karşılayabilmesi için çalışılmaktadır.  

Bu gelişmeler ışığında 2013 yılında Morgan Stanley yatırım bankası tarafından yaptırılan bir 

araştırmada yükselen piyasa ekonomileri içerisinde yer alan ve “kırılgan beşli” olarak 

değerlendirilen ülkelerde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliği ve enerji tüketiminin, 

ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin çevre kirliliği üzerindeki etkisi 1992-2014 

yılları arasındaki dönem için Panel ARDL yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda söz konusu ülkelerde inceleme dönemi için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin 

geçerli olduğu görülmektedir. Aynı dönemde enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerindeki 

etkisinin pozitif olduğu ve önemli ölücüde çevre kirliliğine neden olduğu görülmektedir. 

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliği ve enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerindeki 

pozitif etkili olduğu sonucu Topallı 2016, Lebe 2016, Javid ve Sharif 2016, Artan vd. (2015), 

Özcan (2015), Bozkurt ve Okumuş (2015) çalışmaları ile paralellik göstermektedir. İncelenen 

ülkelerde ekonomik büyümeyi engellemeyecek şekilde çevre dostu üretim teknolojileri 

kullanılması, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, imalat ve 
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sanayi sektöründe enerji verimliliğin sağlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Analizler sonucunda elde sonuçlarda ayrıca ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişimin 

çevre kirliğini uzun dönemde negatif etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlar Tamazian vd. 

(2009), Jalil ve Feridun (2011) ve Al-mulali vd. (2015) çalışmaları ile uyumludur. Ekonomik 

küreselleşme ve finansal gelişmenin çevre kirliliği üzerindeki negatif etkisinin ülkeye yapılan 

doğrudan yapılan yabancı yatırımların yeni ve çevre dostu teknolojiler olması, finansal gelişme 

ile elde edilen dış finansman sayesinde üretimde kullanılan makine ve teçhizatın enerji 

verimliliğine sahip, çevreye kirliliğine neden olmayan yeni nesil teknolojilerle değiştirilmesi 

sonucunda olabileceği değerlendirilmektedir. 

Ülkelerin politika geliştirirken ekonomik büyümeyi göz ardı etmeden enerji tüketimi 

konusunda tedbirler alması gerekmektedir. Bu anlamda kullanılan fosil enerji kaynakları yerine 

yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması teşvik edilmelidir. Teknolojik olarak eski 

çevre kirliliğini artırıcı olan üretim sistemlerinin yenilenmesi amacıyla uygun teşvik politikaları 

geliştirilerek üretim sistemlerin çevre kirliliğini önleyecek şekilde yenilenmesi sağlanmalıdır. 

Ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların çevre üzerinde olumsuz etkili olmamasına ve 

enerji verimliliğine sahip olması konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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DİYARBAKIR İLİNİN TİCARET BECERİSİNİN TRC1 VE TRC2 BÖLGELERİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Asım ÇOBAN 1 

Ömer Faruk BİÇEN 2 

Mustafa Necati ÇOBAN 3 

Özet 

Kentsel rekabet, bölgesel rekabet kapsamında önem arz eden bir olgu olmakla beraber bölgesel kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi kapsamında da elzem bir faktördür. Rekabetçi kentlerin tesisiyle bölgesel kalkınma üzerinde 

itici bir güç sağlanabilmektedir. 

Kentsel rekabet kapsamında önemli bir konu kentlerin ticaret becerileridir. Kentlerin ticaret becerileri 

kapsamındaki göstergeler, bölge veya ülke ekonomilerinin büyüme oranlarına katkı sağlama hususunda önem arz 

etmektedir.  

Çalışmada Diyarbakır ilinin ticaret becerisi TRC1 ve TRC2 bölgeleri kapsamında ele alınacaktır. Bu bağlamda 

TRC1 bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve TRC2 bölgesinde Diyarbakır ile birlikte yer alan 

Şanlıurfa illerinin ticaret becerileri ortaya koyulacaktır. Bu beş ilin ticaret becerilerini saptamaya yönelik benzer 

çalışmalardan faydalanılarak ticaret becerisi endeksi geliştirilmiştir.  

Çalışmada ilk olarak değişkenler normalize edilmiş olup akabinde belirtilen formül kapsamında endeks değerleri 

ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır ilinin ticaret becerisi endeks değeri 25,17 olarak saptanmış olup 

TRC1 ve TRC2 bölgesinde yer alan iller kapsamında sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin ardından 3. Sırada 

yer almıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kentsel Rekabet, Bölgesel Kalkınma, Ticaret Becerisi Endeksi, Diyarbakır, TRC2. 

EVALUATION THE TRADE SKILL OF DIYARBAKIR WITHIN THE TRC1 AND 

TRC2 REGIONS 

 Abstract 

Urban competition is an important factor within the scope of regional competition, and it is also an essential factor 

in the realization of regional development. The establishment of competitive cities can provide a driving force for 

regional development. 

An important issue in the context of urban competition is the trading skills of cities. Indicators within the city's 

trade capabilities are important for contributing to the growth rates of regional or country economies.  

In the study, trade skill of Diyarbakır province will be covered within the scope of TRC1 and TRC2 regions. In 

this context, the trade skills of the cities of Gaziantep, Adıyaman and Kilis in the TRC1 region and the trade skills 

of the cities of Diyarbakır and Şanlıurfa in the TRC2 region will be tried to be revealed. The trade skill index was 

developed by using similar studies to determine the trade skill of these five provinces.  
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First, the variables were normalized in the study, and then the index values within the specified formula were 

revealed. In this context, Diyarbakır province's trade skill index value was determined as 25,17 and it was placed 

in the 3rd place after the Gaziantep and Şanlıurfa  countries in the TRC1 and TRC2 regions. 

Key Words : Urban Competition, Regional Development, Trade Skill Index, Diyarbakır, TRC2. 

1. GİRİŞ 

Ülkeler birbirleri ile çok farklı alanlarda rekabet edebildiği gibi ülkeler içerisindeki kentler de 

yine birbirleriyle rekabet edebilmektedir. Rekabetçi kentler tesis etmek, ülkelerin diğer 

ülkelerle rekabet edebilmeleri kapsamında önem arz eden bir husus olarak tanımlanmaktadır. 

Kentlerin konumları, coğrafi yapıları, demografik unsurları, sosyal ve ekonomik faktörleri 

rekabet edebilirliğine önemli şekilde etki edebilmektedir. Kentlerin nüfusu, iklimi, 

ulaşılabilirliği, kültürel yapısı, yenilikçiliği, yapılan yatırımlar kentin rekabet edebilirliği 

çerçevesinde önem arz eden unsurlar olarak ifade edilebilmektedir.  

Kentlerin iktisadi olarak gösterdikleri performans rekabetçi kent olabilmeleri kapsamında önem 

arz etmektedir. Verimlilik, performans, yenilikçilik ve büyüme gibi kavramlar bazında gelişmiş 

olan kentler rekabet edilmekte ve böylelikle bölge ekonomilerine ve bölgesel rekabete de katkı 

sağlayabilmektedir. 

Ekonomik faaliyetlerin merkezi olarak kentlerdeki ticari aktivitelerin önemli olduğu 

unutulmamalıdır. Kentlerin ihracat ve ithalat kalemleri, ihracat hacimleri, dış ticaret hacimleri, 

iç talep potansiyelleri, kişi başına açılan ve kapanan şirket sayıları önemli ticaret göstergeleri 

olarak nitelendirilmektedir. Kentlerin rekabetçi kentler olarak tanımlanmalarında ticari 

faaliyetlerinin önemi büyüktür. 

Bu çalışmada TRC1  Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TRC 2 Bölgesi (Diyarbakır, 

Şanlıurfa) içerisinde yer alan iller tek bir potada değerlendirilerek Diyarbakır ilinin ticaret 

becerisinin diğer illere göre karşılaştırmalı bir değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda benzer çalışmalardan yararlanılarak ticaret beceri 

endeksi oluşturulmuştur. İlk etapta çalışmaya dahil edilen illere ait olan veriler belirtilen 

göstergeler dahilinde toplanarak normalize edilmiş ve daha sonra ise TRC1 ve TRC2  

Bölgelerinde yer alan illere yönelik ticaret becerisi endeks puanları tespit edilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Alkin, Bulu ve Kaya (2007), Türkiye’de yer alan illerin rekabet edebilirlik seviyelerini 

araştırmışlardır. Bu kapsamda endeks geliştirilmiş ve illerin rekabetçilik gücü tespit edilmiştir. 

İllerin rekabet gücünün tespit edilebilmesi kapsamında beşeri sermaye ve yaşam kalitesi, 

markalaşma becerisi ve yenilikçilik, ticaret becerisi ve erişilebilirlik olmak üzere dört farklı ana 

değişken oluşturulmuştur. Çalışmada sonuç olarak rekabetçiliği en yüksek kent İstanbul çıkmış 

iken en düşük il ise Ardahan olmuştur. 

Rajagopal (2007), Latin Amerika ülkelerinde ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Çalışma sonucunda ticari açıklık, enflasyon ve ekonomik 

büyüme arasında ilişki gözlemlenmiştir. Özellikle Arjantin, Şili, Kostarika ve Peru’da ticari 
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dışa açıklığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen reformlar sonucu önemli büyüme rakamları 

elde edildiği görülmüştür. 

Aktaş ve Çatalbaş (2011), Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalkınma ve ihracat 

ilişkisi üzerine bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. 1996-2010 yılları arası dönemin incelendiği 

çalışma sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerin kalkınmışlık seviyeleri 

yükseldikçe ihracattan aldıkları payın da arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bulu (2011), Türkiye’deki kentlerin rekabet edebilirlik düzeylerini incelemiştir. Kentsel 

rekabet gücü endeksi geliştirilen çalışmada ayrıca kentlerin ticaret becerileri de araştırılmıştır. 

Ticaret becerisi kapsamında ilk üç sırayı İstanbul, Ankara ve İzmir almıştır. 

Bruneckiene, Cincikaite ve Kilijoniene (2012), kentsel rekabet gücünün belirlenmesine yönelik 

olup Litvanya’da yer alan şehirleri kapsamaktadır. Vilnius, Klaipeda ve Kaunas’ın 

değerlendirildiği çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında 2015 yılı için tahminlerde 

Vilnius ve Klaipeda şehirlerinin oldukça rekabetçi kategorisinde yer alacağı tespit edilmişken 

Kaunas’ın rekabetçi statüsünde olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bilen ve Solmaz (2012), Diyarbakır ilinde yer alan KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları analiz 

etmiş ve buna yönelik çözüm önerileri üretmişlerdir. KOBİ ölçeğindeki 50 örneklem ile birebir 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Diyarbakır ilinde yer alan KOBİ’lerin 

ekseriyetinin mikro düzeyde aile şirketleri oldukları ve gerekli kurumsallaşmayı 

gerçekleştiremedikleri, bununla beraber finansman ve kalifiye eleman gereksinimi problemi 

yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Duranton, Morrow ve Turner (2013), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şehirler arası yolların 

ticaret faaliyetleri üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada 2007 yılına dair veriler 

kullanılmış olup çalışma sonucunda şehir içi kara yollarının 0.5 esneklik değeri ile şehir ihracatı 

üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yine daha çok kara yolu olan kentlerin 

özellikle ağır ve yüksek hacimli mal üreten sektörlerde uzmanlaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Hu (2015), yapmış olduğu çalışmada Sydney’in küresel rekabet edebilirliğini araştırmıştır. 

Amaç doğrultusunda endeks geliştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara bakıldığında 

Sydney’in küresel bir kent olarak tanımlanma kapasitenin olduğu tespit edilmiştir. 

İpek ve Öksüz (2015), Giresun ilinin kentsel rekabet gücünü DOKA kapsamında 

incelemişlerdir. Kentsel rekabet endeksi oluşturulan çalışmada bu endeksi oluşturma esnasında 

beşeri sermaye ve yaşam kalitesi, markalaşma becerisi ve yenilikçilik, ticaret becerisi ve 

yenilikçilik olmak üzere dört farklı ana değişken yer almıştır. Dört ana değişken içerisinde 35 

değişken yer almıştır. Giresun ilinin ticaret becerisi endeks değeri 3,05 olarak tespit edilmiş 

olup kentsel rekabet gücü endeks değeri 41,09 olarak bulunmuştur. 

Pilinkiene (2016), yapmış olduğu çalışmada ticari açıklığın ekonomik büyüme ve rekabetçilik 

kavramları üzerine etkisini Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri kapsamında incelemiştir. Panel veri 

analizi gerçekleştirilen çalışmada ekonomik büyümenin ticari açıklığı artırdığı ve Orta ve Doğu 
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Avrupa ülkelerindeki rekabet gücünün ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Seki ve Arslan (2018), TRC2 Bölgesi’nin kümelenme potansiyeli analizini 

gerçekleştirmişlerdir.  Çalışmada edinilen amaç doğrultusunda bölgesel kalkınmada öncü rol 

oynayacak sektörler belirlenirken üç yıldız yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

kümelenme potansiyeli yüksek orta-yüksek teknolojili sektörler olarak makine ve ekipman 

imalatı ile motorlu kara taşıtı karoser ve treyler imalatı sektörleri tespit edilmiştir. 

Serin ve Şahin (2018), Diyarbakır ilinin mobilya sanayisini GZFT analizi ile araştırmışlardır. 

Çalışma neticesinde sektörün güçlü yönleri olarak orta doğu pazarına yakınlık, ucuz işgücü, 

inşaat sektöründeki artışlar tespit edilmişken zayıf yönleri olarak ise finansal kaynak ve kalifiye 

eleman yetersizliği belirlenmiştir. 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışma TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illeri kapsamaktadır. TRC1 Bölgesi’nde 

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bulunmakta iken TRC2 Bölgesi’nde ise Şanlıurfa ve Diyarbakır 

yer almaktadır. 

Çalışmada kullanılan veriler tüm değişkenler için ulaşılabilir en güncel yıl 2016 olduğu için 

çalışmada kullanılan veriler 2016 yılına aittir. Çalışmada ilgili kurumların web sitelerinden elde 

edilen veriler ilk olarak normalize edilmiş, daha sonra belirtilen formüller çerçevesinde TRC1 

ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illerin ticaret becerisi endeks değerleri ortaya koyulmuştur. 

Çalışmada izlenilen yöntem benzer çalışmalardan faydalanılarak uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamında ticaret becerisi endeksi altında kullanılan kredi miktarı, tahakkuk eden 

vergi miktarı, ihracat hacmi, dış ticaret hacmi, sanayi elektrik tüketim miktarı, kişi başına açılan 

şirket sayısı, kamu yatırımları, gümrük bulunması, iç talep potansiyeli, yatırım teşvik belgesi 

verilen sabit yatırım miktarı ve kişi başına kapanan şirket sayısı olmak üzere 11 farklı değişken 

kullanılmıştır. TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illerin bu değişkenler kapsamındaki 

verileri ilgili kurum ve kuruluşların veri tabanlarından temin edilmiştir.  

Toplanan veriler ilk olarak normalize edilmiştir. Verilerin normalize edilebilmesi için aşağıdaki 

formül kullanılmıştır. 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑋 = 100

∗
(𝑋 − 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟)

(𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 − 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟)
 

Veriler normalize edilirken ilk olarak normalize edilmesi gereken il ile ilgili değişken değerine 

X tanımlanmıştır. X değerinden ilgili değişkene ait minimum değer çıkartılarak pay, ilgili 

değişkene ait maksimum değerden minimum değer çıkartılarak payda elde edilmektedir. Bölme 

işlemi neticesinde ortaya çıkan değer 100 ile çarpıldıktan sonra her ilin ilgili değişkeni 

kapsamında normalize edilmiş değeri tespit edilmektedir. Yapılan bu işlem sonrasında değişken 

değeri 100 olan il en yüksek puana sahip olmakta iken değişken değeri 0 olan il ise en düşük 

puanı almaktadır. 
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Veriler normalize edildikten sonra ise nihai işlem olarak TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan 

illerin ticaret becerisi endeks değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu illerin ticaret becerisi 

endeks değerlerine ulaşmak için aşağıdaki formül kullanılmıştır.  

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡 = (
∑ 𝑖 𝐴𝑡𝑖𝑋𝑡𝑖

∑ 𝑖 |𝐴𝑡𝑖|
) 

𝐴𝑡𝑖 = 𝑡 𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑖′𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑎𝑙𝑡 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 

𝑋𝑡𝑖 = 𝑡 𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑖′𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑎𝑙𝑡 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 

Ticaret becerisi endeks değeri tespit edilecek olan il ‘Endeks t’ ile temsil edilmiştir. Denklemin 

pay kısmında normalize edilme işlemi gerçekleştirilmiş olan alt değişkenler tek tek kendi 

ağırlıkları ile çarpılmakta ve daha sonra bu değerlerin toplamı alınmaktadır. Paydada ise ana 

değişkende yer alan değişkenlerin ağırlıklarının toplamı bulunmaktadır. Her bir il için bu 

işlemler gerçekleştirildikten sonra TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illere ait ticaret 

becerisi endeksi değerleri tespit edilmiş olacaktır. 

4. BULGULAR 

Çalışma kapsamında ticaret becerisi endeks değerini belirlemek için ilde kullanılan kredi 

miktarı, ilde tahakkuk eden vergi miktarı, ilin ihracat hacmi, ilin dış ticaret hacmi, ildeki sanayi 

elektrik tüketim miktarı, ilde kişi başına açılan şirket sayısı, ildeki kamu yatırımları, ilde 

gümrük bulunması, ildeki iç talep potansiyeli, ildeki yatırım teşvik belgesi verilen sabit yatırım 

miktarı ve ilde kişi başına kapanan şirket sayısı olmak üzere 11 farklı değişken kullanılmıştır. 

Bu değişkenler ve değişkenlere ait ağırlıklar Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1. Ticaret Beceri Endeks Değişkenleri 

Değişken Değişkenin 

Ağırlığı 

Hesaplama Yöntemi 

Kullanılan Kredi Miktarı 5 İlde Kullanılan Kredi Miktarı 

Tahakkuk Eden Vergi 

Miktarı 

5 İlde Tahakkuk Eden Vergi Miktarı 

İhracat Hacmi 5 İlde Kayıtlı Firmalar Tarafından 

Gerçekleştirilen İhracat Toplamı 

Dış Ticaret Hacmi 5 İlde Gerçekleştirilen İhracat ve İthalat 

Toplamı 

Sanayi Elektrik Tüketim 

Miktarı 

5 İlde Sanayide Tüketilen Elektrik Miktarı 

Kişi Başına Açılan Şirket 

Sayısı 

5 İlde Kişi Başına Açılan Şirket Sayısı/Türkiye 

genelinde kişi başına açılan şirket sayısı 

Kamu Yatırımları 3 İldeki Toplam Kamu Yatırımları (Enerji ve 

Ulaştırma-Haberleştirme Sektörleri Hariç) 

Gümrük Bulunması 3 İlde Gümrük bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 

değeri verilmiştir. 
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İç Talep Potansiyeli 3 İlin toplam nüfusu/Türkiye toplam nüfusu 

Yatırım teşvik belgesi 

verilen sabit yatırım 

miktarı 

2 İl bazında yatırım teşvik belgesi verilen sabit 

yatırım miktarı 

Kişi Başına Kapanan 

Şirket Sayısı 

-5 İlde Kişi Başına Kapanan Şirket 

Sayısı/Türkiye genelinde kişi başına kapanan 

şirket sayısı 

Çalışmanın yöntem kısmında belirtilen formüller doğrultusunda gerçekleştirilen hesaplamalar 

neticesinde TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illerin normalize edilmiş verilerine 

ulaşılmıştır. TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illere ait normalize edilmiş veriler Tablo 

2’de gözlemlenmektedir. 

Tablo 2. TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde Yer Alan İllerin Ticaret Becerisi Endeksi Kapsamında 

Normalize Edilmiş Değerleri 

Değişken  Adıyaman  Diyarbakır  Gaziantep  Kilis  Şanlıurfa  

Kullanılan Kredi Miktarı  7,65  21,86  100  0  20,96  

Tahakkuk Eden Vergi Miktarı  8,83  46,18  100  0  36,75  

İhracat Hacmi  2,81  0,58  100  0  0,81  

Dış Ticaret Hacmi  1,73  0,71  100  0  1,65  

Sanayi Elektrik Tüketim 

Miktarı  

10,55  8,63  100  0  15,86  

Kişi Başına Açılan Şirket 

Sayısı  

0  32,81  100  17,18  29,68  

Kamu Yatırımları  15,14  100  33,26  0  44,02  

Gümrük Bulunması  100  100  100  100  100  

İç Talep Potansiyeli  25,97  83,54  100  0  98,26  

Yatırım teşvik belgesi verilen 

sabit yatırım miktarı  

0  0,92  100  35,59  4,73  

Kişi Başına Kapanan Şirket 

Sayısı  

100  100  71,42  10,71  0  

Tablo 2’de Diyarbakır iline dair bulgular incelendiğinde Diyarbakır’ın kamu yatırımları ve 

gümrük bulunması alt değişkenlerinde 100 tam puanı olduğu görülmektedir. Kişi başına 

kapanan şirket sayısı alt değişkeni normalize edilmiş değeri de 100 olmakla beraber değişken 

ağırlığı negatif olduğu için bu Diyarbakır ili için olumsuz bir durumdur. Yine iç talep 

potansiyelinin 83,54 olduğu ve tahakkuk eden vergi miktarı değerinin de 46,18 olduğu 
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gözlemlenmektedir. Diyarbakır iline dair en düşük puanlar 0,58 ile ihracat hacmi, 0,71 ile dış 

ticaret hacmi ve 0,92 ile yatırım teşvik belgesi verilen sabit yatırım miktarıdır. TRC1 ve TRC2 

Bölgeleri içerisinde yer alan iller içerisinde belirtilen alt değişkenler kapsamında genel olarak 

en yüksek puanlara Gaziantep ilinin sahip olduğu görülmekte iken en düşük puanların ise Kilis 

iline ait olduğu gözlemlenmektedir. 

Veriler normalize edildikten sonra TRC1 ve TRC2 Bölgeleri içerisinde yer alan illerin ticaret 

becerisi endeks değerleri belirlenecektir. Yöntem kısmında belirtilen formül çerçevesinde 

TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde yer alan illerin ticaret becerisi endeks değerleri hesaplanmıştır. 

İllere ait ticaret becerisi endeks değerleri Tablo 3’te görülmektedir.  

Tablo 3. TRC1 ve TRC2 Bölgelerinde Yer Alan İllerin Ticaret Becerisi Endeks Değerleri 

İller  Ticaret Becerisi Endeksi  

Adıyaman  2,255 

Diyarbakır  25,17  

Gaziantep  98,4  

Kilis  11,2  

Şanlıurfa  35,13  

Tablo 3 incelendiğinde Diyarbakır ilinin 25,17 endeks değeri ile belirtilen iller içerisinde 3. 

Sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. Ticaret becerisi endeks değeri en yüksek il 98,4 ile 

Gaziantep iken Gaziantep’i 35,13 ile Şanlıurfa takip etmektedir. Belirtilen iller içerisinde 

Ticaret becerisi en düşük il 2,255 ile Adıyaman olarak tespit edilmiştir. Kilis ili ise 11,2 endeks 

değerine sahiptir. 

5. SONUÇ 

Kentlerin rekabet edebilmeleri kapsamında önem arz eden ticaret edebilme becerileri ve 

seviyeleri, kentlerin gelişmesinde öncü rol oynayan ve bu kapsamda üzerinde durulması 

gereken önemli bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Ticaret becerisi yüksek olan ve rekabet 

edebilir nitelikteki kentlerin varlığı, ekonomilerin iktisadi olarak büyümelerini sağlayacaktır. 

Çalışmada Diyarbakır ilinin ticaret becerisi TRC1 ve TRC2 Bölgeleri kapsamında 

araştırılmıştır. 2016 yılına ait verilerin kullanıldığı çalışmada ilk olarak toplanan veriler 

normalize edilmiş ve daha sonra belirtilen formül doğrultusunda illere ait ticaret becerisi endeks 

değerleri oluşturulmuştur. 

Diyarbakır ilinin ticaret becerisi endeks değerine bakıldığında Gaziantep ve Şanlıurfa’nın 

ardından 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Alt değişkenlere bakıldığında özellikle Diyarbakır 

ilinin diğer illere göre ihracat hacmi, dış ticaret hacmi, yatırım teşvik belgesi verilen sabit 

yatırım miktarı ve sanayi elektrik tüketim miktarı kapsamında geride kaldığı 

gözlemlenmektedir. Kişi başına kapanan şirket sayısı alt değişkeninin normalize edilmiş 

değerinin 100 olması, değişken ağırlığı negatif olduğu için Diyarbakır ili çerçevesinde olumsuz 

bir durumu işaret etmektedir. Diyarbakır ilinde kişi başına kapanan şirket sayısı araştırmaya 

dahil edilen iller içerisinde oldukça yüksektir. 100 puan alınan diğer iki alt değişken gümrük 
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bulunması ve kamu yatırımlarıdır. Kamu yatırımları alt değişkeninin normalize edilmiş 

değerinin 100 olması mevzu bahis iller içerisinde en çok kamu yatırımı alan ilin Diyarbakır 

olduğunu teyit etmektedir. Diyarbakır ilinin kişi başına açılan şirket sayısında, kullanılan kredi 

miktarında,  tahakkuk eden vergi miktarında Gaziantep’in ardından 2. sırada yer aldığı 

görülmektedir. Yine bunların dışında Diyarbakır ilinin iç talep potansiyelinin yüksek olduğu 

fakat incelenen 5 il içerisinde bu çerçevede 3. sırada yer aldığı gözlemlenmektedir.  

Diyarbakır ili sahip olduğu nüfus ve dolayısıyla işgücü faktörü ile ticaretin ve sanayinin daha 

çok gelişebileceği önemli bir ildir. Ticaret becerisi alt değişkenlerinin de ifade ettiği şekilde 

Diyarbakır ilinde ilk olarak ihracat hacminin ve dış ticaret hacminin artırılmasına yönelik plan 

ve projeler gerçekleştirilmesi gerekliliği gözlemlenmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak sabit yatırım miktarlarının artırılmasına yönelik girişimlerde 

bulunulmalıdır. İl kapsamında katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik teşvikler 

sağlanmalıdır. Özellikle Diyarbakır karpuzu, örgü peyniri, burma kadayıfı ve karacadağ pirinci 

gibi coğrafi işarete sahip ürünlere sahip Diyarbakır ilinin bu ürünlerin aynı zamanda coğrafi 

işaret tescilinin AB kapsamında da gerçekleştirilmesi sağlanmalı ve böylelikle bu ürünlere 

yönelik ihracat faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Bunların dışında inovasyon odaklı  seminerler 

düzenlenmeli ve Diyarbakır OSB bölgesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

KAYNAKÇA 

Aktaş, M., Çatalbaş, N. (2015). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Kalkınma ve İhracat İlişkisi 

Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2), 

61-90. 

Alkin, K., Bulu, M. & Kaya, H. (2007). İller Arası Rekabet Endeksi: Türkiye’deki İllerin 

Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 221-235. 

Bilen, A.,  Solmaz, H. (2014). KOBİ’lerin Karşılaştıkları Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Diyarbakır Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(7), 

60-79. 

Bruneckiene, J., Cincikaite, R. & Kilijoniene, A. (2012). The Specifics of Measurement the 

Urban Competitiveness at the National and International Level, Engineering 

Economics, Vol. 23, No. 3, pp. 256-270. 

Bulu, M. (2011). Measuring Competitiveness of Cities: Turkish Experience, International 

Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 2, No. 3, pp. 267–281. 

Duranton, G., Morrow, P. & Turner, M. (2013). Roads and Trade: Evidence from the US, 

University of Toronto, Mimeograph. 

Hu, R. (2015). Competitiveness, Migration, and Mobility in the Global City: Insights from 

Sydney, Australia, Economies, 3(1): 37-54. 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

59 
 

İpek S., Öksüz, M., (2015). Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında 

İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 22, pp.635-649. 

Pilinkiene, V. (2016). Trade Openness, Economic Growth and Competitiveness. The Case of 

Central and Eastern European Countries. Inzinierine Ekonomika-Engineering 

Economics, 27(2), 185-194. doi:10.5755/j01. ee.27.2.14013. 

Rajagopal, D. (2007). Trade Openness and Economic Growth in Latin American Countries, 

Working Paper No. 2007-MKT-05, Department of Marketing, Business Division, 

Monetary Institute of Technology and Higher Education, ITESM, Mexico City, Mexico. 

Seki, İ., Arslan, M. (2018). TRC2 (Diyarbakır – Şanlıurfa) Bölgesi Kümelenme Potansiyeli 

Analizi, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1),32-53. 

Serin, H., Şahin, Y. (2018). Diyarbakır İli Mobilya Sanayisinin GZFT Analizi İle 

Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Forest Science, 2(1), 83-90. 

  



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

60 
 

COĞRAFİ İŞARETLEME VE DİYARBAKIR’DAKİ COĞRAFİ İŞARETLİ 

ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mustafa Necati ÇOBAN 1 

Özet 

Ürünün tüketicilerce daha çok tercih edilmesini sağlayacak belirgin bir ününün veya niteliğinin olması ve bu 

ürünün belirli bir şehir, yöre veya ülke ile özdeşleşmesi o ürünün coğrafi işaret ile tescil edilmesini 

gerektirmektedir. Coğrafi işaretleme tescili ile beraber ürün koruma altına alınabilmekte ve aynı zamanda 

kullanım hakkı elde edilebilmektedir. 

Özellikle kentlerin rekabet edebilirlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerinin önemi büyüktür. Coğrafi işaretli 

ürünler, kentlerin tanıtımına fayda sağlamakta ve bu kentlerin ekonomik olarak gelişebilmelerine önemli ölçüde 

destek olmaktadır. Bu kapsamda kentlerin coğrafi işaretleme potansiyeli iyi araştırılmalı ve kentlerin marka 

algısına fayda sağlayan ürünlerin coğrafi işaretleme ile tescili gerçekleştirilmelidir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak coğrafi işaretleme kavramı teorik çerçevede ifade edilecektir. Bunun yanı sıra 

Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerden genel hatlarıyla bahsedilecek ve daha sonrasında Diyarbakır ilindeki 

coğrafi işaretli ürünler değerlendirilecektir. Tescil başvurusu yapılmış olan fakat henüz coğrafi işaret olarak tescil 

edilmemiş ürünler incelenecek, Diyarbakır’a özgü olan ve henüz coğrafi işaret tescil başvurusu 

gerçekleştirilmemiş ürünler de ele alınacaktır. Çalışma kapsamında Diyarbakır ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin 

kent ekonomisine katkılarının araştırılması ve coğrafi işaretli ürün kapasitesinin ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaretleme, Coğrafi İşaretli Ürünler, Kentsel Rekabet, Diyarbakır. 

GEOGRAPHICAL INDICATION AND EVALUATION OF GEOGRAPHICAL 

INDICATED PRODUCTS IN DİYARBAKIR 

 Abstract 

The fact that the product has a certain reputation or quality to make it more preferred by consumers and that this 

product is identified with a specific city, region or country requires that the product be registered with a 

geographical indication. With the geographical indication registration, the product can be protected and at the 

same time the right to use can be obtained. 

Especially in terms of the competitiveness of cities, the importance of geographical indicated products is of great 

importance. Geographical indicated products benefit from the promotion of cities and contribute significantly to 

the economic development of these cities. In this context, the geographical indication potential of cities should be 

investigated well and the products that provide benefit to the brand perception of cities should be registered with 

geographical indication. 

Within the scope of the study, firstly the concept of geographical indication will be expressed in theoretical 

framework. This will be discussed as well as the general lines of the geographical indicated products in Turkey 

and geographical indicated products will be evaluated later in the province of Diyarbakir. Products that have 

been registered but not yet registered as geographical indication will be examined and products that are specific 

to Diyarbakır and which have not yet been registered for geographic indication will be considered. The aim of 

this study is to investigate the contribution of geographical indicated  products of Diyarbakir to the city economy 

and to reveal the capacity of geographical indicated products. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF., İktisat Bölümü, necati.coban@gop.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile beraber taklit ürünlerin artması ülkelerin buna yönelik önlem almalarına yol 

açmıştır. Telif hakları önem kazanmış, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve 

geliştirilebilmesi adına hem ülke bazında hem de ülkelerarası kapsamda patent kurumları 

oluşturulmuştur. 

Teknolojik ilerleme ancak fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi ve 

geliştirilebilmesiyle mümkündür. Korunaklı fikri ve sınai mülkiyet haklarının tesis edilmediği 

ülkelerde bireyler kendilerini özgür hissedememekte ve üretken davranamamaktadırlar. Ancak 

kamu otoritesi tarafından mülkiyet haklarının korunduğu ülkelerde yaratıcılık ve yenilikçilik 

gelişebilmekte, bilimsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilebilmekte ve teknolojik ilerleme 

sağlanabilmektedir. 

Ürünleri diğer ürünlerden ayıran bir takım özellikler bulunabilmektedir. Ürünün tadı, ebatı veya 

diğer özelliklerinin türevlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde farklılık arz etmesi bu 

ürünlerin belirginleşmesine yol açabilmektedir. Bu belirgin farklılıklar ürünün ünlenmesini 

sağlayabilmektedir. Ürünler özellikle yöreden yöreye fark edebilmektedirler. Bu da ürünün 

aynı zamanda bulunduğu yöre ile özdeşleşmesini ve bu yöre ile beraber anılmasını 

sağlayabilmektedir. 

Coğrafi işaretleme ile beraber ürünler hukuki düzenlemeler ile koruma altına alınmakta olup 

aynı zamanda bu ürünlerin küresel bir değer haline gelmesi ve bulundukları yörelere, bölgelere 

veya ülkelere önemli ölçüde ekonomik katkılar sağlaması amaçlanmaktadır. Ürünlerin coğrafi 

işaretleme ile koruma altına alınmasıyla beraber bu ürünün üretildiği veya bulunduğu yöre 

turizm kapsamında avantajlı hale gelebilmektedir. Çünkü coğrafi işaretli ürünler küresel bir 

nitelik kazanabilirse ve bulunduğu bölge dışına pazarlanabilirse önemli bir turizm ürünü olarak 

nitelendirilebilecektir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak coğrafi işaretleme kavramı açıklanacak ve akabinde 

Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünler kısa bir şekilde değerlendirilecektir. Daha sonra Diyarbakır 

ilindeki coğrafi işaretli ürünler incelenecek ve bununla beraber Diyarbakır ilinin coğrafi işaretli 

ürün potansiyeli taşıyan ürünleri araştırılacaktır. Çalışma kapsamında Diyarbakır ilinin tescilli 

coğrafi işaretlerinin incelenmesi ve coğrafi işaretli ürün kapasitesinin ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır.  Başvuru aşamasında olan ürünler ifade edilecek ve coğrafi işaretli ürün olma 

potansiyeli olan ürünler tartışılacaktır. Çalışmanın Diyarbakır ili genelindeki bilgi birikimine 

katkı sağlayacağı düşünülmekte olup çalışmanın sonuç kısmında Diyarbakır ilinin coğrafi 

işaretli ürün potansiyelinin kullanılabilmesine yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

2. COĞRAFİ İŞARETLEME 

Coğrafi işaret tanım olarak bir ürünün belirli bir şehir, bölge, yöre veya ülke ile bağlantısını 

ifade eden ve bağlantı içerisinde olduğu bu şehirlerde bu ürünlerin üretildiğini veya 

bulunduğunu niteleyen bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Esen, 2016, s. 447). Coğrafi 
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işaretli ürünler rekabetçi kentler oluşturulması ve bölgesel rekabetin tesis edilebilmesi 

kapsamında önem taşımakta olup aynı zamanda kırsal ve yerel kalkınmaya da önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

Coğrafi işaretleme kapsamında ortaya konulan ilk hukuki sözleşme 1883 yılında imzalanan 

Paris Sözleşmesidir. Paris sözleşmesi ile beraber coğrafi işaretleme çalışmaları ve girişimleri 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kültür ekonomisi kapsamında ortaya çıkan ve belirli bir 

yörenin kültürünü, geleneklerini, dokusunu yansıtan coğrafi işaretli ürünler, 

küreselleşebilmeleriyle beraber ülkelerinin tanıtımlarına da katkı sağlamaktadır. 

Dünya üzerindeki coğrafi işaretleme faaliyetlerinin Avrupa’da başlamasıyla beraber Dünya’nın 

farklı coğrafi bölgelerinde, farklı ülkelerde tescil edilen bir çok işaret olduğu 

gözlemlenmektedir. Fildişi Sahilleri’nden Man Dağı pirinci, Gine’de Mamou biberi ve Boke 

palm yağı, Kamerun’da Oku beyaz balı, Güney Afrika’da Karoo kuzusu, Kolombiya’da Velez 

bocadillosu, Jamaika’daki Mavi Dağ, Meksika’da Cotija peyniri, Himalayalar’daki Basmati 

pirinci ve Seylan (Nepal) çayı dünyanın farklı bölgelerindeki coğrafi işaretli ürünlere örnek 

olarak gösterilebilir. Tüm bu ürünlere bakıldığında her bir ürünün belirli bir prestijinin, 

itibarının olduğu ve tüketiciler tarafından yüksek bedeller ödenerek satın alındığı bilinmektedir. 

(Sautier, Bienabe ve Cerdan, 2011, s. 140).  

Coğrafi işaretli ürünler sadece kentlerin rekabet edebilmeleri için elzem bir konu olmamakla 

beraber aynı zamanda ülkeler için de önem arz eden bir kavram olarak nitelendirilmektedir. 

Özellikle sınırlı ticari faaliyetleri olan az gelişmiş ülkeler için coğrafi işaretli ürünler oldukça 

önem taşımaktadır. Bu ülkelerin sahip oldukları küreselleşmiş ve turizm ürünü olarak coğrafi 

işaretli ürünler bu ülkelerin daha hızlı bir gelişim gösterebilmelerine olanak tanıyabilmektedir. 

Coğrafi işaretleme koruması ile beraber bilginin kötüye kullanımı engellenmekte, yanıltıcı ve 

haksız rekabetin önü kesilmektedir. Coğrafi işaret tescilleri ile beraber tüketici ürünü kolayca 

tanımlayabilecek konuma gelmektedir. Yine tüm bunlarla beraber coğrafi işaretleme sistemi ile 

ürünlerin itibarının ön planda tutularak kamu yararının gözetildiği ifade edilebilir (Rangnekar, 

2003, s. 1-2). 

Dünya üzerinde en gelişmiş coğrafi işaretleme sisteminin Avrupa Birliği’ne ait olduğu 

bilinmektedir. Avrupa Birliği, kota ve fiyat desteği politikasını aşamalı olarak terk ederek 

özünde ürünlerin kaynağını vurgulayan bir kalite politikası izlemeye başlamıştır. Coğrafi 

işaretleme kapsamında AB; menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel özellikli ürünler olmak 

üzere üç farklı araç geliştirmiştir (Diallo, 2017, s. 1). 

Menşe adı kapsamında belirli bir yer, bölge ve ülkeye has olan bir ürün tanımlanmaktadır. 

Menşe adı kapsamında gerçekleştirilecek başvuru öncesinde ilgili ürünün sahip olduğu 

özellikler ile ilgili bölgenin coğrafi özellikleri arasında çok yakın bir ilişkinin ortaya koyulması 

gerekmektedir. Mahreç işaretli ürünler kapsamında ise belirli bir bölge, alan veya tüm ülkeden 

kaynaklanan tarım ve gıda ürünleri bulunmaktadır. Mahreç işaretli ürünlerde yine belirli yöre 

veya bölge ile özdeşleşmekle beraber aynı zamanda ürünün üretiminin, yetiştirilmesinin ve 

ürünle ilgili diğer faaliyetlerin sadece ilişkili olunan yöre veya bölgede yapılması gerekliliği 
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şartı bulunmaktadır. Bir ürünün geleneksel özellikli ürün olarak nitelendirilebilmesi veya tescil 

edilebilmesi için ise o ürünün geleneksel metodlarla üretilmesi ve geleneksel ürün adının 

geleneksel ürün karakterini, ruhunu yansıtması gerekmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLEME VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER 

Türkiye’deki coğrafi işaretleme mekanizması incelendiğinde coğrafi işaret tescilinin Türk 

Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Belirgin bir ününün, farkının olduğu 

düşünülen ürünlerin coğrafi işaret tescilinin alınması üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 

üretici grupları, kamu yararını gözeten kooperatifler, vakıflar ve dernekler Türk Patent 

Enstitüsü’ne başvuru gerçekleştirebilmektedirler 

Türkiye’de coğrafi işaretleme sistemi ‘menşe adı’ ve ‘mahreç işareti’ olmak üzere iki farklı 

kavramdan oluşmaktadır. Menşe adında ürünün belirgin bir bölgeye, alana, yöreye özgü olması 

ve ait olduğu yöreye ait doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması gerekmektedir. 

Yine mahreç işaretinde de ürünün belirli bir yöreyle, bölgeyle veya alanla özdeşleşmesi 

gerekmektedir. Menşe adlarında ürün sadece ait olduğu bölgede üretilebilmekte iken mahreç 

işaretinde ürün başka bir bölgede de üretilebilmektedir. İki kavram arasındaki temel farklılık 

üretim yerinden kaynaklanmaktadır (Acar, 2018, s. 165-166). 

Türkiye’nin coğrafi işaretleme kapsamındaki faaliyetlerinin temelini 1995 yılında kabul edilen 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) teşkil 

etmektedir. Bu KHK ile beraber Türkiye’de coğrafi işaretler koruma altına alınmıştır (Çalışkan 

ve Koç, 2012, s. 196).  

Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlere bakıldığı zaman özellikle bu ürünler içerisinde yöresel 

tatların ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Türk Patent Enstitüsü kapsamında tescil edilmiş 

446 ürün bulunmakta iken yine başvuru süreci devam eden 428 ürün bulunmaktadır.  

Tablo 1’de Türkiye’deki en fazla tescil edilmiş coğrafi işareti olan ilk on il görülmektedir. Tablo 

incelendiğinde en fazla coğrafi işaret tescili olan ilin Şanlıurfa (27) olduğu görülmektedir. Yine 

Şanlıurfa’yı 24 coğrafi işaret tescili ile Gaziantep izlemektedir. Gaziantep’i 17 coğrafi işaretli 

ürün ile İzmir takip etmektedir. 

Tablo 1. Tescil Edilmiş Coğrafi İşaretli Ürün Sayısına Göre Türkiye’de İlk 10 İl 

İller Tescil Edilmiş Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 

Şanlıurfa 27 

Gaziantep  24 

İzmir 17 

Manisa 13 

Ankara 12 

Kahramanmaraş 12 

Mersin 11 

Balıkesir 11 

Kayseri 11 
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Afyonkarahisar 11 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 

Türkiye’de tescil edilmiş coğrafi işaretli ürünlere birkaç örnek olarak Kayseri mantısı, Ankara 

simidi, İspir Kaymağı, Taşpınar El Halısı, Şanlıurfa Biberi, Kahramanmaraş Yemenisi vb 

gösterilebilir. Türkiye’deki AB tarafından tescil edilmiş coğrafi işaretli ürün sayısı yalnızca 

üçtür. Bu ürünler Antep Baklavası, Malatya Kayısısı ve Aydın İnciridir. 

Özellikle ürünlerin küreselleşebilmesi, önemli bir pazar sahası kazanabilmesi ve bir turizm 

ürünü olarak değerlendirilebilmesi için Avrupa Birliği tarafından bu ürünlerin tescilinin 

gerekliliği ifade edilmektedir. AB kapsamında tescil edilen üç ürün dışında Türkiye tarafından 

AB tescili çerçevesinde başvuru işlemleri devam eden 14 ürün daha bulunmaktadır. Bu ürünler 

Milas Zeytinyağı, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, İnegöl Köfte, Aydın Kestanesi, Edremit 

Yeşil Çizik Zeytini, Bayramiç Beyazı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Kayseri Mantısı, 

Antep Fıstığı, Antep Lahmacunu, Taşköprü Sarımsağı ve Giresun Tombul Fındığıdır. 

4. DİYARBAKIR İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ, BAŞVURULARI VE 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN KAPASİTESİ 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Diyarbakır iline bakıldığı zaman 

önemli bir kültürel zenginliğe sahip olduğu görülmektedir. 9000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu 

bilinen Diyarbakır ili önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.  

Diyarbakır ilinin tescil edilmiş coğrafi işaretli ürünleri incelendiği zaman bu ürünlerin 

Diyarbakır Burma Kadayıfı, Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Örgü Peyniri ve Karacadağ 

Pirinci olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 2’de bu ürünlere yönelik detaylı bilgiler 

görülmektedir. 

Tablo 2. Diyarbakır İline Ait Tescil Edilmiş Coğrafi İşaretli Ürünler 

Ürün Adı Ürün 

Grubu 

Başvuru 

Tarihi 

Tescil 

Tarihi 

Coğrafi 

İşaretin 

Türü 

Başvuru 

Yapan/Tescil 

Ettiren 

Tescil 

No 

Diyarbakır 

Burma 

Kadayıfı 

Gıda 29.11.2013 30.10.2017 Mahreç 

İşareti 

Diyarbakır 

Valiliği 

220 

Diyarbakır 

Karpuzu 

Tarım 03.12.2007 06.04.2009 Menşe 

Adı 

Diyarbakır 

Valiliği 

111 

Diyarbakır 

Örgü Peyniri 

Gıda 15.02.2010 22.02.2013 Mahreç 

İşareti 

Diyarbakır 

Valiliği 

170 

Karacadağ 

Pirinci 

Gıda 04.11.2010 28.03.2018 Menşe 

Adı 

Diyarbakır 

Valiliği 

337 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 

Tablo 2 incelendiğinde başvuru tarihi ile tescil tarihi arasındaki zaman farkının en uzun olduğu 

ürünün Karacadağ Pirinci olduğu görülmektedir. Diyarbakır Karpuzunun ise başvuru tarihi ve 
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tescil tarihi arasındaki zaman farkının en kısa olduğu coğrafi işaretli ürün olduğu 

gözlemlenmektedir. Tüm ürünler için başvuru yapan ve tescil ettiren kurum Diyarbakır 

Valiliği’dir. Diyarbakır Burma Kadayıfı ve Diyarbakır Örgü Peyniri mahreç işareti niteliğine 

sahip iken Diyarbakır Karpuzu ve Karacadağ Pirinci menşe adı kapsamında 

değerlendirilmektedir.  

Diyarbakır ilinin tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra başvuru süreci devam eden 

ürünleri de bulunmaktadır. Bu ürünler Boğazkere Üzümü, Diyarbakır Bazaltı, Diyarbakır Ciğer 

Kebabı, Diyarbakır Perdeli Ciğer Kebabı, Diyarbakır İpek Puşisi ve Diyarbakır İpeğidir. Bu 

ürünlerin başvuru süreci ile alakalı detaylı bilgi Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3. Coğrafi İşaret Tescil Başvuru Süreci Devam Eden Ürünler 

Ürün Adı Ürün 

Grubu 

Başvuru 

Tarihi 

Coğrafi 

İşaretin Türü 

Başvurunun 

Yapıldığı İl 

Boğazkere Üzümü Tarım 12.02.2018 Mahreç İşareti Diyarbakır 

Diyarbakır Bazaltı Maden 18.12.2017 Menşe Adı Diyarbakır 

Diyarbakır Ciğer 

Kebabı 

Gıda 18.12.2017 Mahreç İşareti Diyarbakır 

Diyarbakır Perdeli 

Ciğer Kebabı 

Gıda 18.12.2017 Mahreç İşareti Diyarbakır 

Diyarbakır İpek Puşisi Tekstil 20.12.2017 Menşe Adı Diyarbakır 

Diyarbakır İpeği Tekstil 20.12.2017 Menşe Adı Diyarbakır 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 

Tablo 3 analiz edildiğinde başvuru süreci devam eden ürünlerden Boğazkere Üzümü, 

Diyarbakır Ciğer Kebabı ve Diyarbakır Perdeli Ciğer Kebabının mahreç işareti kapsamında 

başvurusunun gerçekleştiği görülmekte iken Diyarbakır Bazaltı, Diyarbakır İpek Puşisi ve 

Diyarbakır İpeğinin menşe adı kapsamında başvurusunun gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu 

ürünler arasında tescil çerçevesinde en son yapılan başvurunun Boğazkere üzümü olduğu 

görülmekte iken Diyarbakır Bazaltı, Diyarbakır Ciğer Kebabı ve Diyarbakır Perdeli Ciğer 

kebabına dair başvuruların aynı tarihte gerçekleştiği görülmektedir. Yine Diyarbakır İpek Puşisi 

ve Diyarbakır İpeği kapsamında gerçekleştirilen başvuruların da 20.12.2017’de yapıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Diyarbakır ili sadece tescili gerçekleşmiş coğrafi işaretli ürünleri ve tescil başvuru süreci devam 

eden ürünleri kapsamında değerlendirilmemelidir. Kadim bir kent olarak Diyarbakır ilinin 

coğrafi işaretli ürün potansiyelinin oldukça fazla olduğu Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4. Coğrafi İşaretli Ürün Olma Potansiyeli Taşıyan Ürünler 

Ürünler 

Diyarbakır Usulü Kaburga Dolması 

Diyarbakır Mahlepli Bayram Çöreği 

Lice Domatesi 
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Diyarbakır Hasır Bileziği 

Diyarbakır Mercimeği 

Sütlü Nuriye 

Diyarbakır Güvercini (Bozak) 

Meftune 

Habenisk Çorbası 

Lebeni 

Pencegoşt Kebabı 

Hıllorik Aşı 

Belluh 

Kibe Mumbar 

Üsküre Kebabı 

Pür Lezzet 

Simindirik 

Karacadağ Yayık Tereyağı 

Ayva Kebabı 

5. SONUÇ 

Çalışma kapsamında ilk olarak coğrafi işaretleme kavramsal olarak belirtilmiş, daha sonra 

Türkiye’deki coğrafi işaretleme sistemi ifade edilmiş ve bu doğrultuda ortaya konan faaliyetler 

genel çerçevesiyle betimlenmiştir. Akabinde ise Diyarbakır ilindeki tescil edilmiş coğrafi 

işaretli ürünler, başvuru sürecindeki ürünler ve coğrafi işaretli ürün olma potansiyeli taşıyan 

ürünler incelenmiştir. 

Diyarbakır ili geçmişten bugüne önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kültürel mirası 

zengin olan bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyarbakır kültür ekonomisi göstergeleri 

çerçevesinde önemli coğrafi işaretli ürünlere sahip olup aynı zamanda kadim bir kent olarak 

önemli bir coğrafi işaretleme potansiyeli de bulunmaktadır. 

Çalışmada ortaya konan veriler Diyarbakır ilinin coğrafi işaretli ürün kapasitesinin oldukça 

yüksek olduğunu fakat bu kapasitenin hali hazırda etkin olarak kullanılamadığını 

göstermektedir. Coğrafi işaretli ürün olma potansiyeli taşıyan ürünlere yönelik başta Diyarbakır 

Valiliği olmak üzere bu ürünlerin tesciline yönelik başvuru süreçleri başlatılmalıdır. Önemli 

yöresel tatlara ve kültürel ürünlere sahip olan Diyarbakır ilinin bu potansiyeli kullanılarak 

önemli bir cazibe merkezi haline getirilmelidir. 

Yine Avrupa Birliği tarafından Diyarbakır iline ait coğrafi işaretli ürünlerin tescil edilmesine 

yönelik gayret ve çaba gösterilmelidir. Hali hazırda Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli 

olan Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Burma Kadayıfı, Diyarbakır Örgü Peyniri ve Karacadağ 

Pirincinin aynı zamanda Avrupa Birliği kapsamında da tescilli hale getirilmesi için çalışmalar 

başlatılmalıdır. 

Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek olan tescillerin bu ürünlerin tanıtımına katkı 

sağlayacağı ve yine bu ürünlerin turizm ürününe dönüşecekleri unutulmamalıdır. Avrupa 
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Birliği kapsamında tescil edilecek olan coğrafi işaretli ürünler aynı zamanda küresel bir ürün 

statüsü kazanacağından ötürü aynı zamanda şehre ekonomik katkılar da sağlayacaktır.  
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN YAPISAL SORUNLARI, BU SORUNLARIN 

TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ1 

 

Metin KETBOĞA 2 

Özet 

Dış ticaret, ülkelere döviz girdisi sağlaması yönüyle oldukça önemli bir ekonomik indikasyondur Bir ülkenin 

kalkınmasına önemli rol oynayan dış ticaret farklı coğrafyadaki firmalar arasında gerçekleştiği için bir takım 

sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunlardan bazıları yapısal bazıları ise yapısal değildir. Yapısal olmayan 

sorunları çözmek için Uluslararası Ticaret Odası dış ticaretle ilgili çeşitli kurallar belirlemiştir. Yapısal olan 

problemler ise daha çok o ülke ile ilgili spesifik konulardır. Araştırmamızın amacı Türkiye’de dış ticaretin yapısal 

sorunlarını belirlemek, bu sorunların Türkiye ekonomisine olan etkilerini saptamak ve bunlara çözüm önerileri 

sunmaktır. Türkiye’de dış ticaretin yapısal sorunları dış ticaret açığı, yerli olmayan para cinsi ile dış ticaret, 

ödeme şekillerine göre ihracat ve ithalat, ihracatın ithalata bağımlı olması, döviz kuru politikaları, gümrük birliği 

anlaşması ve kısıtlayıcı hükümleri, gümrük vergileri ve kota uygulamaları ve nitelikli dış ticaret elemanı eksikliği 

olarak sıralanabilir. Ülkenin kalkınmasında önemi bir yeri olan dış ticaretteki yapısal sorunlar alınacak çeşitli 

önlemlerle azaltılabilir. Sorunların azalmasıyla Türkiye’de dış ticaret hedeflenen seviyelere rahatlıkla 

ulaşacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Yapısal Sorunlar, Ekonomi. 

STRUCTURAL PROBLEMS IN TURKEY'S FOREIGN TRADE AND THEIR 

EFFECTS ON TURKISH ECONOMY AND SOLUTION OFFERS 

 Abstract 

Foreign trade is a very important economic indication in terms of providing foreign currency inflow to countries. 

Foreign trade, which plays an important role in the development of a country, takes place among the companies 

in different geographies and brings some problems Some of these problems are structural and others are not. In 

order to solve non-structural problems, the International Chamber of Commerce has established various rules on 

foreign trade. However, structural problems are more specific to that country. The aim of our study was to 

determine the structural problems in Turkey’s foreign trade and appoint  thier effect on Turkish economy and 

remark solution offers. Structural problems in Turkey's foreign trade can be discussed under the following 

headings: foreign trade deficit, foreign trade with non-domestic money type, export and import according to 

payment types, export dependence on import, exchange rate policies, customs union agreement and its restrictive 

provisions, customs duties and quota applications and lack of qualified foreign trade personnel. Structural 

problems in foreign trade, which has an important role in the development of the country, can be mitigated by 

various measures. The reduction of the problem will easily reach the targeted level of foreign trade in Turkey. 

Key Words : Foreign Trade, Structural Problems, Economy. 

1. GİRİŞ 

Dış ticaret, bir ülkeye döviz girdisi sağlayan önemli yollardan biridir. Türk ekonomisinin dış 

ticaret yapısına ve dış ticaret hacminin gelişimine bakıldığında özellikle 1980’lerin sonlarına 

                                                           
1 Bu bildiri Metin KETBOĞA’nın “Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısal Sorunları ve Bu Sorunların Malatya’da 

Faaliyetini Sürdüren Dış Ticaret Şirketlerinin Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri: Malatya Örneği” başlıklı 

yayınlanmamış doktora tezinden türetilmiştir. 
2 Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finans 

Bilim Dalı, info@ketboga.com.tr, ORCID ID: 0000-0002-0107-3557. 
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doğru ihracata yönelik üretim ve ticaret hareketleri liberalleşme süreciyle birlikte dış ticaret 

faaliyetlerinin artmasını sağlamıştır. Bu dönemde ihracatın artırılmasına yönelik birçok 

düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler sonrasında gerçekleşen dışa açılma süreci ile 

birlikte Türkiye’nin hem ihracatında hem de ithalatında hızlı artışlar görülmüştür. Ancak bu 

süreçte ihraç edilenden daha fazla mal ve hizmet ithal edilemeye başlandığı için gerek tüketim 

gerekse de üretim yapısı ithal girdilere bağımlı hale gelmiştir (Konak, 2018:6). 

2. DIŞ TİCARETİN YAPISAL SORUNLARI 

İhracatın ve ithalatın artması zamanla dış ticarette bazı yapısal sorunların oluşmasına neden 

olmuştur. Dış ticarette başarılı olmanın yolu mevcut yapısal sorunların çözülmesinden geçer. 

Türkiye’nin dış ticaretteki yapısal sorunlarını: 

 Dış ticaret açığı,  

 Yerli olmayan para birimi ile dış ticaret yapmak, 

 İhracatın ithalata bağımlılığı,  

 Gümrük birliği anlaşması ve kısıtlayıcı hükümleri,  

 Gümrük vergileri ve kota uygulamaları 

 Nitelikli dış ticaret elemanı eksikliği olarak sınıflandırabiliriz. 

2.1. Dış Ticaret Açığı 

Dış ticaret açığı, genel itibari ile bir ülkenin para cinsinden ithalat miktarının ihracat 

miktarından fazla olması olarak ifade edilebilir. Dış ticaret açığına neden olan pek çok 

ekonomik unsurun bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu ekonomik unsurların başında  

döviz kurları gelmektedir. Döviz kurlarında meydana gelen artış ve azalışlar, dış ticaret açığının 

ortaya çıkmasını doğrudan etkilemektedir. Bu etki farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu 

etkilerden ilki döviz kurlarındaki yüksek miktarlı artış ve azalışlardan kaynaklanmaktadır. 

Döviz kurlarında meydana gelen büyük boyutlu dalgalanmalar, yatırımcılar açısından 

ekonomik bir belirsizlik anlamına geldiği için yatırımların azalmasına neden olmaktadır. 

Yatırımların azalması üretim hacminin olumsuz etkilenmesine ve ihracatta daralmaya neden 

olmaktadır (Koç ve Değer, 2010:80). Diğer bir etki ise ulusal paranın gereğinden fazla değer 

kazanmasıyla ilgilidir. Ulusal paranın gereğinden fazla değer kazanması ithalatı cazip hale 

getirmekte ithalat oranlarının artmasına neden olmaktadır. İthalatın artması ihracatın düşmesi 

dış ticaret açığının büyümesini sağlar (Özdemir ve Ordu, 2013:29). 

Dış ticaret açığının artmasına neden olan bir diğer unsur ithal gidi bağımlılığıdır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde üretim yapısının önemli oranda ithal girdilere bağımlı olması 

nedeniyle yüksek miktardaki hammadde ve aramalı ithalatı dış ticaret açığını yükseltmektedir. 

Bunun yanında, ülke kaynaklarının yetersiz olması veya ithal ürünlerin fiyatlarındaki avantajlar 

üretim için gerekli olan hammadde ve ara mallarının yurtdışından ithal edilmesine neden 

olmaktadır. Gerek iç piyasada tüketmek amacıyla üretilmiş olsun gerekse de ihraç etmek 

amacıyla üretilmiş olsun üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin yurt dışından temini ise ithalat 
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harcamalarının artması ve ithalatın gerçekleştirildiği ülkelere finansal sermaye transferi 

anlamına gelmektedir. Bu durum ise dış ticaret açığının artmasına neden olmaktadır (Hepaktan, 

2008:1-22). 

Dış ticaret açığının artmasına neden olan bir diğer önemli ekonomik unsur katma değer 

yaratılmadan ihraç edilen ürünlerdir. Katma değeri yüksek ürün, ileri teknoloji kullanarak bir 

üründen beklenen faydanın artırılmasını sağlayarak ondan en yüksek geliri elde etmektir. 

Türkiye’de birçok ürün katma değer yükseltilmeden ham olarak ihraç edildiği için gelir 

istenilen seviyelerde değildir. Özellikle yer altı zenginlik kaynaklarımızdan bazıları ham olarak 

ihraç edilmekte ve bitmiş ürünlerin içinde kullanılmaları sebebiyle tekrar ithal edilmektedir. 

Örneğin, ham madde olarak ihraç edilen bor madeni, birçok sanayi ürününde kullanılarak tekrar 

ithal edilmektedir. Katma değer yaratıldıktan sonra ithal edilen her ürün dış ticaret açığının 

artmasını sağlamaktadır (Göçer, 2013:240).. 

2.2. Yerli Olmayan Para Cinsi İle Dış Ticaret Yapmak 

Türkiye’de dış ticaret faaliyetleri başta ABD Doları, Euro olmak üzere İsviçre Frangı, Japon 

Yeni, İngiliz Sterlini, Türk Lirası,..vs olmak üzere çok çeşitli para birimi üzerinden 

gerçekleştirilmektedir (TÜİK, 2019). TÜİK verileri doğrultusunda Türkiye’nin 2009-2018 

yılları arasındaki dış ticaretinde ihracatta en fazla mal mukabili ödeme şeklinin, ithalatta ise en 

fazla peşin ödeme veya buna benzer ödeme şekillerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Ödeme şekilleri noktasında, ihracatın en riskli ödeme şekli olarak kabul edilen mal mukabili 

ödeme şekli ile ihracat yapıp, ithalatta ise en az riskli olan ödeme şekillerinden peşin ödeme 

metodunun tercih edilmesi Türkiye’nin dış ticaretinde ihracatçıların ödeme şekillerini 

belirlemede etkin olmadığını ithalatçı firmaların karar verici olduğunu göstermektedir.  

2.3. İhracatın İthalata Bağımlılığı 

Son yıllarda küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte uluslararası ticaretin önündeki 

engellerin azalması ve teknolojik yapıdaki olumlu gelişmeler özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin dış ticaretini etkilemekte ve bu ülkelerin dış girdilere bağımlılığını arttırmaktadır. 

Ayrıca, küreselleşmenin getirdiği rahatlık ve dünya ticaretinde yer alma çabaları ülkelerin dışa 

açık ticaret politikaları uygulamalarını zaruri kılmaktadır. Ancak bu zaruriyet sanayileşme 

sürecini bitirmemiş ülkeler için mamul malların, sanayileşme sürecini bitirmiş ülkeler içinse 

ham madde ve ara malı ithalatının önemli oranda yükselmesine neden olmaktadır (İnançlı ve 

Konak, 2011: 345).    

İhracata dayalı sanayileşme stratejisinin başarısı, sermaye ve ara malı üreten endüstrilerin 

geliştirilmesine bağlıdır. Ekonomik büyümenin ve üretimin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 

duyulan girdilerin başında ise enerji faktörü gelmektedir. Özellikle yeterli enerji kaynaklarına 

sahip olmayan ülkelerin üretim sürecinde ortaya çıkan enerji kullanımındaki artış, söz konusu 

ülkeleri artan üretim hacmi ve ihtiyaçlar doğrultusunda dışa bağımlı hale getirmektedir  

(Akpınar ve Başıbüyük 2011:119-136). 
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2.4. Gümrük Birliği Anlaşması ve Kısıtlayıcı Hükümleri 

Türkiye 01.01.1996 yılında AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamıştır. Gümrük Birliği 

Anlaşması ile AB ve Türkiye arasında sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest 

dolaşımına ilişkin bir ekonomik bütünleşme modeli oluşturulmuştur. Gümrük birliği iktisadi 

bütünleşmeyi bir adım öne taşır. Bölge içindeki ticari kısıtlamaları kaldırır ve bütün ülkelerin 

uyacağı bir ortak tarife oluşturur (Çimen, 1996:20). 

Gümrük Birliği anlaşmasının dinamik ve statik etkileri mevcuttur. Dinamik etkiler: yatırım 

yaratıcı etkiler, ölçek ekonomileri etkisi, rekabet etkisi, kutuplaşma etkisi, döviz rezervlerini 

artırma etkisi, kalkınma büyüme ve sanayileşme etkisi ve kaynak hareketliliği etkisi olarak 

sıralanabilir. Dinamik etkiler, gelişmiş ülkelerde yeni yatırımların artmasını sağlar. 

Kaynakların daha etkin kullanılması ve rekabetin artmasıyla ekonomik etkinlik artar. Fakat az 

gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha az 

gelişmiş olmasından dolayı negatif etki yapar. Üretim, az gelişmiş veya gelişmekte olan 

ülkelerden gelişmiş ülkelere kayar (Temiz, 2009:115-138).  

Türkiye gelişmekte olan ülke ekonomilerinden biri olduğu için Gümrük Birliğinin dinamik 

etkilerinden dolayı AB’ye olan ihracatı yıllar itibari ile azalmıştır. TÜİK verileri doğrultusunda 

1996 yılında AB’nin Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki yeri %54,2 iken 2018 yılı sonu itibari 

ile bu oran %49,9’a gerilemiştir. Bununla beraber, Gümrük Birliği her ne kadar ekonomik 

bütünleşme anlamında Türkiye’ye artılar getirse de Avrupa Birliğinin bazı ülkelere yaptığı 

yaptırımları Türkiye de anlaşmaya taraf olduğu için uygulamak zorunda kalmaktadır. Bu durum 

üçüncü ülkelerle veya ülke grupları ile yapılacak anlaşmalarda serbest hareket edilmesinin 

önüne geçmektedir.  

2.5. Gümrük Vergileri ve Kota Uygulamaları 

Gümrük vergileri, ithal mallarının ülke sınırlarından geçişi sırasında devlet tarafından alınan 

vergilerdir. Bu vergiler tarifelerle saptanır. Gümrük vergileri, hem ihracatçıları hem de 

ithalatçıları etkilemektedir (Koçak, 2013:188-209). Gümrük vergileri bazen ihracatçıların bir 

ülkeye mal satarken rekabet avantajlarını kaybetmelerine neden olabilmektedir. Örneğin, bir 

ülke, “A” ülkesinden belli bir ürünü alırken uygulayacağı gümrük tarifesini “B” ülkesine de 

uygulamıyorsa yani ürün alımlarında “B” ülkesinden gelen ürünlerden daha fazla vergi alıyorsa 

bu durum “B” ülkesindeki ihracatçıların rekabet etme gücünü azaltacak olup o ülkenin ihracat 

oranlarının azalmasına neden olacaktır. 

Belli bir dönemde ithal veya ihraç edilecek mal miktarına veya değerine konulan kısıtlamalar 

ise kota olarak adlandırılır. Kotalar, fiziki anlamda olabileceği gibi değer anlamında da olabilir 

(Ekodiolog, 2019). Kotalar, Türkiye’deki ihracatçıların yeterli miktarda ürün ihraç etmelerinin 

önüne geçmektedir. Özelikle tarım ürünleri ihracatındaki pozisyonu iyi olan Türkiye’de kotalar 

milli gelirin azalmasına neden olabilmektedir. Ülke dışına satılması durumunda daha fazla gelir 

elde edilebilecek olan bazı tarım ürünleri kotalar nedeniyle ülke içinde daha düşük değerlerle 

satılmaktadır. Zaman zaman çeşitli sebze, meyve ve narenciye ürünlerinde Rusya’nın koyduğu 

bazı kotalar nedeniyle Türk ürünlerin yurt dışına satılamaması ürünlerin ülke içinde arzının 
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fazla olmasına ve fiyatının düşmesine neden olmaktadır. Bu durum tüketicilerin lehine bir fiyat 

avantajı sağlarken millî gelir yönü ile Türkiye ekonomisine olumsuz etki yapmaktadır. 

2.6. Nitelikli Dış Ticaret Elemanı Eksikliği 

Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan teknolojik değişim ve gelişimlere ayak uydurabilen, bilgi 

toplumunun ihtiyaç duyduğu donanımlar çerçevesinde yetişen işgücüne sahip olmak işletmeler 

için hayati önem arz etmektedir (Yıldırımalp, vd., 2014:15-42). 

Nitelikli eleman, iyi eğitim almış ve zihin gücüne dayalı işlerde çalışan beyaz yakalı personele 

denilmektedir. Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin varlığını sürdürebilmesinin önemli 

yollarından biri nitelikli işgücünü istihdam etmeleridir. Nitelikli bir dış ticaret elemanında 

aranacak özellikler: iyi derecede yabancı dil bilmesi, dış ticaret mevzuatına hakim olması ve 

yenilikleri yakından takip ederek hemen uygulamaya başlaması, işini iyi ve zamanında 

yapması, üretken olması, yeniliklere ve gelişmelere açık olması, ülke ve dünya dinamiklerini 

takip ederek gerektiği yerde hemen gerekli aksiyonları almaya çalışması, dünyada yaşanan 

gelişmeleri yakından takip etmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlaması, tasarruflu 

olması gibi bir çok özellik sayılabilir (Nitelikli Dış Ticaret Elamanı, 2019). 

Türkiye’de dış ticaret personeli profiline bakıldığında genel olarak firmaların aile şirketi 

tarzında kurulmasından dolayı aile içinden bir veya birkaç kişiye dış ticaret işleri 

sorumluluğunun verildiği veya kısmen aile dışından dış ticaret personellerinin alındığı ve bu 

yolla pazarlama sürecinin tamamlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Aile içinden veya dışarıdan 

görevlendirilen personelin nitelikli olmaması firmaların dünya piyasasına açılırken tam anlamı 

ile pazarlama görevinin yerine getirememesine neden olmaktadır. Bu durum, yeni pazarlara 

ulaşma yönüyle firmaların yetersiz kalmasına neden olmaktadır. İhracat miktarının artması ve 

özellikle firmaların kar oranlarının yükselmesi için rekabetin daha az olduğu yeni pazarlara 

hitap etmek gerekir. Bu pazarlara hitap etmek içinde bilgi birikimi yüksek olan iş bitirici dış 

ticaret personellerine ihtiyaç vardır. 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de dış ticaretin yapısal sorunlarını çözmek için bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu 

önlemler şu şekilde sıralanabilir. 

 Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılması için döviz kurlarında stabil bir dengenin 

sağlanması gerekir. Bu dengenin sağlanması dış ticaret firmalarının önünü görmesini 

sağlayacak, iş hacimlerinin artmasına ve yeni yatırımların yapılasına olanak 

sağlayacaktır. 

 Türkiye’de ihracatın ithalata bağımlılığı önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de 

ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin başarısı, sermaye ve ara malı üreten 

endüstrilerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu gelişim sağlanamazsa, Türkiye’de dış ticaret 

açığına ilişkin sorun büyüyerek devam edecektir. Bunu önlemek ve yapısal süreci 

tersine çevirmek için ara malı ve sermaye malı üretebilecek endüstrilerin gelişimine 

yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir. Bunun yanında özellikle enerji 
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maliyetleri Türkiye’de önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması sağlanarak enerji maliyetleri düşürülmeye çalışılmalıdır. 

Özellikle, güneş alma süresi oldukça iyi olan Türkiye’de son yıllarda kurulum oranı 

artan güneş enerjisi santrallerine daha fazla önem verilip yeni santrallerin kurulması 

teşvik edilmelidir. 

 Az gelişmiş ve gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerin yüksek sürdürülebilir bir 

ekonomik büyüme oranını yakalayabilmesi ve gelişmiş ülkelerle aralarındaki 

kalkınmışlık farkını kapatabilmesi için katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünler 

üretmesi ve ihraç etmesi gerekir. Yüksek ileri teknolojili ürünlerin ihracatının artması 

dış ticaret açığının azalmasını sağlayacak ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol 

üstlenecektir.  

 Türkiye’deki dış ticaret firmalarının dış ticarette ödeme şekillerini belirleme noktasında 

aktif olmadığı görülmektedir. Dış ticaret firmalarının ihracatta mal mukabili ödeme 

şeklinden, ithalatta ise kalitesiz ürün alma riskini ortaya çıkaran peşin ödeme şeklinden 

vazgeçmeleri yararlarına olacaktır.  

 Türkiye’nin GB anlaşmasının dinamik etkilerini lehine çevirmesi için özellikle ileri 

teknolojili ürünlerin üretimine ve ihracatına önem vermesi gerekmektedir. 

 Türkiye’deki dış ticaret faaliyetlerinin devamının sağlanması ve miktarının artması için 

gümrük vergileri ve kota uygulamalarının önüne geçmesi gerekir bunun için özellikle 

diğer dünya ülkeleriyle spesifik anlaşmalar yapılması elzem bir ihtiyaçtır. 

Türkiye’de dış ticaretin gelişmesi için nitelikli dış ticaret elemanı eksikliğinin giderilebilmesi 

gerekir. Bunun için sanayi ve eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin arttırılması önemlidir. 

Özellikle, dış ticaret eğitimi almış elemanların yurt içinde ve/veya yurtdışında işini doğru ve 

tam yapan dış ticaret firmalarında gerekli pratik eğitimi aldıktan sonra profesyonel bir şekilde 

işe başlayıp, işi devam ettirmeleri önem arz etmektedir.   
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TÜRKİYE’DE KULLANILAN DÖVİZ KURU SİSTEMİNİN DIŞ TİCARET 

FİRMALARINA OLAN EKONOMİK ETKİLERİ VE RİSKTEN KORUNMA 

METODLARI1 

 

Metin KETBOĞA 2 

Özet 

Döviz kuru sistemleri 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar sabit döviz kuru sistemi, dalgalı döviz kuru sistemi 

ve karma döviz kuru sistemidir. Türkiye’de zaman zaman farklı döviz kuru sistemleri kullanılmıştır. 2001 krizi 

sonrasında Türkiye’de dalgalı döviz kuru sistemlerinden müdahaleli dalgalı kur rejimi tercih edilmiştir. 

Müdahaleli dalgalı kur rejimi, oluşabilecek derin ekonomik krizlerde kurun kendisini mevcut duruma adapte 

etmesini kolaylaştırırken ülkenin ekonomi politikalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının da önüne geçmektedir. 

Fakat müdahaleli dalgalı döviz kuru sisteminde ülke veya dünya genelinde özellikle politik ve siyasi 

istikrarsızlıkların yoğun olduğu dönemlerde zaman zaman kurlar aşırı hareketli olabilmektedir. Araştırmamızın 

amacı Türkiye’de kullanılan döviz kuru sisteminin Türkiye’deki dış ticaret firmalarına olan ekonomik etkilerini 

saptamak ve bu etkilerin riskten korunma metotları ile ne şekilde minimize edilebileceğini belirlemektir. Dış ticaret 

firmalarının kur riskini minimize etmemeleri durumunda ekonomik açıdan zora düşmeleri muhtemeldir. Dış ticaret 

firmalarının kur riskini minimize etmek için riskten korunma metotları olan türev ürünlerden forward, future, swap 

ve opsiyon seçeneklerinden yaralanmaları gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Sistemleri, Riskten Korunma Metotları, Türev Ürünler. 

THE EFFECTS ON FOREIGN TRADE COMPANIES OF USED EXCHANGE RATE 

SYSTEM IN TURKEY AND RISK PROTECTION METHODS 

 Abstract 

Exchange rate systems can be examined under 3 main headings. These are fixed exchange rate system, floating 

exchange rate system and mixed exchange rate system. different exchange rate systems are used from time to time 

in Turkey. After the 2001 crisis intervention from the floating exchange rate system, floating exchange rate regime 

in Turkey was preferred. The intervening floating exchange rate regime makes it easier for the exchange rate to 

adapt itself to the current situation in the event of deep economic crises and prevents the failure of the economic 

policies of the country. However, the floating exchange rate system in the country or around the world, especially 

during periods of intense political and political instability may be excessive from time to time. The aim of our study 

of the exchange rate system in Turkey is used to determine the economic effects of the foreign trade company in 

Turkey and to determine how these effects can be minimized by the methods of protection against risk. If foreign 

trade firms do not minimize the exchange rate risk, they are likely to become economically difficult. Foreign trade 

companies are required to use forward, future, swap and option options from derivative products, which are 

hedging methods, to minimize exchange rate risk. 

Key Words : Exchange Rate Systems, Risk Protection Methods, Derivatives Products. 

 

 

                                                           
1 Bu bildiri Metin KETBOĞA’nın “Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısal Sorunları ve Bu Sorunların Malatya’da 

Faaliyetini Sürdüren Dış Ticaret Şirketlerinin Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri: Malatya Örneği” başlıklı 

yayınlanmamış doktora tezinden türetilmiştir. 
2 Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finans 

Bilim Dalı, info@ketboga.com.tr, ORCID ID: 0000-0002-0107-3557. 
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1. GİRİŞ 

Döviz kuru, belli bir ülkeye ait para biriminin başka bir ülkenin para birimi karşısındaki 

değeridir (Arslan, 2005:32). Döviz kuru politikaları bir ülkede ihracatı artırmak, ithalatta kur 

farklarından dolayı oluşabilecek zararları engellemek ve döviz kurlarını kontrol altında tutmak 

yönü ile oldukça hassasiyet gösterilmesi gereken bir konudur. Döviz kurlarındaki aşırı 

hareketlilik ihracat ve ithalat firmalarına zaman zaman büyük sıkıntılar oluşturabilmektedir. 

2. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ  

Döviz kuru sistemleri sabit, serbest dalgalı ve karma olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir. Bu 

sınıflandırmada döviz kuru sistemlerinin bir ucunu sabit döviz kuru sistemi diğer ucunu serbest 

dalgalı döviz kuru sistemi oluşturur. Karma döviz kuru sistemi ise bu iki uç arasındadır ve 

bünyesinde değişik uygulamaları barındırır (Yalçıner, 2008:71-72).         .  

2.1. Sabit Döviz Kuru Sistemi 

Yerli paranın dış değerinin Merkez Bankası tarafından belirli bir kurla yabancı paralara karşı 

eşitlenmesi rejimidir. Sabit kur, bir kez belirlendiğinde Merkez Bankası tarafından 

değiştirilinceye kadar aynı kalır. Bu sistemde, kurun hangi noktada olacağı devlet ya da Merkez 

Bankası gibi bir para politikası otoritesi tarafından saptanır. Belirlenen kur mevcut ekonomik 

sistem içinde revize gerektirir ise ilgili kurum tarafından yeni bir kur belirlenir ve yapılan 

işlemlerde sürekli aynı kur baz alınır ve devam ettirilir. Kur diğer ekonomik veya siyasi 

gelişmelerden kısa vadede hemen etkilenmez. İlgili kurum gerek görürse yeni bir sabit kur tespit 

ederek bu kurun yapılan işlemlerde kullanılması sağlanır (TCMB, 2019). 

Sabit döviz kuru sisteminin kendi içinde bazı riskleri vardır. Zaman zaman küresel piyasalarda 

yaşanan istikrarsız nedeniyle veya bir ülkenin başka bir ülke veya ülkelerle yaşadığı sorunlar 

nedeniyle uluslararası piyasalarda kur seviyelerinde aşırı artış veya azalışlar yaşanabilmektedir. 

Sabit döviz kuru rejimini seçmiş olan ülkenin bu durumdan ciddi şekilde zarar görmemesi için 

ilgili para otoritesinin elinde uygun düzeyde döviz rezervinin olması gerekir. Aksi halde 

yaşanacak şiddetli bir dalgalanmada kur farklarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Bu 

durum devalüasyona neden olabilir. Devalüasyon, bir ülkenin ortaya koyduğu ekonomi 

politikalarının başarısızlığı anlamına gelmektedir (Döviz, 2018). 

2.2. Dalgalı Kur Sistemi  

Ulusal veya uluslararası piyasada yaşanan arz ve talebe göre farklı ülke para birimlerinin 

karşılıklı değerlerinin belirlendiği bir kur rejimini ifade eder. Esnek kur sistemi veya yüzen kur 

rejimi olarak da ifade edilebilir. Tam dalgalı bir kur sisteminde, Merkez Bankası gibi para 

politikasını belirleyen kurumlar, paranın değerine müdahale etmeyeceği için paranın değeri gün 

içinde sürekli değişir. Tam rekabet piyasasında olduğu gibi kuru belirleyen tek araç piyasadaki 

arz ve talebin kesiştiği noktadır. Döviz piyasasında arz ve talebin eşitlendiği nokta piyasadaki 

kur seviyesi olarak kabul edilir (TCMB, 2019). 

Dalgalı kur rejiminin farklı uygulama biçimleri vardır. Bunlar, Tam dalgalı kur rejimi ve 

müdahaleli dalgalı kur rejimidir. Tam dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası ya da para 
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politikalarını belirleyen başka bir kurum paranın değerine hiçbir şekilde müdahale etmiyorsa 

buna tam dalgalı kur rejimi denir. Gün içinde kur hangi seviyeye çıkarsa çıksın kura, para 

politikalarını belirleyen kurum hiçbir şekilde müdahale de bulunmaz. Müdahaleli dalgalı kur 

rejiminde ise Merkez Bankası veya para politikasını belirleyen kurum kurdaki değişimlere 

döviz alım satımı yaparak müdahale eder. Bazen de ilgili kurum dalgalanmaya müdahale etmek 

için bir bant aralığı seçilir. Bant içinde minimum ve maksimum değerler belirlenir. Kur üst 

seviye olarak belirlenen değerin üstene çıktığında veya alt seviye olan değerin altına indiğinde 

piyasaya genel olarak para arzı veya piyasadan para çekme yolu ile müdahale edilir. İlgili 

kurumun döviz kuru dalgalanmalarına müdahale etmesi dalgalı döviz kuru rejimini bozmasa da 

tam dalgalanmadan çıkarır (Eğilmez, 2012). 

2.3. Karma Döviz Kuru Sistemi  

Sabit ve serbest dalgalı döviz kuru sistemleri döviz kuru sistemlerinin iki uç noktasında yer 

almaktadır. Bu iki döviz kuru sisteminin arasında her iki döviz kuru sisteminin özelliklerini 

içeren karma döviz kuru sistemi yer almaktadır. Karma döviz kuru sistemi uygulamalarına: 

yönetimli dalgalanma, geniş marjlı pariteler ve sürünen pariteler döviz kuru sistemleri örnek 

verilebilir. Yönetimli dalgalanma karma döviz kuru sisteminde döviz kurları arz ve talebe göre 

belirlenirken merkez bankası piyasa üzerindeki gözetim ve denetimini sürdürür. Kur piyasada 

oluştuğu için yetkili kurumlarca ilan edilen belirli bir kur yoktur. Döviz kuru istenilmeyen bir 

noktaya çıktığında veya düştüğünde Merkez Bankası piyasaya müdahale ederek kuru arzu 

edilen seviyeye getirmektedir. Geniş marjlı pariteler karma kur sistemi ise ulusal paranın sabit 

paritelere bağlılığının sürdürüldüğü ancak parite etrafındaki dalgalanma sınırlarının geniş 

tutulduğu bir kur sistemidir. Piyasaya gerektiğinde müdahalenin olduğu bir sistemdir. Son 

olarak, sürünen pariteler döviz kuru sisteminde ise belirlenen bir denge döviz kuru vardır. Döviz 

kurları önceden ilan edilen miktar veya yüzdelerde gerektiğinde müdahale ile denge döviz kuru 

etrafında şekillendirilir (Yalçıner, 2008:71-72).  

3. DÖVİZ KURU RİSKLERİNDEN KORUNMA METOTLARI 

Döviz kuru risklerinden korunma metotları içsel ve dışsal metotlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

İçsel metotlarda dış ticaret firmaları kredi kullanarak mevcut kurlar üzerinden kur riskini 

minimize ederek o günün kurlarında dış ticaret faaliyetlerini sonuçlandırmaktadırlar. Dışsal 

korunma metotlarında ise türev ürünler kullanılmaktadır (Yıldız ve Çiftçi, 2012:94-112).. Türev 

ürünler, farklı ürün grupları ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Dış ticaret firmaları 

genellikle döviz vadeli türev ürünleri kullanırlar.  Döviz vadeli türev ürünler, belirli bir vadede, 

önceden belirlenen kur, miktar ve cinste dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren bir borsada 

veya bankada işlem gören sözleşmelerdir. Dış ticaret firmaları döviz vadeli türev ürünleri 

çoğunlukla korunma amacıyla kullanmaktadırlar. Korunmanın temelinde gelecekte yaşanacak 

kur farklarından dolayı zarar görme endişesi vardır. Döviz vadeli türev ürünler için forward, 

future, opsiyon ve swap gibi araçlar kullanılmaktadır (Kutukız, 2005:198-207). 

Dövize dayalı forward işlemleri, bugün belirlenmiş bir fiyat üzerinden gelecekte teslim edilecek 

bir döviz sözleşmesinin satın alınması olarak tanımlanabilir. Uygulamada, dış ticaret firmaları, 
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forward işlemleri için bankalar ile temasa geçerek belli miktardaki bir döviz için kur satın alıp, 

yine belirlenen zamanda satın almış oldukları kur üzerinden Türk Lirasına dönüş 

yapmaktadırlar (Papaioannou, 2006:1-20). Eğer para dönüşünün yapılacağı gün döviz 

kurlarında artış yaşanmış ise bu durum ihracatçıların aleyhine, banka ve ithalatçı firmaların 

lehine olur. Eğer kurda düşüş yaşanmış ise bu durum ihracatçıların lehine, banka ve 

ithalatçıların ise aleyhine olur (Kaya, 2014:576). 

Döviz dayalı future sözleşmeler ise forward işlemlerine benzemektedirler. Future sözleşmeleri, 

forward sözleşmelerinin standartlaştırılmış ve organize piyasalarda işlem görmüş hali olarak 

ifade etmek mümkündür. Türkiye’de, vadeli opsiyonlar borsasında sadece ABD doları ve Euro 

üzerine yazılan future döviz sözleşmeleri işlem görmektedir. 

Döviz opsiyon sözleşmeleri ise ihracatçı firmalara belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, 

miktar ve nitelikteki dövizi alma veya satma hakkını veren, bankayı ise bu konularda yükümlü 

kılan, “alım opsiyonu” ve “satım opsiyonu” şeklinde yapılabilen, vade sonunda ise nakdi 

uzlaşma ya da kaydi teslimatlı olarak gerçekleştirilen ticari işlemler anlamına gelir (Eximbank, 

2019). 

Döviz Swap işleri, tarafların önceden anlaştıkları kurlarla, iki farklı döviz tutarını; işlemin 

yapıldığı tarihte takas ettikleri, işlemin vade tarihinde ise ilgili para birimlerini anlaştıkları oran 

ve şartlarda geri takas ettikleri işlemdir. Uygulamada, döviz swap işlemelerinde dış ticaret 

firmaları eğer TL-Dolar swabı yapacaksa, önceden belirlenen kur ile belirlenmiş tarihte para 

değişimi gerçekleştirirler (Vakıfbank, 2019). 

Döviz vadeli türev ürünlerin kullanılması ile döviz kurlarındaki artış ve azalışın olumsuz 

etkilerinden etkilenme durumu minimum seviyelere çekilebilir. Fakat dış ticaret firmaları bazen 

bilgi eksikliğinden dolayı bazen de türev ürünleri kullanırken teminat gösterilmesi zorunluluğu 

nedeniyle türev ürünlerden yararlanamamaktadırlar (Bayraktaroğlu, vd., 2013:58-72).         

4. TÜRKİYE’DE KULLANILAN DÖVİZ KURU SİSTEMİNİN DIŞ TİCARET 

FİRMALARINA OLAN EKONOMİK ETKİLERİ 

Türkiye 1980’li yıllara gelene kadar sabit döviz kuru rejimini uygulamıştır. Bu rejim, TL’nin 

değerinin TCMB tarafından belirlenmesi ve o değerde sabit tutulması yoluyla uygulanmıştır. 

TL’nin değerinde ortaya çıkan ve çoğunlukla değer kaybı biçiminde olan değişiklikler 

genellikle bir defada ve devalüasyon biçimindeki müdahalelerle düzeltilmiş ve bu kez yeni 

parite sabit kur olarak belirlenmiştir. Türkiye, 1980’lerde döviz kurlarının piyasada belirlendiği 

ancak Merkez Bankası’nın sürekli müdahaleleriyle yön verdiği müdahaleli dalgalı döviz kuru 

rejimine geçmiştir. Bu rejim 2000’lere kadar sürmüştür. Kur rejimindeki üçüncü değişiklik 

2000’lerde yapılmış ve 2001 krizi öncesinde Türkiye’de bant içinde dalgalanma rejimi 

uygulamıştır. Bu rejim uzun süreli olmamış 2001 kriziyle birlikte çökmüştür. Kriz sonrasında 

Türkiye dalgalı kur rejimine geçtiğini duyurmuş ve uygulamada müdahaleli dalgalı kur rejimi 

uygulamaya başlanmıştır. Türkiye’nin bugün uyguladığı kur rejimi müdahaleli dalgalı kur 

rejimidir. Merkez Bankası kurlarda ortaya çıkan aşırı oynaklık hallerinde ihale yoluyla ya da 
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önceden ilan edilmemiş alım satım uygulamalarıyla kurlara müdahale ederek istediği sınırlara 

çekmeye çalışmaktadır (Eğilmez, 2019). 

Türkiye’de kullanılan müdahaleli dalgalı kur rejiminde kur serbest hareket ederken TCMB bazı 

dönenmelerde kurun aşırı hareketliliğinde kura müdahale ederek kuru belirli bir seviyede 

tutmaya çalışmaktadır. Fakat bazen bu müdahaleler yaşanan krizlerin derin etkisi nedeni ile 

sınırlı kalmakta ve kurlar zaman zaman aşırı yükselmektedir. Bu noktada ihracatçılar yurt dışı 

satış bağlantısı kurarken hangi kuru baz alarak satış yapacağını kestirememektedirler. Doğal 

olarak bu durum iş kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır (Çelik, 2018:181-220). 

İstikrarsızlığın olduğu dönemlerde mevcut kur ile satışlar yapıldığında yüksek olan kurdan 

dolayı satış fiyatları döviz nezdinde düşük çıkmaktadır. Zaman içinde ticaret sonuçlanıp ihracat 

bedeli ihracatçıların ellerine ulaştığında kur düşüşleri ihracatçı firmaların yaptıkları işten zarar 

etmesine neden olabilmektedir. Bu durum sağlıklı bir ticaret pozisyonu elde etmelerinin önüne 

geçmektedir. Bu da zincirleme etki ile yatırımların azalmasına, işsizliğin artmasına ve döviz 

girdisinin azalmasına neden olmaktadır.  

Döviz kurlarında meydana gelen artış ve azalışlar, dış ticaret açığının ortaya çıkmasında da 

doğrudan etkilidir. Bu etki iki şekilde ortaya çıkabilmektedir.  Bu etkilerden ilki döviz 

kurlarındaki yüksek miktarlı artış ve azalışlardan kaynaklanmaktadır. Döviz kurlarında 

meydana gelen büyük boyutlu dalgalanmalar, yatırımcılar açısından ekonomik bir belirsizlik 

anlamına gelmekte ve belirsizlik karşısında yatırımcıların riskten kaçınma isteği, toplam 

yatırımların ve özel yatırımların olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Koç ve Değer, 

2010:80). 

İkinci etki ise döviz kurunun düşmesi, bir diğer ifadeyle ulusal paranın değerlenmesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Döviz kurunun düşmesi halinde ulusal para değer 

kazanmaktadır. Ulusal paranın değer kazanması ise yabancı malların ucuz hale gelmesi ve satın 

alma gücünün artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle ithalat harcamaları artış 

göstermektedir. İhracatın azalması ithalatın artması ise kronik dış ticaret açığının oluşmasına 

neden olmaktadır (Özdemir ve Ordu, 2013:29). 

5. SONUÇ 

Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde, farklı döviz kuru sistemleri uygulanmıştır. Belirli 

dönemlerde uygulanan döviz kuru sistemleri doğrultusunda reel efektif döviz kuruna yönelik 

kur politikaları izlenmiş ve dış ticaret dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de dış ticaret 

dengesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir kur ayarlaması, Türkiye için tek başına 

kullanılabilecek bir döviz kuru politikası aracı olamamaktadır. Çünkü dış ticaretin 

bileşenlerinden ihracat ve ithalatı, döviz kuru politikalarının yanı sıra, birçok unsur 

etkilemektedir. Bu unsurlar: üretim düzeyi, maliyetler, verimlilik, faiz oranları, sermaye girişi, 

vergi mekanizması, etkin kaynak kullanımı, enflasyon şeklinde sıralanabilir (Hepaktan ve 

Çınar, 2011:82). 

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımlar olumsuz etkilenmektedir. Yatırımların 

olumsuz etkilenmesi üretim hacminin daralmasına ve ihracatın azalmasına neden olmaktadır 
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(Koç ve Değer, 2010:80). Bunun yanında döviz kurlarındaki aşırı düşüş zaman zaman ithalatı 

daha cazip hale getirmektedir. İthalatın cazip hale gelmesi ithalat oranlarının artmasına neden 

olmaktadır. İhracatın azalması ithalatın artması ise kronik dış ticaret açığının oluşmasına neden 

olmaktadır(Özdemir ve Ordu, 2013.29).   

KAYNAKÇA 

Akdemir, S., M. Özçelik, “Döviz Kurlarının Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Ekonomisi 

2003-2017 Dönemi Uygulaması, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018/1, 

(14), ss.35-50. 

Aktaş, C., “Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin VAR Tekniği 

ile Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2010/11, (6), ss.123-140. 

Alp, S., K. Sarıoğlu, “Döviz Kurundaki Değişimin Satış Rakamları Üzerindeki Etkisinin 

Markov Zinciri Modeli ile Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018/4, 

(18), ss.49-63. 

Arat, K.,”Türkiye’de Optimum Döviz Kuru Rejimi Seçimi ve Döviz Kurlarından Fiyatlara 

Geçiş Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü, 2003, ss.6. 

Bağış, B., (2016), Döviz Kuru Sistemleri, Obion Kitapevi, Ankara. 

Bayraktaroğlu, A., B. Sarı, vd…,”İşletmelerinin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün 

Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, 2013, ss.59-72. 

Çelik, R., “Döviz Kuru Volatilitesinin İhracat Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1995-2017)”, 

İstanbul İktisat Dergisi, 2018/1, ss.181-220. 

Çiftçi, F., R. Yıldız, “Dış Ticarette Kur Riski Yönetimi: Temsili Bir Türk Dış Ticaret Firması 

İçin Uygulama Örnekleri”, 16. Finans Sempozyumu, Erzurum, 2012, ss.94-112. 

Dündar, Ö., (2010), Türkiye’de Döviz Kuru Sisteminin Dış Ticarete Etkileri, Yüksek Lisans 

Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Manisa. 

Döviz, Devalüasyon Nedir, Nasıl Yapılır, Nedenleri ve Sonuçları, 

<https://www.doviz.com/makale/devaluasyon-nedir-nasil-yapilir-nedenleri-ve-

sonuclari/72 > (15.08.2019). 

Eğilmez, M., Kur Rejimleri ve Türkiye Uygulaması, 

<http://www.mahfiegilmez.com/2012/10/kur-rejimleri-ve-turkiye-uygulamas.html> 

(17.08.2019). 

Ergür, H., (2011), Dış Ticaret Dengesi ve Rekabet Etkisi Bağlamında 1980 Sonrası Türkiye’de 

Döviz Kuru Sistemleri, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, 

Malatya. 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

81 
 

Eximbank, Eximbank Banka Amaç ve Faaliyetleri Hakkında, 

<https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/bankamizhakkinda>(14.09.20

19). 

Hepaktan, E., S. Çınar, “Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret İle 

İlişkisi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2011/5, (3), ss.82. 

Kaya, G., “Türkiye’de Finansal Araçlarla İlgili Yasal Düzenlemelerdeki Farklılıklar Ve 

Finansal Araçların İşletme Bilançolarındaki Yeri”, The Journal of Academic Social 

Science Studies, 2014/24,ss.571-594. 

Koç, H., M. Değer, “Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar: Türkiye Ekonomisi Üzerine 

Nedensellik Testleri 1988-2007”,  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi, 2010/24, (3) s.79-93. 

Kutukız, D., “Turizm Sektöründe Döviz Riski ve Korunma Yöntemleri”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, 2005, ss.198-207. 

Molva, P., Dövize Dayalı Vadeli İşlemler Sözleşmsi ile Kur Riskinden Korunma Yolu ve 

Korunma Performansı, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonometri Ana 

Bilim Dalı, İzmir. 

Özdemir, A., C. Ordu, “Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği”, Finans Politik & 

Ekonomik Yorumlar, 2013, s.29-42. 

Tapşın, G., A. Karabulut, “Reel Döviz Kuru, İthalat ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 

Türkiye Örneği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2013/26, ss.190-205. 

TCMB, Yerel Paralar İle Ticaret, Türkiye’nin Durumu ve Merkez Bankalarının 

Rolü,<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/yerel_p

aralar_ile_ticaret>(16.08.2019). 

Vakıf Bank, Döviz Swap İşlemleri, <https://www.vakifbank.com.tr/doviz-

swap.aspx?pageID=592> (16.09.2019). 

Yurttançıkmaz, Z., (2010), Döviz Kuru Sistemleri ve Dış Açıkların Nedenleri: Türkiye Üzerine 

Ekonometrik Bir Analiz (1992-2010), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, İktisat 

Anabilim Dalı, Erzurum. 

Yalçıner, K., (2008), Uluslararası Finansman, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.71-72.



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

82 
 

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI: EKONOMETRİK BİR 

ANALİZ 

 

Şahin NAS 1 

Özet 

Kayıt dışı ekonomi, iktisadi faaliyetlerin yasal yükümlülükleri yerine getirmeyerek kayıt dışı faaliyet göstermesi 

şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamda kayıt dışı ekonomi, belli bir ekonomiye veya belli bir sınırla kısıtla kalmayıp 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde farklı boyutlarda görülebilmektedir. Bu çerçevede kayıt dışı 

ekonomi olgusu Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 1978 

– 2018 dönemi için Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmektir. Bu amaçla Türkiye 

ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutlarını Tanzi’nin para talebi modeli aracılığıyla ekonometrik olarak 

tahmin edilmeye çalışılmıştır. ARDL yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre, Türkiye ekonomisinde kayıt 

dışı ekonominin boyutlarında bir azalma eğilimi olduğu tahmin edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Kayıt Dışı Ekonomi, ARDL. 

THE SİZE OF SHADOW ECONOMY İN TURKEY: AN ECONOMETRİC 

ANALYSİS 

 Abstract 

Shadow economy can be defined as the fact that economic activities unregistered by not fulfilling legal obligations. 

In this sense, the shadow economy is not restricted to a economy or to a certain boundary area but can be seen in 

different dimensions in both developed and developing countries. In this context, it is estimated that the shadow 

economy is important for Turkish economy. In this context, the aim of study is estimated that the size of shadow 

economy in Turkish economy for the periods 1978-2018. For this purpose, the size of shadow economy in Turkish 

economy were tried to be estimated as an econometrically by means of Tanzi’s demand of money model. According 

to the results obtained by using ARDL method, it is estimated that there is a decrease in the size of the shadow 

economy in the Turkish economy. 

Key Words : Turkish Economy, the Shadow Economy, ARDL. 

1. GİRİŞ 

Kayıt dışı ekonomi olgusu hem gelişmekte olan ekonomilerde hem de gelişmiş ekonomide 

farklı boyutlarda görülebilen bir iktisadi sorun olduğu söylenebilir. Bu bağlamda (Fiege 

1990)’ye göre kayıt dışı ekonomi olgusu tüm ekonomilerin karşılaştığı ve çözüm üretmeye 

çalıştıkları önemli iktisadi sorunlarından birisidir. Kayıt dışı ekonomi olgusu tüm ekonomilerde 

görülmesine rağmen, ülkelerin ekonomik, siyasal, sosyolojik, mali yapı, yasalar, psikolojik ve 

kültürel farklılıklar nedeniyle farklı boyutlarda görülebilmektedir. Ancak kayıt dışı ekonominin 

boyutları gelişmekte olan ekonomilerde, gelişmiş ekonomilere oranla daha yüksek boyutlarda 

görüldüğü söylenebilir (Kılıç ve Özçelik, 2006: 339). Bu bağlamda kayıt dışı ekonomi boyutları 

gelişmiş ekonomilerde yaklaşık olarak %12-16 aralığındayken gelişmekte olan ekonomilerde 

ise bu oran yaklaşık olarak %20-70 aralığında olduğu söylenebilir (Schneider, 2012: 61-64). 

                                                           
1 Arş. Gör, Şırnak Üniversitesi- İktisat Bölümü, sahinnass@gmail.com snas@sirnak.edu.tr. 
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Kayıt dışı ekonomi olgusu ile ilgili ilk çalışma 1958 yılında Cagan tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri’nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında beyan edilmemiş gelirlerin boyutlarını tahmin 

etmek amacıyla yapılmıştır. Ancak kayıt dışı ekonomi olgusu Gutmann’ın 1977’de yayımlanan 

makalesiyle bilimsel ilgiyi çekmeye başladığı söylenebilir. 1980’lerden sonra ise kayıt dışı 

ekonomi olgusu yoğun araştırmalara konu olduğu söylenebilir (Ilgın, 1999: 145 ve Çetintaş ve 

Vergil, 2003: 15-16). Türkiye ekonomisinde ise kayıt dışı ekonomi olgusu 1990’lardan itibaren 

ilgi gördüğü ve günümüzde yoğun çalışmalara konu olduğu söylenebilir (Savaşan, 2011: 3 ve 

Yılmaz, 2012: 457). 

Kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmek için kullanılan yöntemlerden parasalcı 

yaklaşım türlerinden birisi olan ekonometrik yaklaşımdır. Çalışmada bu yaklaşım kullanılarak 

Türkiye ekonomisinde 1978 – 2018 dönemleri arasında kayıt dışı faaliyetlerin boyutları tahmin 

edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma beş bölüme ayrılmıştır.  Giriş bölümünden sonra 

kayıt dışı ekonomi ile ilgili teorik çerçeveye yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye 

ekonomisi için yapılan ampirik çalışmalar incelenmiştir. Dördüncü bölümde çalışmanın 

ampirik yöntemine yer verilmiştir. Son bölümde ise çalışmada elde edilen bulgular 

tartışılmıştır. 

2. LİTERATÜR  

2.1. Teorik Literatür 

Kayıt dışı ekonomi kavramının tanımı ile ilgili literatürde ortak bir uzlaşma olduğu söylenemez. 

Kavramın tanımı ile ilgili ortak bir uzlaşının olmamasının nedeni ise kayıt dışı faaliyetlerinin 

çeşitlilik göstermesidir (Schneider, 2005: 599). Bu anlamda teorik literatüre baktığımızda kayıt 

dışı ekonomi faaliyetleri vergi kaçakçılığı, sigortasız çalışma, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, 

ikinci bir işte çalışma gibi yasalara aykırı faaliyetler olabileceği gibi aynı zaman da komşuya 

yardım, çocuk bakıcılığı, ev işlerinin yapılması gibi yasalara uygun faaliyetler de kayıt dışı 

ekonomi faaliyetleri içinde yer alabilmektedir (Özsoylu, 1996: 10). Ancak her ne kadar kayıt 

dışı ekonomi kavramı ile ilgili ortak bir tanım olmasa da literatürde yapılan çalışmalara 

baktığımızda hem legal hem de illegal gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin resmi rakamlara 

yansımadığı ve dolayısıyla milli gelir hesaplamalarına da yansımadığı söylenebilir (Schneider, 

2005: 599). Bu doğrulta genel olarak kayıt dışı ekonomiyi şu şekilde tanımlayabiliriz; 

ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen gelir ve faydanın ülkenin milli gelir hesaplarına 

yansımayan kısmıdır (Sugözü, 2010: 9).  

Literatürde kayıt dışı ekonomi kavramına ilişkin birden fazla kavram ve tanımlama ile 

karşılaşabilmekteyiz. Bu kavramlardan bazıları; enformel ekonomi, gölge ekonomi, paralel 

ekonomi, kara ekonomi, illegal ekonomi, vergi dışı ekonomi, gri ekonomi ve ikincil ekonomi 

gibi çok sayıda farklı kavram kullanılabilmektedir (Kırbaş, 2012: 20). Her ne kadar farklı 

kavram ve tanımlamalar yapılsa da bir iktisadi faaliyetin kayıt dışı olarak nitelendirilebilmesi 

için gerçekleşen faaliyetin; yasalara aykırı olması, istatistiksel olarak ölçülememesi, vergi 

dışına bırakılması, ahlaki normlara uymaması, gelir ve fayda yaratması, ekonomik sisteme 

aykırı olması gibi özellikleri taşıması gerekir (Altuğ, 1999: 10 ve Özsoylu, 1996: 11). 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

84 
 

Kayıt dışı ekonomi olgusu tüm ekonomilerde farklı boyutlarda görülebilen bir sorundur ve her 

ekonomide ortaya çıkma nedeni farklılık gösterebilir. Dolayısıyla ekonomik, mali, sosyal ve 

politik yapının özelliklerine bağlı olarak kayıt dışı ekonomiye yol açan nedenler ekonomilerin 

gelişmişlik seviyesine bağlı olarak değişebilmektedir (Aktürk, 2005: 287-291). Bu bağlamda 

bir ekonomide ortaya çıkan; enflasyon, devlet müdahalesi, ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, 

eğitim seviyesinin düşük olması, hızlı nüfus artışı, iç ve dış göç, toplumsal ahlaki değer kaybı, 

vergi oranların yükselmesi, vergi idaresinin yetersiz olması, vergilemede belirsizlik, vergide 

adaletin sağlanamaması ve siyasi istikrarsızlık gibi nedenler kayıt dışı faaliyetlerin çok daha 

geniş alanlara yayılmasına neden olduğu söylenebilir (Halıcıoğlu, 1999: 5-6).  

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının tahminine yönelik çok sayıda farklı yöntemler 

geliştirilmiştir (Orsvika, Capalanova & Medved, 2006: 715). Bu yöntemleri genel olarak mikro 

(doğrudan) ve makro (dolaylı) yöntemler olmak üzere ikiye ayırabiliriz (Schneider ve Enste, 

2000: 15). Mikro (doğrudan) yöntemlerde anket çalışması yapılarak ve anket sonucu elde edilen 

veriler analiz edilerek kayıt dışı ekonomi boyutları tahmin edilir (Frey ve Weck, 1983: 24). Bu 

yöntemde hem tüketici hem de üreticilerle yapılan anketler sonucu detaylı bilgilere 

ulaşılabilmektedir. Ancak, bu sektörde gerçekleşen faaaliyetlerin çoğu yasadışı olduğu için 

katılımcılar sağlıklı ve doğru bir şekilde cevap vermeyebilirler (Frey ve Schneider, 2000: 3). 

Bu nedenle kayıt dışı ekonominin boyutlarını mikro yöntemlerle ölçmenin güvenirlilliği 

tartışmalıdır (Us, 2004: 16). Makro (dolaylı) yöntemler ise, ekonomilerin makro ekonomik 

verilerini kullanarak bir ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin boyutlarını tahmin etmeye çalışır. 

Tahminlerde ekonomik göstergelerin farklı hesaplama yöntemlerinden hareket edilir ve farklı 

hesaplama yöntemlerinden çıkan sonuçları karşılaştırarark tahmin yapılmaya çalışılır (Özsoylu, 

1996: 25). Makro yöntemleri; Gayri Safi Yuttiçi Hasıla (GSMH) Yöntemi, Fiziksel Girdi 

Yöntemi (Elektrik Tüketim Yöntemi), İstihdam Yöntemi, Vergi Denetim Yaklaşımı ve Pasalcı 

Yaklaşım şeklinde beş gruba ayırabiliriz (Erdinç, 2012: 27). Parasalcı yaklaşımda kendi içinde; 

basit parasal oran, işlem hacmi yaklaşımı ve ekonometrik yaklaşım olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır (Eliat ve Zinnes, 2002: 1240). 

2.2. Ampirik Literatür 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi olgusu ilk olarak 1990’lı yıllardan itibaren vergi kaçakçılığı 

bağlamında incelenmeye başlandığı söylenebilir (Yılmaz, 2012: 457). Bu tarihten itibaren 

Türkiye ekonomisi için kayıt dışı faaliyetlerin boyutlarını tahmin edilmeye yönelik çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde her araştırmacının farklı sonuçlar 

tahmin ettiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise yapılan ampirik çalışmalarda araştırmacıların 

yukarıda değindiğimiz farklı yöntemlere başvurmasıdır. Aynı şekilde yapılan çalışmalar 

incelendiğinden dönemden döneme de elde edilen bulgular çok farklılık gösterebilmektedir 

(Toptaş, 1998: 16-17). Bu amaçla Türkiye ekonomisi için yapılmış bazı çalışmaların sonuçları 

kısaca aşağıdaki gibi verilmiştir. 

 Ekonometrik yaklaşım kullanaılarak (Çetintaş ve Vergil, 2003) tarafından yapılan çalışmada 

1971-2000 dönemleri arasında Türkiye ekonomisinde kayıt dışı faaliyetlerin boyutları yaklaşık 

olarak %18-30 arasında değiştiği tahmin edilmiştir. MIMIC Modeli kullanarak (Baldemir, 
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Gökalp & Avcı, 2005) tarafından yapılan çalışmada ise 1980-2003 dönemleri için kayıt dışı 

faaliyetlerin oranı yaklaşık olarak %13-28 arasında değiştiği tahmin edilmiştir. İstihdam 

yöntemini uygulayan (Altuğ, 1999) 1992 dönemi için Tükiyede kayıtdışı faaliyetlerin oranı 

yaklaşık olarak %35 civarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Özsoylu, 1996) tarafında yapılan 

çalışmada GSMH yöntemi, sabit oran yöntemi ve işlem hacmi yöntemleri uygulanmıştır. Yazar 

tarafından yapılan çalışma sonucunda 1990 dönemi için sırasıyla kayıt dışı faaliyetlerin oranı 

yaklaşık olarak %7.50, %11.50 ve %11.50 olarak tahmin edilmiştir. (Schneider ve Savaşan, 

2007) DYMIMIC modeli kullanılarak yapılan çalışmada 1999-2005 dönemleri arasında 

Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutları yaklaşık olarak %31-35 arasında 

değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. (Us, 2004) tarafından iki farklı yöntem uygulanmıştır. Buna 

göre yazar 1978-2003 dönemi için karma elektirk üretimi tekniğini uygulamış ve kayıtdışı 

faaliyetlerin oranı yaklaşık olarak %6-27 arasında değiştiği tahmin edilmiştir. Vergi yaklaşım 

yöntemi ise 1997-2003 dönemler arasında Türkiye’de kayıt dışı faaliyetlerin oranının %4-64 

arasında değiştiği sanoucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 1’de Türkiye ekonomisinde kayıtdışı faaliyetlerin boyutlarını ölçmeye yönelik yapılan 

bazı çalışmalrın sonuçları verilmiştir. Tablo 1’daki sonuçlara bakıldığı zaman her 

araştırmacının kullandığı yönteme bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir.  

Tablo 1. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ile İlgili Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Araştırmacılar Dönem KDE/GSMH(%) Tahmin Yöntemi 

Kasnakoğlu(1993) 1968-1990 4-35 Parasal Oran 

Temel vd.(1994) 1975-1992 6-20 Parasal Talep Yaklaşımı 

Yayla(1995) 1968-1993 0-42 Parasal Talep Yaklaşımı 

Öğünç-Yılmaz (2000) 1971-1999 11-22 Parasal Talep Yaklaşımı 

Çetintaş-Vergil (2003) 1971-2000 17-31 Parasal Talep Yaklaşımı 

Savaşan (2003) 1970-1998 10-45 MIMIC Yöntemi 

Us (2004) 1987-2003 3-12 Parasal Talep Yaklaşımı 

Dorukkaya (2005) 1998-2004 29-37 Vergi Yaklaşımı 

Baldemir vd. (2005) 1980-2003 11-28 MIMIC Yöntemi 

Yılmaz (2006) 1970-2004 0-178 Basit Parasal Oran Yak. 

Akalın-Keskinoğlu (2007) 1975-2005 0-47 Parasal Yaklaşım 

Karanfil-Özkaya (2007) 1973-2003 12-30 Kalman-Filter 

Savaşan-Altındemir 

(2007) 1970-1998 10-45 MIMIC Yöntemi 

Savaşan-Schneider (2007) 1999-2005 31 DYMIMIC Modeli 
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Davutyan (2008) 2005 21 Harcamalar Yöntemi 

Karagöz-Erkuş (2009) 1970-2005 86-73 Vergi Yaklaşımı 

Kaynak: Erdinç, 2012, 26. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Türkiye ekonomisinde dönemler itibariyle kayıt dışı 

ekonomi boyutlarının yüksek olduğu söylenebilir. Bunun nedeni ise yaşanan kronik enflasyon, 

gelir dağılımındaki adaletsizlikler, yaşanan ekonomik krizler, ekonomik faaliyetlerin denetim 

dışı kalması, işsizlik gibi faktörler olduğu söylenebilir (Erdinç, 2012: 26). 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında 1978-2018 dönemleri için yıllık veriler kullanarak Türkiye ekonomisi 

için kayıt dışı ekonominin boyutları tahmin edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para 

Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) veri tabanlarından elde edilmiştir. Bu amaçla çalışmada 

dolaşımdaki reel para miktarı (rDP), reel kişi başına gelir (rKBG), kamu personel 

harcamalarının toplam kamu harcamalarına oranı (KPH), vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı 

(VGO), mevduat faiz oranları (MFO) ve tüketici fiyat endeksi (TUFE) verileri kullanılmıştır. 

TUFE verisi 2010 baz yılıdır ve rKBG de 2010 yılı sabit fiyatlıdır. rDP değişkeni fiyat etkisinde 

arındırılarak reelleştirilmiştir ve reelleştirme için 2010 yılı baz alınan tüketici fiyat endeksi 

kullanılmıştır.  

Çalışmada kayıt dışı ekonominin ölçen parasalcı yöntemlerden ekonometrik yaklaşım 

kullanılmıştır.  Bu amaçla kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmek için Tanzi (1983)’nin 

nakit para talebi denkleminden yararlanılmıştır. Tanzi (1983) tarafından geliştirilen yöntem 

aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

lnrDPt = β0 + β1lnrKBGt + β2lnVGOt + β3lnKPHt + β4lnMFO + β5lnTUFEt + ut 

(β1, β2, β3 ˃0  ve  β4, β5 ˂0 ) 

Buna göre modelde rKBG, VGO, KPH değişkenlerine ilişkin parametrelin pozitif, MFO ve 

TUFE değişkenlerine ilişkin parametrelerin ise negatif olması beklenir (Çetintaş ve Vergil, 

2003: 25). 

Bu bağlamda, ekonometrik yaklaşım, kayıt dışı sektörde gerçekleşen faaliyetlerin nakit parayla 

yapıldığını ve hem kayıt dışı sektörde hem de kayıtlı sektörde paranın dolanım hızının aynı 

olduğu varsayımlarına dayanır. Bu anlamda modelde dolaşımdaki paranın, kişi başarına düşen 

reel gelir, kamu personel harcamalarının toplam kamu harcamalarına oranı, vergi gelirlerinin 

GSYH’ya oranı, mevduat faiz oranı ve tüketici fiyat endeksine bağlı olduğu kabul edilir. 

Dolayısıyla modelde dolaşımdaki nakit para talebi bu değişkenler ile regresyonu analiz edilir. 

Daha sonra vergi değişkeni (VGO=0) modelden dışlanarak verginin olmadığı yeni bir model 

tahmin edilir (Kök ve Şapçı, 2006: 15). İkinci model aşağıdaki gibi kurulur:  

lnrDPt = β0 + β1lnrKBGt + β2lnKPHt + β3lnMFO + β4lnTUFEt + ut 

(β1, β2 ˃0  ve  β3, β4 ˂0 ) 
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Bu iki model tahmin edildikten sonra modeldeki bağımsız değişkenler için elde edilen 

parametre katsayısıları modeldeki yerine konularak dolaşımdaki para miktarı tahmin edilir. rDP 

hem verginin olduğu model hem de verginin olmadığı model için hesaplanır ve bu iki modelden 

elde edilen para miktarı arasındaki fark kayıt dışı sektördeki nakit para talebini vermektedir. 

Kayıt dışı sektör için elde edilen nakit para talebi paranın dolaşım hızı ile çarpılarak kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü tahmin edilir (Ilgın, 1999: 148). 

Yukarda açıklanan her iki model tahmin edilmeden önce modelde yer alan değişkenlere birim 

kök testi uygulanmıştır. Bu amaçla Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) 

birim kök testleri uygulanmış ve değişkenlere ait durağanlık testleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları 

Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Testi 

 Seviyede 1.Fark 

Değişkenler t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

lnrDP -1.5461 0.7962 -8.4288 0.0000*** 

lnrKBG -5.8091 0.0001***   

lnKPH -3.1067 0.1193 -3.7711 0.0300** 

lnVGO -2.7560 0.2217 -2.6624 0.0337** 

lnMFO -3.0664 0.1280 -4.8887 0.0017*** 

lnTUFE -2.4588 0.3455 -4.3434 0.0072*** 

Phillips-Peron Birim Kök Testi 

 Seviyede 1.Fark 

Değişkenler t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

lnrDP -1.5014 0.8125 -8.2126 0.0000**** 

lnrKBG -5.5289 0.0003****   

lnKPH -2.2429 0.4540 -4.6659 0.0031*** 

lnVGO -2.1400 0.5086 -7.4777 0.0000*** 

lnMFO -3.0722 0.1267 -5.5038 0.0003*** 

lnTUFE -1.8748 0.3404 -4.5004 0.0048*** 
Not: 1-) ***, **, ** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

         2-) ADF testinde gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve maksimum gecikme 3 olarak belirlenmiştir. 

         3-) PP testi için Spectral tahmin yöntemi Bertleet Kernel ve Newey-West Bandwidth seçilmiştir 

Tablo 2 incelendiğinde rKBG dışında diğer değişkenlerin seviyede durağan olmadığı 

görülmektedir. rKBG gelir değişkeni seviyede hem ADF hem de PP birim kök testilerine göre 

%1 seviyesinde durağandır. Diğer değişkenlerin birinci farkları alınması durumunda en az 

yüzde 5 seviyesinde durağan hale geldikleri görülmektedir.  

Birim kök testleri sonucunda değişkenlerin aynı düzeyde durağan olmaması durumunda 

modeldeki değişkenler arasındaki uzun dönem eş bütünleşme ilişkisi (Pesaran, Shin & Smith, 

2001) tarafından ortaya konulan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yöntemi ile 

tahmin edilmektedir. Bu modelde seriler arasındaki eş bütünleme ilişkisinin test edilmesi için 

F istatistiklerine başvurulmaktadır. Ancak bu modelde hesaplanan F istatistikleri standart bir 

dağılıma sahip değildir. Bu nedenle modelde hesaplanan F istatistikleri (Pesaran, Shin & Smith, 

2001) tarafından geliştirilen alt I(0) ve üst I(1) kritik değerlerine göre değerlendirilmektedir.  

Dolayısıyla bu yöntemde hesaplanan F istatistik değeri alt I(0) kritik değerden küçük olması 

durumunda seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığına karar verilir. Eğer hesaplanan 
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F istatistik değeri üst I(1) kritik değerden büyükse seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin 

olduğuna karar verilir. Ancak hesaplanan F istatistik değeri I(0) ve I(1) kritik değerleri arasında 

yer alıyorsa eş bütünleşme ilişkisi ile ilgili bir karar verilememektedir. 

Tablo 3’te Model 1 test sürecinin aşamaları verilmiştir.  İlk önce modelde seriler arasında eş 

bütünleşme ilişkisin olup olmadığı karar vermek için sınır testi (F-Bound Test) yapılmıştır. 

Yapılan test sonucunda F istatistiği kritik değerinin I(1) üst kritik değerinden büyük olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Buna göre Model 1’de seriler arasında uzun dönem eş bütünleşme 

ilişkisinin olduğu söylenebilir. Uzun dönem ilişkisinin sınır testi ile belirlendikten sonra kısa 

dönem ilişkisi için hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Model 1 için kurulan hata düzeltme 

modelinde hata düzeltme katsayısı teorik beklentilere uygun sonuçlar elde edilmiş ve istatistiki 

olarak da anlamlıdır. Buna göre hata düzeltme katsayısı, kısa dönemde dengede meydana gelen 

sapmaların uzun dönemde düzeleceğini göstermektedir. 

Tablo 3. Model 1 ARDL Tahmin Süreci 

ARDL Model 1 (2, 2, 0, 2, 0, 0) 

Eş Bütünleşme İçin F-Bound Test 

Test İstatistiği Değer Kritik Değer I(0) I(1) 

F İstatistiği 12.91376 10% 2.08 3 

k 5 5% 2.39 3.38 

  

2.50% 2.7 3.73 

1% 3.06 4.15 

Hata Düzeltme Modeli 

  Katsayı Stantadr Hata t- istatistiğ Prob. 

ECM -0.633358 0.060256 -10.51115 0.00000 

Değişen Varyans ve Otokorelasyon 

  F Testi Prob Obs*R^2 Prob X^2 

Otokorelasyon 1.281638 0.2952 3.626847 0.1631 

Değişen Varyans 0.66703 0.7561 8.333669 0.6831 

Model Tahminin Katsayılar 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t- istatistiğ Prob. 

LnrKBG 1.733704 0.163229 10.62128 0.00000*** 

LNVGO 0.483517 0.202226 2.39098 0.02400** 

LNKPH 0.266121 0.097459 2.730596 0.01100** 

LNMFO -0.376311 0.033729 -11.15677 0.00000*** 

LNTUFE -0.046217 0.017068 -2.707832 0.01160** 

1-) ***, **, * sırasıyla serilen %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.  

2-) Akaiki Bilgi Kriteri (AIC) baz alınmıştır.  

Tablo 3’te görülebileceği gibi Model 1 için değişen varyans ve otokorelasyon sorunun olmadığı 

görülmektedir. Model 1 tahmininde değişkenler için elde edilen parametreler teorik beklentilere 

uygun ve istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 
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Tablo 4’te Model 2 için aynı süreç takip edilmiştir. Önce modeldeki seriler arasında uzun 

dönemli eş bütünleşmenin olup olmadığı belirmek için sınır testi uygulanmış ve elde edilen 

sonuçlara göre F istatistik değeri I(1) üst kritik değerinden büyüktür. Bu da modeldeki seriler 

arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Uzun dönemli eş bütünleşme 

ilişkisi test edildikten sonra kısa dönemde dengede meydana gelecek sapmaların uzun dönemde 

düzelip düzelmeyeceğini test etmek için hata düzeltme modeli kurulmuştur. Hata düzeltme 

modelinden elde edilen sonuçlar teorik beklentilere uygun ve istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Dolaysıyla kısa dönemde meydana gelecek sapmaların uzun dönemde 

düzeleceği söylenebilir. Aynı şekilde modelde elde edilen sonuçlara göre değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunun da olmadığı da görülmektedir. Modelin tahmin sonuçlara bakıldığında 

değişkenlere ait katsayılarının teorik beklentilere uygun ve istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4. Model 1 ARDL Tahmin Süreci 

ARDL Model 2 (2, 2, 2, 3, 0) 

Eş Bütünleşme İçin F-Bound Test 

Test İstatistiği Değer Kritik Değer I(0) I(1) 

F İstatistiği  8.146669 10% 1.9 3.01 

k 4 5% 2.26 3.48 

  

2.50% 2.62 3.9 

1% 3.07 4.44 

Hata Düzeltme Modeli  

  Katsayı Stantadr Hata t- istatistiğ Prob. 

ECM -0.797212 0.115976 -6.873913 0.00000 

Değişen Varyans ve Ortalama 

  F Testi Prob Obs*R^2 Prob X^2 

Otokorelasyon 1.641908 0.214 2.610587 0.1062 

Değişen Varyans 1.391705 0.2801 27.22047 0.2943 

Model Tahminin Katsayılar 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t- istatistiğ Prob. 

LNRKBG 0.855414 0.248055 3.448487 0.00480 

LNKPH 0.344333 0.07306 4.712996 0.00050 

LNMFO -0.27835 0.054349 -5.121527 0.00030 

LNTUFE -0.080552 0.020512 -3.926988 0.00200 

1-) ***, **, * sırasıyla serilen %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.  

2-) Akaiki Bilgi Kriteri (AIC) baz alınmıştır. 

Ekonometrik yaklaşımda regresyon modelinde değişkenler için tahmin edilen parametreler 

kullanılarak dolaşımdaki para miktarı belirlenmektedir. Daha sonra vergi oranı değişkenin 
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olmadığı modeldeki değişkenler için elde edilen parametreler kullanılarak yeniden dolaşımdaki 

para miktarı bulunur. Ekonomterik yaklaşımda bu iki dolaşımdaki para miktarı arasındaki fark 

kayıt dışı sektördeki para miktarını vermektedir. Kayıt dışı ekonomi için elde edilen bu para 

miktarı paranın dolanım hızı (hem kayıtlı ekonomide hem de kayıt dışı ekonomide aynı olduğu 

varsayılır) ile çarpılması sonucu kayıt dışı ekonominin boyutları elde edilmiş olur. Dolayısıyla 

bu yöntem kullanılarak Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutları aşağıdaki Şekil 

1’de sunulmuştur.  

Şekil 1. Türkiye Ekonomisinde Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları 

 

Şekil 1’deki sonuçlara göre Türkiye ekonomisinde her ne kadar bazı dönemlerde kayıt dışı 

faaliyetlerin boyutları yüksek görünse de genel olarak bu faaliyetlerin azalma eğiliminde 

olduğu tahmin edilmiştir. Özellikle kayıt dışı ekonominin 2013 yılından sonra yüzde 10 oranın 

altına indiği tahmin edilmiştir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada 1978 ve 2018 dönemleri arasında Türkiye ekonomisi için kayıt dışı ekonominin 

boyutları tahmin edilmiştir. Bu amaçla kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etme 

yöntemlerinden ekonometrik yaklaşım kullanılmıştır. Dolayısıyla bu tahmin yöntemi 

sonucunda elde edilen bulgulara göre kayıt dışı ekonomin boyutları 1988 yılından sonra hızlı 

bir yükselişe geçtiği ve 1993 ve 2000 yılları arasında yüzde 50 üzerinde dalgalandığı 

görülmektedir. Ancak 2000’li yıllardan itibaren kayıt dışı faaliyetlerin azalma eğilimine girdiği 

2003 yılından sonra yüzde 40’ın altına indiği tahmin edilmiştir. 2013 yılından sonra ise Türkiye 

ekonomisinde kayıt dışı faaliyetlerin GSYH’ya oranı yüzde 10’nun altına indiği tahmin 

edilmiştir. Tahmin edilen bu sonuçlara göre kayıt dışı ekonomiyi azaltmaya yönelik 

politikaların etkin ve başarılı olduğu söylenebilir. Ancak kayıt dışı ekonomi mücadelede daha 

etkin ve başarılı olması için vergi ve mali politikalar ile birlikte siyasal, hukuki, toplumsal ve 

kültürel politikaların da uygulanması gerektiği söylenebilir.    
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İSLAM EKONOMİSİNDE SERVET BİRİKİMİ VE ZENGİNLİK 

 

Mehmet Halis ÖZER 1 

Özet 

Servet birikimi ve zenginlik, İslam iktisadiyatında önemli bir konu olmakla birlikte İslam’ın bu konuya yaklaşımı 

merak edilen bir husustur. Bu makalenin amacı, İslam’ın servet edinme ve zenginleşme hususuna yaklaşımını 

ortaya koymaktır. Bu doğrultuda başta Kuran ayetleri ve hadisler olmak üzere İslam âlimlerinin ve ilahiyatçıların 

konu ile ilgili eserlerine başvurularak İslam’ın bu konuya yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma 

sonucunda, İslam’ın servet birikimi ve zenginleşmeye bir takım hususlara uymak şartıyla bir sınırlandırma 

getirmediği görülmektedir. Bu şartların birincisi zenginlik kaynağının meşru olması ikincisi, zekât, sadaka, yardım 

gibi servet üzerindeki başkalarına ait hakların verilmesidir. Fakat bunun yanında, İslam, gelir dağılımında adalete 

önem vermekle birlikte, zenginliğin tabana yayılması için bir takım tedbirlerle çareler üretmiştir. Dini kurallara 

titizlikle uyan Müslümanlar zengin olabilir, ama zenginliğin kaynağı yani servet elde ediş yolu meşru olması ve 

ayrıca servet üzerindeki başkalarına ait hakların ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca servetin miktarı ne olursa olsun 

ona sahip olan kişinin harcaması, tüketmesi başka şekillerdeki tasarrufları dinin kurallarına uygun olması gerekir.  

Anahtar Kelimeler: İslam, Servet, Zenginlik, Sermaye Birikimi. 

WEALTHY ACCUMULATION AND RICHNESS IN ISLAMIC ECONOMICS 

 Abstract 

Although wealth accumulation and wealth are an important issue in Islamic economics, Islam's approach to this 

issue is a matter of concern. The aim of this article is to reveal the approach of Islam to wealth and enrichment. 

In this respect, the approach of Islam to this issue is tried to be revealed by referring to the works of Islamic 

scholars and theologians, especially the verses of the Qur'an and hadiths. As a result of this study, it is seen that 

Islam does not limit the accumulation of wealth and prosperity provided that it complies with certain issues. The 

first of these conditions is that the source of wealth is legitimate and the second is the granting of rights to others 

on wealth such as zakat, charity and charity. However, Islam, while giving importance to justice in the distribution 

of income, has produced a number of measures to spread wealth to the base. Muslims who meticulously comply 

with religious rules may be wealthy, but the source of wealth, that is, the way to attain wealth, must be legitimate 

and the rights of others to wealth must be paid. Furthermore, regardless of the amount of wealth, the person who 

owns it must spend it, consume it, and otherwise save it in accordance with the rules of religion. 

Key Words : Islam, Fortune, Wealthy, Accumulation Capital. 

1. GİRİŞ 

Her insanda mala, servete ve zenginliğe karşı fıtrî bir eğilim vardır. Buna karşılık fakirliğe, 

yoksulluğa, sıkıntı ve meşakkate karşı fıtrî bir temayülden bahsedilemez. Mala ve zenginliğe 

karşı bu fıtrî temayülü tamamen yok etmek veya sıfırlamak mümkün değildir. Ancak insan, 

manevi eğitime tabi tutularak maddeyi putlaştırmamayı, onun boyunduruğu altına girmemeyi, 

onun bir emanet ve geçici bir araç olduğunu öğrenebilir. Böyle bir eğitim almış kişinin, 

maddeyle olan ilişkisi hususunda bir problemi olamaz. Bolluk içerisinde de darlık içerisinde de 

Allah’ı unutmaz, sabrını, şükrünü ve infakını yerine getirir(Sancaklı, 2011, s.120).  

                                                           
1 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, 

Diyarbakır,  Türkiye, halisozer1@hotmail.com. 
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Zengin, fakirin karşıtı olan ve belli seviyede mal sahibi olup maddi ihtiyacı olmayan kişi olarak 

tarif edilebilir. Diğer bir tanımla, asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olan kişi 

zengindir(Sancaklı, 2011, s.110-111). El-Cevziyye zenginliği, adi ve değersiz zenginlik ve yüce 

ve değerli olan zenginlik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Buna göre yüce ve değerli olan 

zenginlik göre üç kısımdır: birinci derece kalp zenginliğidir. Yani kalbin sebeplere itimat 

etmekten kurtulması hakkın hükmüne teslim olması ve halkla husumet etmekten arınmasıdır. 

İkincisi nefsin zenginliğidir. Yani nefsin din üzerinde dosdoğru durmasıdır. Üçüncüsü ise Hakk 

Teâla ile zengin olmaktır(El- Cevziyye, 2006, s.43). 

Bu makalenin amacı, İslam’ın servet edinme ve zenginleşme hususuna yaklaşımını ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda başta Kuran ayetleri ve hadisler olmak üzere İslam âlimlerinin ve 

ilahiyatçıların konu ile ilgili eserlerine başvurularak İslam’ın bu konuya yaklaşımı ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır.  Bu doğrultuda bu çalışmada, konu ile ilgili yapılmış tüm önemli 

kaynaklara başvurulmaktadır.   

2. LİTERATÜR 

A.L.İbrahim(2008), Zenginlik Fıkhı adlı eserinde İslâm’da zenginlik hususuna geniş olarak yer 

vermiş ve eserinde konuyu geniş açıdan değerlendirmiştir. Yazarın eserinde, zenginliğin tarifi, 

zenginliğin alt ve üst sınırları, zengin olmanın kuralları, zenginliğin getirmiş olduğu 

yükümlülükler gibi başlıklar ele alınmıştır. S.Sancaklı(2011), Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik 

Problemi adlı eserinde Kuran ve hadisler ışığında İslâm’da zenginlik hususu geniş olarak ele 

alınmıştır. İslâm ve Ekonomik Hayat adlı eserinde A.Tabakoğlu(1997), İslâm’ın zenginleşme 

mefhumuna bakış açısını ortaya koymaya çalışmıştır. F.Demir(2012), İslam Hukukunda 

Mülkiyet hakkı ve servet Dağılımı adlı çalışmasında servetin dağılımı hususu ele alınmaya 

çalışılmıştır. H.Affâne(2012), Fıkhî ve Ahlâkî Yönleriyle İslâm’da Ticaret adlı eserinde, ticaret 

usulleri ve ticarete dair hadisler ele alınmaktadır. M.N. Sıddıkî(1984), İslâm Ekonomi 

Düşüncesi adlı eserinde servet dağılımında zekâtın rolünü ele almıştır. S. Erdoğdu(1992), İslâm 

Ekonomisinde Tasarruf ve Ekonomik Gelişme adlı eserinde sosyal sermaye birikimi ve 

sermaye birikiminde zekâtın rolünü irdelemiştir. H. Karaman(2012), İş ve Ticaret İlmihali adlı 

eserinde, servetteki haklar, servet ve ekonomik faaliyetler ve zenginleşen dindarlar konularına 

değinilmiştir. İ.K.El-Cevziyye(2006), Allah Katında Zenginlik ve Fakirlik adlı eserinde, Hadis 

ve Kuran’dan yola çıkarak Allah katında değerli ve değersiz zenginlik gibi hususlar ele 

alınmıştır. 

3. İSLÂM’DA SERVET BİRİKİMİ VE ZENGİNLİK 

İslam’ın şartları zenginlere beş, fakirlere üçtür. Buradan anlaşılacağı üzere Müslümanlar zengin 

olmaya ve mali, ibadetleri yapmaya teşvik ediliyorlar. Bu tür ibadetlerin mal olabileceği hesaba 

katılırsa malın ve servetin ya da onların tabi olarak oluşturacağı hal olan zenginliğin bizzat kötü 

olmadığı, hatta iyi ve istenilen bir şey olduğu söylenebilir. Zengin olan kimsenin zekâtını 

verdiği, Allah yolunda infak ettiği, ihsan ve iyiliklerde bulunduğu sürece İslam, böyle bir 

zenginliğe engel olmamış ve zenginliğe de bir üst sınır koymamıştır(Sancaklı, 2012, s.160-

161). Ancak zenginliğin bazı kişilerin elinde toplanması ve neticede servetin insanlar üzerinde 
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sömürü aracı olarak kullanılması şu şekilde tenkid edilmektedir; “Ta ki mal, sizden zenginler 

arasında dönen bir servet olmasın”(Haşr, 99/7). Bu şekilde toplum için yıkıcı olan ve ekonomik 

dengeyi bozan tekelleşmenin önüne geçilmiş bulunulmaktadır. 

Hz. Peygamberin varlıklı ve zengin olmaya yönelik teşvik edici pek çok hadisi vardır. “Ancak 

iki kişi gıpta edilmeye değer: Birisi, Allahın kendisine Kuran ihsan ettiği ve gece gündüz onunla 

meşgul olan (onu okuyan onunla amel eden) kimsedir. Diğeri de Allahın verdiği malı gece 

gündüz(fakirlere)infak eden kimsedir.”(Buhari, B.20). Bu hadise göre malını infak eden servet 

sahipleri övülmektedir(Sancaklı, 2012, s.161). “Muhakkak ki Allah, muttaki, zengin ve kendini 

gizleyen kulunu sever”(Müslim,H.11). Hadisteki zenginliği gönül zenginliği olarak tevil 

edenler olmuş ise de, Kâdî İyâd, burada kast edilen zenginliğin maddi zenginlik olduğunu ifade 

etmiştir. Hz. Peygamber uzun süre kendisi yanında kalan Enes b. Malik için şu duayı yapmıştır: 

“Allah’ım Bunun malını ve evladını çoğalt. Kendisine onda bereket ihsan et”(Müslim,H.142).  

“Hiçbir kimse elinin emeğinden daha hayırlı lokma yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut 

aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi” (Buhari). Buradan anlaşılacağı üzere el emeği ve 

alın teri ile çalışmaya, helal yoldan kazanmaya bir teşvik vardır(Sancaklı,2012, s.162).  “Üstteki 

el, alttaki elden daha hayırlıdır”(Buhari, B.18). Hadiste geçen üstteki elden kasıt, veren, infak 

eden kişi, alttaki el ise ihtiyacını karşılamak için alan kişidir. Burada üstteki el yani veren kişi 

övülmüştür. Yine başka bir hadis de “Servet bir Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki, o 

servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun”(Hanbel,21). Yine başka bir hadiste, 

“Takva sahibi bir insan için zenginliğin hiçbir mahzuru yoktur”(İbn Mâce, B.1). denilmektedir.  

Kişi sadece kendi için değil tüm toplum için de faydalı olabilmek için zengin olmalıdır. Hz. 

Ebu Bekir, o zamanın ileri gelen zenginlerindendir. Hz. Peygamber onun zenginliğinden zaman 

zaman yararlanmış olup bu durumu ifade etmekten de kaçınmamıştır:“Ebu Bekir’in malı bana 

fayda verdiği kadar hiçbir mal bana fayda vermedi”(ibn. Mâce). Hz. Ebu Bekir’in yanında Hz. 

Peygambere çok yakın daha birçok zengin sahabeler vardır ki hiç birisini zenginliklerinden 

dolayı kınamamış ve onları övücü, onlara iltifat edici sözler söylemiştir(Sancaklı, 2012, s.168). 

“Varislerini başkalarına el açacak bir şekilde bırakmaktansa, onları zengin olarak bırakmak çok 

daha hayırlıdır”(Buhari, s.184-186). 

Değer yargısı ile de servet sahibi olmak gerektiğini, bunu da elde edebilmenin bir yerde kazanç 

elde etmekle gerçekleşebileceği bilinmektedir. Gelecekte meydana gelebilecek beklenmedik 

olaylara karşı belirli miktar ve sınırlarda servet biriktirme ve ihtiyatlı davranma tavsiye 

edilmektedir(Erdoğdu, 1992, s.36). Kurân, insanın biriktirme ve biriktirdiğini harcama 

hususunda aşırılığa kaçabileceğine vurgu yaparak, onun ekonomik ilişkilerde dengeyi 

sağlamasını istemiştir. İnsanın ne tamamen birikimlerini saçıp savurması, ne de cimrilik ederek 

sadece kendini düşünüp başkaları aleyhine kendi servetini sorumsuzca çoğaltması hoş 

karşılanmaktadır. İnsandan istenen savurganlıkla cimrilik arasında orta bir yolu takip 

etmektir(Ayengin, 2003, s.657).  

Mal-mülk konusunda hem övücü hem de yerici bazı ayet ve hadisler olduğuna göre, bunların 

bir araya getirilmesinden ortaya çıkan sonuç şudur; İnsan maldan gelecek fayda ve zararları tam 

manasıyla bilir ve ona göre hareket ederse bu davranışı onun için iyi neticeler doğurabileceği 
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söylenebilir. Fakat nereden ve nasıl kazandığını nereye harcadığını dikkate almadan haram ve 

helal arasında bir ayrım gözetmeden bütün dikkatini sadece mal edinmeye yöneltirse işte bu 

durum da o kimse için bilhassa manevi açıdan bazı sıkıntıların doğmasına yol açabilir. Gücün 

yani zenginliğin belirli ellerde toplanması her dönemde ekonomik bunalımların başlıca nedeni 

olmuştur. Başkalarını sömürerek, onların haklarını gasp ederek, gayri meşru ve haram yollardan 

elde edilen zenginlik zemmedilmiştir. İslam’da böyle bir zenginliğin yeri yoktur. Zenginlik 

gurur, kibir, başkalarına hava atma, başkalarını sömürme, toplumun tahribatına vesile 

yapılmamalıdır. Zenginliğin geçici bir emanet olduğu ve her an elden çıkabileceği gerçeği 

unutulmamalıdır. İslâm dininin benimsemediği ve reddettiği zenginlik türleri vardır. İslâm’ın 

öngördüğü zengin tipinin özellikleri, inançlı ahlaklı, olgun, cömert, mütevazı, gurur ve kibirden 

uzak, zekâtını ve sadakasını veren, elindeki servetin geçici bir emanet olduğunu unutmayan, 

başkalarını düşünen kimsedir. Bu özellikleri yitiren zengin tipleri hangi dönemde olursa olsun 

ağır bir şekilde eleştirilir ve zemmedilir. Dolayısıyla fakir olsun, zengin olsun her inançlı 

insanın İslâm’ın öngördüğü ahlaki niteliklere sahip olması istenilmektedir(Sancaklı, 2011, 

s.173-174). 

Bir insan zengin olmuşsa bu sadece onun çalışması sonucu olmayıp, Allah’ın bir lütfüdür. Bu 

sebeple, ona bu zenginliği veren Allah’a karşı servetini Allah’ın emrettiği biçimde ve onun 

yolunda kullanmakla mükelleftir. Sosyal sorumluluklar, maddi ve sosyal çevremize karşı 

sorumluluklar yüklemektedir. İslam modelinde zengin insan, nefsinin dilediği kadar tüketemez, 

israfa girerek gösteri için tüketim yapamaz. Müslüman kendi zenginliğini artırmakla beraber 

toplumsal refahı da artırmak hedefine ulaşmalıdır(Sancaklı, 2011, s168-169). 

Emeksiz ve rizikosuz sermaye kazançları(faiz) beklemeden doğan değer artışları(ihtikâr), 

enflasyon kârları, israfa dönek tüketimin beslediği kazançlar, sermayenin emeğin hakkından 

gasp ederek elde ettikleri İslâm tarafından yasaklanmış ve bunların oluşmasına dahi müsaade 

edilmemiştir. Bunlara ilaveten zekât sınırsız sermaye birikiminin ve sermayenin belli ellerde 

toplanmasının engellerinden biri olmuştur. Böylece servet toplumun tüm kesimine yayılmış 

olur(Tabakoğlu, 2016,s.316). İslâm, servetin belli zenginler elinde dolaşan bir güç olmasını 

reddetmiş ve geliri hem oluşum hem de bölüşüm safhasında kontrole almıştır. İsraf,  ihtikâr ve 

riba yasaklarıyla: zekât, sadaka ve infak emirleri bu meyanda değerlendirilmelidir(Köksal, 

2003,s.210).  

Zengin olmaya çalışmanın kuralları ve hedefleri bulunmaktadır. Kazanılmak istenen malın 

helal olması, malın kazanıldığı yolun meşru olması, zenginlikle ilgili şer’i hükümleri bilmesi, 

zenginlik için çalışmanın kişiyi ibadetten alıkoymaması gibi durumlar zenginlik isterken 

bulunması gereken şartlar ve kurallardır(İbrahim, 2008,s.73). İbn Kesir, “mallarınızı aranızda 

karşılıklı rızaya dayalı olarak yiyin” ayetinin tefsirinde şöyle der: “Sanki Allah Teâla şöyle 

buyuruyor: Servet sahibi olmak için haram yollara başvurmayın. Alıcı ve satıcının bulunduğu 

meşru ticaret yöntemlerini kullanın”(Affâne, 2012, s.25).  

İslâm’da sermaye birikiminin esası sermayenin sürekli olarak harcama(infâk) ve 

yatırım(ticaret) vetiresinde tutulmasıdır. Sermayenin tedavül ve üretim cihazının dışında âtıl 

kalması yasaklanmıştır(Tevbe, 9/34).Sermayenin belli ellerde toplanması hoş 
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görülmemiştir(Haşr, 59/7). Böylece yaygın bir sermaye birikimi hedef alınmış, sosyal adalet 

kalkınmanın adeta önemli bir finansman aracı olarak görülmüştür(Tabakoğlu, 2016, s.317). 

Sermaye birikimi ve kullanımı hususunda bir takım kayıtlar konulmuştur: Belli ellerde 

temerküz önlenecek, ribâya ve talih oyunlarına yer verilmeyecek, zülüm ve sömürü olmayacak, 

karaborsa ve tekelcilikler önlenecek, israf ve sefahat belirmeyecek, gereğinde ferdi menfaatler 

toplum menfaatlerine feda edilecek. Sermaye kullanımı bu gibi kayıtlarla toplumun bütün 

müteşebbis kesimlerine bırakılmıştır. Bu çerçeve içerisinde oluşan sermaye sosyal refahı 

yükselten bir olgudur(Tabakoğlu, 2016, s.318). 

İslâm, mal ve servet mevzuunda ferdlerin, ihtiyaçtan artan gelirlerini biriktirmelerini veya 

başkasına ödünç vermelerini yahut ticaret, sanayi ve diğer iş kollarına bizzat veya kârda ve 

zararda ortak olmak üzere şirketleşerek yatırmalarını caiz görmektedir. Şüphe yok ki İslâm’a 

göre daha iyi olanı, insanların ihtiyaçtan artan gelirlerini hayırlara ve âmme menfaatlerine sarf 

etmeleridir. Ancak bu şartlarda tasarruf etmeyi aşağıdaki şartlar dâhilinde caiz ve helal 

kılmaktadır: kişiler mal biriktirdikleri takdirde bunun zekâtını vermek, vefat edince de 

servetlerinin İslam miras hukukuna göre taksim edilmesi, eğer başkalarına mallarını ödünç 

vermiş iseler ancak verdiklerini geri alabileceklerdir, yani hiçbir şekilde faiz alamazlar. Eğer 

mallarını ticaret, sanayi veya ziraatta değerlendirip artırma yoluna gideceklerse bu mevzuda 

İslâm’ın koyduğu kaidelere uyacaklardır. Eğer sanayi ve ticarette şirketleşme yolunu tercih 

ederlerse ortaklık hem kârda hem de zararda olacaktır. İslâm ferd olarak her insana elinden 

geldiği kadar akrabasına ve diğerlerine yardım etmesi borcunu yüklerken diğer yandan 

çalıştırdıkları kimselerin haklarının tam olarak ödenmesini istemektedir(Karaman, 2012, s.349-

350). 

Zekât, varlıklıların elindeki servetin bir kısmını yoksullara aktarmanın yoludur. Böylece hem 

gelir ve servet dağılımında baş göstermiş olan eşitsizliği azaltmış olur, hem de servetin belirli 

yerlerde toplanmaya başlaması eğilimine karşı koruyucu bir eylem niteliği taşır. Zekât, istifçilik 

ve âtıl servet için caydırıcı unsurdur. Zekât boş yere bekletilen kaynakların yeniden ekonomik 

alanda faaliyete geçirilmesini artırılmış talep olarak ya da bu servetin yatırımı yoluyla artırılmış 

kapasite olarak devreye sokulmasını gerçekleştirir(Sıddıkî,1984, s.179-181). 

İslâm, mülkiyeti insanın bencilliğine, maddi tutkularına bağlamaz. Ona göre mülkiyet bir kısım 

sosyal görevleri de gerektiren hukuki bir gerçektir. Allah’a inananlar her şeyi onun yarattığına 

dolayısıyla her şeyin onun mülkü olduğuna inanırlar(Tabakoğlu, 1987,s.24): “Göklerin, yerin 

ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir(Maide, 5/17). “Allah mülkü dilediğine 

verir”(Bakara,2/247). Allah’ın kullarına bağışladığı mülk bir emanetten ibarettir.  Kul sahip 

olduğu mülkü kendi ihtiraslarını tatmin etmek için değil Allah’ın rızasını elde etmek için bir 

imtihan dünyasında bulunma anlayışı içerisinde değerlendirilmelidir(Tabakoğlu, 1987, s.24-

25). “Biliniz ki mallarınız da çocuklarınızda birer imtihan vasıtasıdır. Asıl büyük mükafat ise 

şüphesiz Allah katındadır”(Enfal, 8/28). “Şüphesiz ki Allah insanlardan kendilerini ve mallarını 

cennet karşılığında satın almıştır”(Tevbe, 9/111). 
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4. SONUÇ 

İslâm’ın öne sürdüğü mu’tedil görüş, aşırı hırs ve tamahkârlıktan uzak kalınarak dünyayı ve 

nimetlerini putlaştırmadan, geçici olduğunu unutmaksızın dünya nimetlerinden şükrünü eda 

etmek şartıyla meşru yoldan azami derecede faydalanmak ve faydalanılmasına yardımcı 

olmaktır. Mal, para ve servetin esiri olmaksızın; aksine mal, para ve servete hâkim olunduğu 

takdirde bu tür bir zenginliğin topluma olan faydası sayılamayacak kadar çoktur. İşte 

yerilmeyen zenginlik budur(Sancaklı, 2011, s.291). 

İslam’ın servet birikimi ve zenginleşmeye bir takım hususlara uymak şartıyla bir sınırlandırma 

getirmediği görülmektedir. Bu şartların birincisi zenginlik kaynağının meşru olması ikincisi, 

zekât, sadaka, yardım gibi servet üzerindeki başkalarına ait hakların verilmesidir. Fakat bunun 

yanında, İslam, gelir dağılımında adalete önem vermekle birlikte, zenginliğin tabana yayılması 

için bir takım tedbirlerle çareler üretmiştir. 

Dini kurallara titizlikle uyan Müslümanlar zengin olabilir, ama zenginliğin kaynağı yani servet 

elde ediş yolu meşru olması ve ayrıca servet üzerindeki başkalarına ait hakların ödenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca servetin miktarı ne olursa olsun ona sahip olan kişinin harcaması, 

tüketmesi başka şekillerdeki tasarrufları dinin kurallarına uygun olması gerekir. 

Zengin olan bir insanın malındaki haklarının başında zekât, akrabanın nafakası, fitre, kurban, 

yoksullara yardım ve vergiler vardır. Bunlar zengin olan kişi üzerinde yapılması gereken 

zorunluluklardır. Ayrıca Müslüman harcama ve tüketmede israfa girmemesi gerekmektedir. 

İsrafın göreceli olduğu, insanların sosyal ve kültürel seviyelerine göre değişiklik gösterdiği bir 

gerçek olmakla birlikte her seviyede itidal ve israf vardır. Yeterli, iyi, güzel ve rahatlatıcı 

nitelikli harcamalar meşru olup israfa girmez. Fakat bu durumun abartılmaması, servet, lüks ve 

ihtişam, içine girilmemesi gerekmektedir. 
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MALİ KURAL VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ LATİN AMERİKA 

ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

İbrahim ARSLAN 1 

İlyas BAYAR 2 

Özet 

Mali politikalara kısıt getirmenin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanırken, mali kuralların oluşum ve inşa 

sürecinin esasında 35-40 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ekonominin sistemli bir disiplin olma sürecinde etkin 

rol oynayan ve etkisi 20. yüzyılın başlarına kadar süren iktisadi akımlardan Klasik anlayış, reel kaynak yaratan 

büyük altyapı yatırımları harici bütçe gelirlerinin bütçe giderlerine eşit olmasını savunan denk bütçe esaslı bir 

iktisat politikasını savunmaktaydı. 1929 Büyük Buhran devletin ekonomideki rolünün sorgulanmasına zemin 

hazırlamıştır. Konjonktürel dalgalanmaları aşmak için devletin toplam talep yaratmak suretiyle ekonomiye 

müdahale etmesi gerektiğini ifade eden J.M. Keynes’in iktisadi düşünceleri yaklaşık 50 yıllık bir hâkimiyet sürdü. 

1970’lerde oluşan petrol krizi, stagflâsyonun varlığı bu defa da Keynesyen politikaları sorgular hale geldi. 

“Görünür el” olarak devletin piyasa aksaklıklarını düzeltme amacı hedeflenirken; arz yanlı politikalar, yüksek 

kamu harcamaları, emisyon, siyasi ve bürokratik arz cephesinin popülizm uğruna rasyonel ekonomik tercihlerden 

sapması ve dolayısıyla oluşan bütçe açıkları mali disiplin ihtiyacını gündeme getirmiştir. 1980 sonrası kamu seçiş 

teorisi ile birlikte anayasal iktisat iradi politikaların yanı sıra mali kurallarla mali disiplinin sağlanacağı hususu 

önem kazanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada mali kural ile yolsuzluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Panel Veri Analiz 

yöntemi kullanılarak Latin Amerika bölgesinde bulunan 8 ülke (Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Meksika, 

Paraguay, Peru, Şili, Uruguay) için 2000-2017 dönem verileri incelenmiştir. Bütçe açığı ile yolsuzluk arasında 

uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş ve bütçe açığından yolsuzluğa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mali Kural, Yolsuzluk, Panel Veri Analizi. 

RELATION OF THE BETWEEN FISCAL RULE AND CORRUPTION: 

ECONOMETRIC ANALYSIS FORSELECTED LATIN AMERICAN COUNTRIES 

 Abstract 

While the history of imposing restrictions on fiscal policies dates back thousands of years, the process of formation 

and construction of financial rules is essentially 35-40 years old. The classical approach, which played an active 

role in the process of being a systematic discipline of the economy and whose effect lasted until the beginning of 

the 20th century, advocated an equal budget-based economic policy which advocated the equalization of external 

budget revenues to the budget expenditures except for the large infrastructure investments that generate real 

resources. The Great Depression of 1929 paved the way for questioning the role of the state in the economy. In 

order to overcome the cyclical fluctuations, J.M. Keynes that the state should intervene in the economy by creating 

total demand. Keynes’s economic ideas lasted for nearly 50 years. The oil crisis in the 1970s and the existence of 

stagflation became the question of Keynesian policies. As the visible hand ken while aiming to correct the state's 

market imperfections; supply side policies, high public expenditures, emissions, deviation of political and 

bureaucratic supply front from rational economic preferences for the sake of populism, and consequently the 

budget deficits brought up the need for fiscal discipline. With the post-1980 public choice theory, it became 

                                                           
1 Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Gaziantep, Türkiye, arslan@gantep.edu.tr. 
2 Öğr. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi Ömerli MYO, Mardin, Türkiye, ilyasbayar@artuklu.edu.tr. 
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important to ensure fiscal discipline through fiscal rules as well as constitutional economic voluntary policies. In 

this study, it is aimed to determine the relationship between fiscal rule and corruption. By using Panel Data 

Analysis method, 2000-2017 period data were analyzed for 8 countries in Latin America region (Brazil, Ecuador, 

Colombia, Mexico, Paraguay, Peru, Chile, Uruguay). A long-term relationship between the budget deficit and 

corruption was identified and a one-way causality relationship was reached from the budget deficit to corruption. 

Key Words : Fiscal Rule, Corruption, Panel Data Analyses. 

1. GİRİŞ 

Kapitalist ekonomik anlayışın günümüzde hâkim olması kamu kesiminin ekonomiye 

müdahalesi gerçeğini değiştirmediği gibi müdahalenin hangi boyutta/oranda olması gerektiği 

süregelen bir tartışma konusu olarak güncelliğini korumaktadır. İktisat politikası araçları 

denildiğinde her ne kadar revaçta olan ve ilk akla gelen para politikası olsa da yapısal 

dönüşümlerin sağlanmasında ve uzun dönemli ekonomik istikrarın korunmasında maliye 

politikası önemini halen sürdürmektedir. Ekonomiye müdahalenin boyutu iktisadi düşünce 

tarihi açısından ele alındığında konjonktürel bir durum sergilemektedir. Merkantilist düşünce 

akımı ulusal birlik saikıyla devlet müdahalesini mutlak anlamda savunurken, Fizyokrat anlayış 

“doğal düzen” noktasında aksi düşünceyi savunmuştur. Klasik iktisat “görünmez el” 

mottosuyla devletin ekonomik müdahalesinin en az düzeyde olması gereğini dile getirmiştir. 

1929’daki Büyük Buhran “efektif talep” kavramı ile devletin toplam talep yetersizliğini aşma 

noktasında dominant bir rol üstlenmesini müdafaa etmiştir. 1970’li yıllarda başlayan 

stagflasyon krizi ile o ana dek piyasa başarısızlığı üzerinden müdahaleyi meşru gören ve 

destekleyen anlayışın yerini “kamu başarısızlığı” kavramı almaya başlamıştır. 1980’li yıllardan 

itibaren kamusal tercih teorisi ile tahkim olunan anayasal iktisat ortaya çıkmış ve arz yanlı 

iktisat anlayışı ile güçlenmiştir. 

Siyasi partilerin, bürokrasinin ve seçmenlerin maksimum fayda sağlama gayesi kamu 

sektörünün hızlı bir şekilde büyümesine ve ekonomide kamu sektörünün payının artmasına 

zemin hazırlamıştır. Anayasal iktisat liberal bir ekonomik anlayışı savunmakla birlikte 

hükümetin piyasaya müdahale etmemesini fakat devletin mali, ekonomik kararlarına ve 

tercihlerine kısıt koyan hükümlerin anayasada yer almasını savunmuştur. 

The Economist dergisinde Eylül 2019’da yer alan bir haberde Latin Amerika ülkelerinde 

yapılan bir araştırmaya göre en büyük problemin %85’le yolsuzluk olduğu belirtilmiştir. 

Yolsuzluğun yatırımlar başta olmak üzere ekonomik büyümeye ve kalkınmaya sekte vurduğu 

düşünüldüğünden hareketle ve yolsuzluğun siyasi ve idari mekanizma yoluyla yaygınlaştığı göz 

önüne alındığında mali kural uygulamalarının yolsuzluğu önleme noktasında nasıl bir etkisi 

olabilir düşüncesi tartışılmaya başlanmıştır.  

Mali kural ve yolsuzluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi için her yerli hem de yabancı 

literatürde sınırlı çalışmalar vardır. Bu bağlamda Uğur ve Özocaklı (2018) tarafından yapılan 

çalışma referans gösterilebilir. Söz konusu çalışmada seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri için mali 

kural, insani gelişme ve yolsuzluk arasındaki ilişki ekonometrik bir yöntem üzerinden ele 

alınmıştır. Yirmi beş (25) Avrupa Birliği ülkesi için 2000-2015 dönemine ait veriler temel 

alınarak ilişkinin belirlenmesi için panel veri analizi kullanılmıştır. Söz konusu ülkelerde 
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yapılan analiz sonuçlarına göre, mali kural ile insani gelişme endeksi arasında güçlü ve negatif 

bir ilişkinin varlığı ve de yolsuzluk algı endeksi ile mali kural arasında pozitif bir ilişki 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışmada giriş kısmından sonra çalışmanın ikinci bölümünde mali kuralların ne 

olduğu tarihsel bağlamda izah edilmiştir. Sonraki bölümde yolsuzluğun kavramsal çerçevesi 

açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ekonometrik uygulamalar ve ampirik bulgular yer almıştır. 

Son bölümde sonuç ve öneriler kısmı ile tamamlanmaya çalışılmıştır. 

2. KAVRAMSAL BAĞLAMDA MALİ KURAL VE YOLSUZLUĞUN ANALİZİ 

2.1. Mali Kural ve Uygulama Alanı Olarak Maastricht Kriterleri 

Mali kural, bütçe dengesi, devlet borçları, kamu harcamaları ve vergi oranları gibi mali 

göstergeler üzerine konulan, spesifik bir sınır belirleyen, mali politikalar üzerine getirilen 

düzenlemeleri, yasal ve anayasal kısıtları ifade eder (Kenedy ve Robins, 2001, s.2; Pınar, 2010, 

s.156). Kopits ve Symansky (1998) kriterleri olarak nitelendirilen ideal bir mali kuralın, 

şeffaflık, basitlik, esneklik, yeterlilik, tutarlı, uygulanabilir, etkin ve yapısal politikalarla 

uyumlu olması gerektiği ifade edilir (Kopits, 2001, s. 59-83). Pratikte mali kuralların 

uygulanmasının birçok sebebi bulunmaktadır (Kopits ve Symansky, 1998, s. 6-7; Kenedy ve 

Robins, 2001, s. 3). Bunlar: 

 Savaş sonrası Japonya örneğinde olduğu gibi makroekonomik istikrar sağlanmasına 

katkı sağlar. 

 Hükümetin uyguladığı mali politikaların güvenilirliğini artırarak, açıkların elimine 

edilmesini sağlar. Bazı Kanada eyaletlerinde bu türden örneklere rastlanmıştır.  

 Yeni Zelanda gibi ülkelerde özellikle yaşlanan nüfus göz önünde bulundurularak mali 

politikaların uzun dönem sürdürülebilirliğini sağlar. 

 Avrupa Ekonomik ve Para Topluluğunda olduğu gibi Uluslararası ya da federal 

düzenlemelerle negatif dışsallıkları minimize eder. 

 Hükümetin tüm politikalarının güvenilirliğini artırır. 

Mali disiplinin önemine neredeyse 2 000 yıl öncesine kadar vurgu yapılmıştır. M.Ö. 63 yılında 

M.T. Çiçero bu durumu “Bütçe dengelenmeli, hazine yeniden doldurulmalı, kamu borcu 

azaltılmalı” şeklinde ifade etmiştir. Mali kurallarla ilgili çalışmalar 1980’lerden itibaren artan 

bir şekilde incelenmeye başlanmıştır.  Kopits, söz konusu evrimi üç farklı dalga halinde 

tanımlamaktadır. İlk dalgada bazı federatif sistemlerde yer alan yerel yönetimler tarafından 

altın kural1 olarak uygulanmıştır. 19. yy’in ortalarından itibaren Amerika’da birçok eyalette ve 

                                                           
1Altın kural, maliye politikasının işleyişi için bir prensiptir. Bu kural, kamu sektörünün sadece sermaye yatırımı 

için ihtiyaç duyduğu kadar borçlanmasını ve geriye kalan cari harcamasını vergi ve diğer gelirlerinden finanse 

etmesini gerektirir. Başka bir deyişle altın kural, ekonomik devre boyunca hükümetin sadece yatırım için 

borçlanacağını, cari harcamayı finanse etmek için borçlanmayacağını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle devlet, 

mevcut bütçesinin denk veya fazla olmasını sağlamalıdır. Kural, her yıldan ziyade, ekonomik devrenin çıkış ve 
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1920’den beri bazı İsviçre Kantonlarında cari bütçe dengesini sağlamak için bir zorunluluk 

olarak kabul edilmiştir.  İkinci dalga II. Dünya Savaşından sonra sanayileşmiş bazı ülkelerde 

(Almanya, İtalya, Japonya ve Hollanda) parasal reformlardan sonra istikrar programları 

desteklenerek bütçe denkliğine girişilmiştir. Üçüncü dalga, 1994 yılında Yeni Zelanda’nın 

enflasyon hedeflemesi ve Mali Sorumluluk Yasasını kabul etmesiyle başlamıştır. Mevcut 

maliye politikası kuralları hem tasarım hem de uygulama açısından oldukça çeşitlidir. 

Avustralya, Kanada eyaletleri, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık gibi Anglosakson ülkeleri ve Kıta 

Avrupası (Avrupa Para Birliği ve İstikrar ve Büyüme Paktı) saydamlığa ve şeffaflığa vurgu 

yaparlar. Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru, Hindistan gibi ülkeler ise performans 

göstergeleri üzerindeki sayısal (niceliksel) ölçütlere (limit ve hedefler) önem gösterirler 

(Kopits, 2001, s.3-5). Yapılan çalışmada ele alınan ülkelerden Brezilya’da cari bütçe 

dengesi/GSYİH oranı esas alınarak kısıt getirilirken; Peru’da ortalama denge/GSYİH oranı 

üzerine kısıt konulmaktadır. Şili’de bütçe dengesi kuralı uygulanmaktadır. Ekvador, 

Kolombiya, Meksika, Paraguay ve Uruguay’da da mali kurallar uygulanmaktadır (IMF, Mart 

2017; Kaya, 2009, s. 69; Pınar, 2010, s. 162). 

Mali kurallar dört geniş kategoriye ayrılır: (i) denk bütçe, altın kural (yatırım harcaması hariç 

dengeli bir bütçe gerektiren) ve açık limitleri içeren açık kuralları; (ii) brüt ya da net kamu 

borcuna sınır getiren borç kuralları; (iii) Toplam harcamalar ya da belli harcama kategorileri 

üzerinde bir tavan sınırı uygulamak ve (iv) Vergi yükü üzerine bir sınır koymayı ya da dönem 

öncesi beklenmeyen gelirlerdeki artışı tahsis etmeyi açıklayan gelir kuralları şeklindedir                         

(Debrun vd, 2008, s. 8). 

Mali kuralları uygulama sonrası sonuçlar açısından bir değerlendirme yapıldığında Maastricht 

Anlaşması’yla getirilen sıkı kurallar AB’ye üye olan ülkelerin çoğunda mali istikrara olanak 

sağlamıştır. ABD’de federal harcamaların azalmasında uygulamaya konulan bütçe uygulama 

yasasının (harcama sınırlarının) önemli bir etkisi olmuştur. Brezilya ve Polonya gibi ülkelerde 

uygulanan mali kurallar etkili sonuçlar verirken; Hong Kong, Peru ve Arjantin’de başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Başarısızlıkların ortaya çıkmasının arka planındaki nedenler şunlardır (Pınar, 

2010, s.162-164): 

 Hükümetlerin uygulamada kararlı olmamaları 

 Gelişmekte olan ülkelerde otomatik istikrarlandırıcıların dönemsel dalgalanmaları 

azaltma gücünün sınırlı olması. 

 Kuralların uygulanması yönünde zorlama ve cezalandırma gibi mekanizmaların 

olmaması 

 Kurallardan sorumlu olan kamu otoritelerinin davranışı 

 Mali altyapının olmaması, mali kırılganlık ve zayıf bütçe kurumları 

                                                           
inişleri boyunca bir ortalama yakalamayı ifade etmektedir (Chote, Emmerson ve Tetlow’dan aktaran Günaydın 

ve Eser, 2009: 53). 
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 Ekonomik konjonktürün etkisi 

Mali kuralları uygulayan çok farklı ülkeler olmakla birlikte günümüze dek mali kurallar 

bağlamında en kapsamlı ve düzenli kuralların 1992’de Maastricht Anlaşması ile oluştuğu 

açıktır (Günaydın ve Eser, 2009, s. 56). Avrupa Birliği’nde para politikasının merkezileşmesi, 

üye ülkelerin birliğin gerekli kıldığı biçimde anlaşarak hem tek para hem de tek merkez 

bankasına geçmeleri ile sağlanmıştır. Üç ülke dışında kalan diğer üyeler ulusal para yerine 

yürürlüğe giren anlaşma ile 2002 yılından itibaren Euro kullanmaya başlamışlardır. Para 

politikası ile ilgili alınan bu karar iktisadi faaliyet üzerinde etkili olan maliye politikasına olan 

ilgiyi arttırmıştır. Para politikasının tek merkezden yönetimi, maliye politikasında da bazı mali 

kurallar belirlenerek eşgüdüm sağlanmak istenmiştir. Kuşkusuz ekonomik istikrarın sağlanması 

için para ve maliye politikalarının eşgüdümü önem arz etmektedir.  Maliye politikasının tek 

merkezden yürütülmesi imkânsız olmakla birlikte, Maastricht anlaşması ile ulus devletlerin 

bütünüyle bağımsız bir maliye politikası uygulama imkânı ortadan kalkmaktadır (Pınar, 2010, 

s. 123-25). 

Birliğe katılan üye ülkeler tarafından karşılanması gereken geçerli yakınsama kriterleri söz 

konusu anlaşma ile belirlenmiştir. Bunlar: fiyat istikrarı kriterleri, mali istikrar kriterleri, uzun 

dönemli faiz oranları ve Avrupa oranları çerçevesinde hedeflenen ulusal döviz kurunun 

kriterleridir (Bukowski, 2006, s. 5). Dahası üye ülkelerden mali istikrarı (üye ülkelerin bütçe 

pozisyonunun orta vadede dengeye yakın olmasını veya fazla vermesini) sağlamayan ülkelerin 

gözetlenmesi amacıyla 1997’de İstikrar ve Büyüme Paktı kurulmasına karar verilmiştir 

(Payzanoğlu, 2009, s. 15). Makro büyüklükler açısından, “Maastricht Kriterleri” bağlamında 

mali durumu değerlendirmek için kullanılan iki kriter (bütçe açığı ve kamu borcu) vardır. Bu 

kriterler, üye devletlerin bütçe açıklarının GSYH’nin %3'ünü geçmemesi (bütçe açığı kriteri) 

ve kamu borçlarının GSYH’nin %60'ını aşmaması (borç kriteri) durumunda yerine getirilmiş 

olmaktadır (Akçay, 2008, s. 26).  

2.2. Yolsuzluk ve Mali Saydamlık 

Yolsuzluğun varlığına dair kanıtlar binlerce yıldır mevcuttur. Fakat son yıllarda yolsuzluğa ilgi 

dikkat çekici bir şekilde artmıştır. Yolsuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, teşvik eden 

faktörleri talep (halk) ve yolsuzluk eylemlerine konu oluşturan (kamu çalışanları) arz 

cephesidir. Yolsuzluğun talep yönünü etkileyen faktörler arasında en önemli olanlar: 

 Düzenlemeler ve yetkililer 

 Vergi sisteminin belirli özellikleri 

 Belli harcama kararları 

 Piyasa fiyatlarının altında mal ve hizmet sağlamak. 

Yolsuzluğun arz cephesini etkileyen faktörler ise:  

 Bürokratik gelenek 

 Kamu sektörü ücretlerinin seviyesi 
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 Ceza sistemleri 

 Kurumsal kontroller 

 Kanun, kural ve süreçlerin saydamlığı 

 Liderlik makamının belirlediği örnekler. 

Bu bağlamda yolsuzluk kavramı, Dünya Bankasının da kullandığı şekliyle en popüler ve 

basitçe” özel yararlar için kamu gücünün kötüye kullanılmasını” ifade eder (Tanzi, 1998, s. 3-

8). Saydamlık veya şeffaflık bir hükümetin idare sisteminin ve karar alma süreçlerinin dış 

gözlemcilere açık olmasını ifade eder (Mitchell, 1998, s.110). Mali saydamlık ise devletin 

yapısı ve fonksiyonları, maliye politikası amaçları (hedef), kamu sektörünün hesapları ve mali 

tahminler konusunda kamuya karşı açıklığı ifade eder (Kopits ve Graig, 1998, s. 1).  

Yolsuzluğun ekonomi üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Yolsuzluk yatırımların azalmasına 

neden olarak hem düşük bir iktisadi büyümeye hem de ekonomik kalkınmanın olumsuz 

etkilenmesine sebep olmaktadır. Söz konusu olumsuzlukların yanı sıra kaynakların yanlış 

bölüşümüne, verimsizliğe, kaynak israfına, gelir dağılımında dengesizliğin artmasına neden 

olduğu gibi hem demokrasi hem de ahlakı bozulmaya sebebiyet verdiği noktasında bir 

konsensüs oluşmuştur. Mali yönden konu irdelendiğinde yolsuzluk kamu mali dengesini 

bozmak suretiyle borçlanmaya duyulan gereksinimi artırır. Devletin ekonomik sahadaki 

varlığının artması da yolsuzluğun artmasının nedenlerinden biri olarak görülmüştür (Topal ve 

Ünver, 2016, s. 51; Bayar 2010, s. 106-107). Bir ülkede artan kamu borçları o ekonominin 

makro ekonomik istikrardan uzaklaşmasına neden olur ve o ülkede hem ekonomik hem de 

sosyal maliyetlerin artmasına zemin hazırlar. Bir ekonomide oluşan kamu borcunun kurumsal 

belirleyicilerden birisinin de yolsuzluk olgusu oluşturmaktadır. Bu bağlamda bir ülkede 

yolsuzluk düzeyi yüksek ise o ekonomide paralel olarak hem kamu kesimi açıkları hem de kamu 

borcunun yüksek olduğuna dair kanıtlara ulaşılmıştır (Şahbaz vd., 2013, s. 206-208). 

Yolsuzluğun önlenmesi için oluşturulan kamu bütçesi ve sürecinin anlaşılabilir, katılımcı bir 

anlayışla yürütülmesi gerekir (Kayalıdere ve Özcan, 2014, s. 220). 

Yolsuzlukla mücadele etmek için hem dünya ölçeğinde hem de bölgesel bağlamda kurulmuş 

olan kuruluşlar mevcuttur. Bağımsız uluslararası kuruluşlardan biri olan “Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü “sekretaryası Brüksel’de olup, 100’den fazla ülkenin üyesi olduğu, küresel bir hareket 

olarak yolsuzluğun hiç olmadığı bir dünya istediklerini dile getirmektedirler. Yolsuzluk Algı 

Endeksi Raporu, yolsuzluk ve rüşvetin hem boyutlarını hem de nedenlerini ortaya koymaktadır. 

2016 yılında yapılan ölçümlerde 176 ülke yer almıştır. 2012 yılına kadar 0-10 arası değerler 

üzerinden sıralamalar yapılırken 2012 yılından sonra skala olarak puanlamalar 0-100 arası 

yapılmaktadır. 100 (şeffaflığı), 0 (yüksek derecede yolsuzluğu ifade etmektedir (Transparency 

İnternational, 2018).  

Tablo 1. Gelişmiş Ülkelerde Yolsuzluk Algı Endeksi ile Mali Kural Uygulamaları İlişkisi 

Ülke Yolsuzluk Algı Endeksi Sıralaması Mali Kural Uygulama Durumu 

Danimarka 1 Uygulanıyor 
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Yeni Zelanda 2 Uygulanıyor 

Finlandiya 3 Uygulanıyor 

Singapur 3 Uygulanıyor 

İsveç 3 Uygulanıyor 

İsviçre 3 Uygulanıyor 

Norveç 7 Uygulanıyor 

Hollanda 8 Uygulanıyor 

Kanada 9 Uygulanıyor 

Lüksemburg 9 Uygulanıyor 

Almanya 11 Uygulanıyor 

İngiltere 11 Uygulanıyor 

Avusturalya 13 Uygulanıyor 

Avusturya 14 Uygulanıyor 

Hong Kong 14 Uygulanıyor 

İzlanda  14 Uygulanıyor 

Belçika 17 Uygulanıyor 

Estonya 18 Uygulanıyor 

İrlanda 18 Uygulanıyor 

Japonya 18 Uygulanıyor 

Fransa 21 Uygulanıyor 

ABD 22 Uygulanıyor 
Kaynak: https://www.transparency.org/cpi2018 

https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm 

Tablo 1’de 2018 yılı Yolsuzluk Endeksi Raporuna göre en düşük yolsuzluk algısına sahip ülke 

Danimarka olarak görülmektedir. En düşük yolsuzluk endeksine sahip ülkelerin tümünde mali 

kural uygulamalarına rastlanmaktadır ve söz konusu ülkelerin dünyanın en gelişmiş 

ekonomileri olduğu önemli bir başka husustur. 

Tablo 2. Seçilmiş Latin Amerika Ülkelerinde Yolsuzluk Algı Endeksi ile Mali Kural 

Uygulamaları İlişkisi 

Seçilmiş Latin 

Ülkeleri 

Yolsuzluk Algı Endeksi 

Sıralaması 
Mali Kural Uygulama 

Durumu 
2016 2017 2018 

Uruguay 21 23 22 Uygulanıyor 

Şili 24 26 27 Uygulanıyor 

Kolombiya 90 96 99 Uygulanıyor 

Brezilya 79 96 105 Uygulanıyor 

Peru 101 96 105 Uygulanıyor 

Ekvador 120 117 114 Uygulanıyor 

Paraguay 123 135 132 Uygulanıyor 

Meksika 123 135 136 Uygulanıyor 
Kaynak:  https://www.transparency.org/cpi2018 

https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm 

https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm
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Tablo 2 irdelendiğinde Uruguay ve Şili’nin yolsuzluk algı indeksi sıralamasında diğer seçilmiş 

Latin Amerika ülkelerine göre daha istikrarlı bir durumda olduğu görülmektedir. 

3. VERİ SETİ VE AMPİRİK SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada mali kural uygulayan seçilmiş Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluk ile mali 

kural arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ekonometrik yöntem olarak 

panel veri analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Panelde ele alınan serilere ait veri seti yıllık bazda 

olup, E-views 9, Gauss-10 ve Stata 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada veri setini 

oluşturan temel göstergeler bütçe dengesi/GSYİH ile yolsuzluk algı endeksi olmuştur.  Bütçe 

dengesi/GSYİH değişkenine ait göstergeler World Bank Datadan; yolsuzluk algı endeksine ait 

veriler Uluslararası Şeffaflık Örgütünden elde edilmiştir. Çalışma 2000-2017 dönemini 

kapsamaktadır. Çalışmada yer alan Bütçe Dengesi/GSYİH veri setinde negatif değerlerin 

bulunduğundan logaritmik dönüşümler yapılamamıştır. 

Analizin çalışma kapsamını aşağıdaki adımlar oluşturmaktadır. 

1. Eşbütünleşme testinde yer alan değişkenlerin eğim katsayılarının homojenliğinin test 

edilmesi.  

2. Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığının olup olmadığının ölçülmesi. 

3. Değişkenlerin durağanlığının sağlanması için birim kök testinin yapılması. 

4. Seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesi. 

5. Panel nedensellik testinin uygulanması. 

Ekonometrik veriler zaman serileri, yatay kesit serileri ve panel veriler şeklinde olmak üzere üç 

şekilde tanımlanırlar. Bu bağlamda panel veri analizinde hem yatay kesit hem de zaman boyutu 

birleştirilerek ele alınır ve her iki veri analizlerinin sahip olduğu özellikleri taşımakta ve 

dezavantajları da ortadan kaldırabilmektedir (Tarı, 2015, s. 475; Kutlar, 2017, s. 11) Panel veri 

analizlerinde uygulanacak testlerin belirlenmesi için dikkate alınması gereken bazı kıstaslar 

vardır. Panel veriyi oluşturan birimlerin sahip oldukları özelliklerin birbirine benzer olup 

olmadıkları başka bir ifade ile birimlerin homojen ya da heterojen olması durumu önemlidir. 

Bir başka önemli husus birim kök analizi yapılmadan önce paneli oluşturan serilerde 

korelasyonun olup olmadığı yani yatay kesit bağımlılığının sınanmasının gerekliliğidir. Eğer 

yatay kesit bağımlılığı varsa birimler arası korelasyonu dikkate alan ikinci kuşak panel birim 

kök testlerinin kullanılmasını gerekli kılar (Tatoğlu, 2017, s. 105).  

Eşbütünleşme denklemlerinde yer alan eğim katsayılarının homojenliğinin belirlenmesi için ilk 

çalışma Swammy (1970) tarafından yapılmıştır.  Pesaran ve Yamagata (2008) ise geliştirdikleri 

Delta testi ile Swammy testini geliştirerek yazın dünyasına katkı sağlamışlardır. (Gövdeli, 

2018, s. 81-82). 

Yit=α+βit+εit şeklinde oluşturulan bir eşbütünleşme denkleminde βi eğim katsayılarının yatay 

kesitler arasında farklı olup olmama durumu test edilmekte ve testin hipotezleri şu şekilde 

oluşturulmaktadır. Söz konusu testte sıfır hipotezi (H0) “Eğim katsayıları homojendir” şeklinde 
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iken alternatif hipotez olan H1 hipotezi ise “Eğim katsayıları homojen değildir” şeklindedir. 

Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından hipotezlerin test edilmesi için iki farklı test istatistiği 

geliştirilmiştir. Yatay kesit sayısının N, Swammy test istatistiğinin S, açıklayıcı değişken 

sayısının k ve standart hatanın Var (t, k) ile ifade edildiği denklemde büyük örneklemler için 𝛥 ̃ 

test istatistiği küçük örneklemeler için de �̃�𝑎𝑑𝑗 test istatistiği tavsiye edilmektedir. Test 

istatistikleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

Δ̃ = √N 
(N−1 Š−k)

√2k
  (Büyük örneklemeler) 

Δ̃adj= √N 
(N−1 Š−k)

√Var (t,k)
  (Küçük örneklemeler) 

Tablo 3. Homojenlik Testi (Delta) Sonuçları 

Test Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Delta Tilde (𝜟 ̃)  3.156 0.001* 

Delta Tilde Adj. (𝜟 ̃𝒂𝒅j)  3.439 0.000* 
Not: * %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 3’te elde edilen sonuçlara göre 𝜟 ̃ ve 𝜟 ̃𝒂𝒅j test istatistiklerinin olasılık değeri %5’ten küçük 

olduğundan sıfır hipotezinin reddedilerek alternatif hipotezin kabul edilmesi gerekir. Yani 

paneli oluşturan değişkenler heterojendir. Değişkenlerin homojen olmadığı belirlendikten sonra 

değişkenler arasında yatay kesit bağımsızlığının belirlenmesi gerekmektedir. Seriye gelecek 

olan bir şokun panelde yer alan yatay kesit birimlerini aynı seviyede etkilemesi 

beklenmemektedir (Sağlam vd., 2017, s. 155). 

Yatay kesit bağımlılığını test etmek için Breusch-Pagan (1980) CDLM1, Pesaran (2004) 

CDLM2 testi ve Pesaran (2004) Bias-adjested CD testleri kullanılmaktadır. Breusch-Pagan 

(1980) testinde zaman boyutunun (N) yatay kesit boyutundan (T) (18>8) büyük olması 

durumunda CDLM1’in dikkate alınması daha tutarlı sonuçlar vermektedir. H0 hipotezi “Yatay 

kesit bağımlılığı yoktur” şeklinde iken; H1 hipotezi “Yatay kesit bağımlılığı vardır” şeklindedir. 

Testler uygulandıktan sonra oluşan olasılık değerlerinin %5 anlamlılık düzeyine sahip olması 

durumunda Ho hipotezi reddedilir ve birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu 

sonucuna ulaşılır (Gövdeli, 2018, s. 78).   

Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Testler/Değişkenler BUDG COR PANEL 

Testler 
İstatistik 

Olasılık 

Değeri 
İstatistik 

Olasılık 

Değeri 
İstatistik 

Olasılık 

Değeri 

CDLM1 (Breusch ve Pagan, 1980) 48.438 0.010** 133.216 0.000* 58.006 0.001* 

CDLM2 (Pesaran, 2004 CDLM) 2.731 0.003* 14.060 0.000* 4.010 0.000* 
Not: * %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 4’te elde edilen sonuçlara göre sıfır hipotezi reddedilerek seriler arasında yatay kesit 

bağımlılığının olduğu sonucu elde edilmiştir. Uygulanan testlerde olasılık değeri %5’ten küçük 
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olduğundan hem BUDG hem de COR değişkenini oluşturan yatay kesit birimleri arasında 

bağımlılık vardır bulgusuna ulaşılmıştır.  

Panel veri analizi ile yapılan çalışmalarda değişkenlerin durağanlıklarının sağlanması için hangi 

yöntemin kullanılacağı noktasında yatay kesit bağımlılığı/bağımsızlığı önemlidir.  Seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığı varsa ikinci nesil birim köklerin kullanılması gerekir. Birimler 

arası korelasyonun olmadığı varsayımı kısıtlayıcı bir özellik taşıdığından birimler arası 

korelasyonunun varlığını kabul eden testleri kullanılması gerekir (Tatoğlu, 2017, s. 67). Yapılan 

çalışmada Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını dikkate ikinci nesil 

birim kök testlerinden olan CADF testi kullanılmıştır. CADF hem T>N hem de N<T 

durumunda kullanılmaktadır. CİPS istatistiği, her bir yatay kesit birimi için hesaplanan t-

istatistik değerlerinin ortalamasını ifade etmektedir. Hesaplanan CIPS istatistik değerinin 

Pesaran (2007) ‘de elde edilen kritik değerden büyük olması durumunda Ho hipotezi 

reddedilerek değişkenin durağanlığının sağlandığına karar verilir (Nazlıoğlu, 2010, s. 92). 

Tablo 5. BUDG ve COR için CIPS Birim Kök Sonuçları (Sabitli ve Trendli) 

Test BUDG COR ΔBUDG ΔCOR 

  Test İstatistiği Test İstatistiği Test İstatistiği Test İstatistiği 

CIPS -2.238 -2,25 -3,249* -3,021* 
Not: Maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiş, optimal gecikme uzunlukları için Schwarz bilgi kriterine 

temel alınmıştır. * %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 5’te birim kök testinin sınanması için elde edilen bulgular sunulmuştur. CIPS testi kritik 

değerleri tablo II [c]’den %1, 5 ve 10 için-3.15, 2.88 ve -2,74 olarak elde edilmiştir (Pesaran, 

2007, s. 281). Serilerin seviye düzey değerleri CIPS tablo kritik değerlerinden büyük 

olduğundan sıfır hipotezi reddedilmiş ve serilerin durağan olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Serilerin birinci farkı alınarak durağanlıkları sağlanmıştır. 

Serilerin durağanlığı sağlandıktan sonra değişkenler arasında uzun dönemli birlikte hareket 

edip etmediklerinin belirlenmesi için eşbütünleşme analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Analizde 

yer alan değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı olduğundan yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

ve Westerlund (2008) tarafından geliştirilen ikinci nesil Durbin-H eşbütünleşme testi 

kullanılmıştır. Söz konusu testte açıklayıcı değişkenler hem I (0) hem de I (1) şeklinde 

kullanılabilirken bağımlı değişkende I (1) olma zorunluluğu bulunmaktadır. Durbin-H testi 

heterojenlik varsayımına dayanan grup ve homojenlik varsayımına sahip panel istatistiği olmak 

üzere iki farklı test istatistiği şeklinde hesaplanmaktadır (Eren ve Künü, 2018, s. 1474). 

Tablo 6. Durbin-H Eşbütünleşme Sonuçları 

Testler Test istatistiği  Olasılık Değeri 

Durbin-H Grup İstatistiği   7.989 0.000*  

Durbin-H Panel İstatistiği   11.960 0.000 ** 
Not: * %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 
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Tablo 6’da eşbütünleşme ilişkisi yoktur şeklindeki sıfır hipotezi reddedilerek değişkenler 

arasında I (1) düzeyinde eşbütünleşme ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşik ilişkinin varlığı tespit edildikten sonra 

değişkenlerin parametre katsayılarının tahmini için düzeyde durağan olmayan değişkenler 

arasında eşbütünleşme ilişkinin varlığı durumunda olup ayrıca yatay kesit bağımlılığını göz 

önünde bulunduran ve heterojenlik varsayımına dayanan Pesaran (2006) Ortak İlişkili Etkiler 

(Common Correlated Effect- CCE) yöntemiyle tahmin edilmiştir (Tatoğlu, 2017, s. 299). 

Tablo 7. Panel CCE Parametre Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken BUDG Katsayı Olasılık Değeri 

COR -5.369 0.000* 

c -0,284 0.000* 
Not: * %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Bütçe dengesinin bağımsız değişken olduğu Tablo 7’de yolsuzluk algı endeksi katsayısı 

istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlıdır.  Yani yolsuzluk algı endeksindeki 1 birimlik artışın 

bütçe açığında -5,4 birimlik azalış sağlayacağını göstermektedir. 

Değişkenler durağan hale getirildikten sonra aralarındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi 

için panel nedensellik testleri uygulanır. Dumitrescu-Hurlin (2012) nedensellik testinin bazı 

üstün yanları söz konusudur. Bunlar: i) Yatay ve kesit bağımlılığını dikkate alması, ii) 

Heterojenliği göz önünde bulundurması, iii) T>N durumunda da etkin sonuçlar vermesi, iv) 

Eşbütünleşmenin hem var olduğu hem de olmadığı durumlarda da kullanılabilmesidir (Alper 

ve Oransay, 2015, s. 80). 

Tablo 8. Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişkenlerin 

Nedensellik Yönü 

W-stat 

istatistiği 

ZHNC test istatistiği Olasılık 

COR           BUDG 

 2.33474  1.66989 0.0499** 

BUDG              COR 
 1.06953 -0.16989 0.8651 

Not: * %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testinin uygulanması durumunda serilerin durağan olması 

ve de aynı gecikme uzunluklarına gerekmektedir. Tablo 8 irdelendiğinde seçilmiş Latin 

Amerika ülkelerinde bütçe dengesi ile yolsuzluk algı endeksi arasında yolsuzluk algı 

endeksinden bütçe dengesine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

4. SONUÇ  

Kamu kesiminin ekonomideki ağırlığı ve rolü üzerine iktisat yazınında belirgin farkların 

bulunduğu aşikardır. Piyasa başarısızlığı, doğal tekeller, dışsallık ve adalet, güvenlik, savunma 

gibi devletlerin olmazsa olmazları olan kamu mallarının üretilmesi devlete olan ihtiyacın 

belirgin özelliklerindendir. Devletin ekonomiye müdahalesi, sosyal devlet ve refah devlet 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

111 
 

uygulamalarının meydana getirdiği zorunluluklar kamu kaynaklarının rasyonel bir zeminde 

kullanılacağının garantisini vermemektedir. Siyasilerin seçim kazanma arzusu, bürokrasinin 

yetkinliklerini ve idari vesayetlerini genişletme çabası ve seçmenlerin istek ve ihtiyaçlarının 

artması kamu kesimi açıklarının artmasına dolayısıyla ekonomide dengelerin bozulmasına 

neden olmaktadır. Anayasal iktisadın çerçevesi söz konusu fayda maksimizasyonun akıllı bir 

sahada nasıl çözüleceği bakımından önem taşımaktadır. Mali kurallar bu türden uygulamalar 

için olumlu neticeler vermektedir. Bu bağlamda kamu kaynaklarının hukuki çerçevenin dışında 

kullanılması kamu kesiminin borçlanmasını artırarak kamu kesimi açıklarını artırır. Bu durum 

yolsuzluk algısını artıma endişesini tetikler, vatandaşın devlete olan güveni sarsılır. Yolsuzluk 

algısındaki bir azalışın bütçe üzerinde olumlu etkiler yarattığı literatürde yer almıştır. 

Çalışmada 2000-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak, seçilmiş Latin Amerika ülkeleri 

üzerinde mali kural ile yolsuzluk arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Değişkenlerin 

homojen olup olmadığını belirlemek için Delta testi uygulanmış ve heterojen oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığının ölçülmesi için Breusch-

Pagan (1980) CDLM1, Pesaran (2004) CDLM2 testleri kullanılmış ve yatay kesit 

bağımlılığının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Serilerin durağanlıklarının sınanması için CADF 

testi uygulanmış ve birinci farklarda durağanlıkları sağlanmıştır.  Değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme analizi için Durbin-H eş bütünleşme testi yapılmıştır ve uzun dönemli 

eşbütünleşik ilişkisi tespit edilmiştir. Dumirescu-Hurlin nedensellik testi ile de değişkenler 

arasında yolsuzluk algı endeksinden bütçe dengesine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Yükselen ekonomiler sınıfında yer alan Latin Amerika ülkelerinde en belirgin sorunlardan biri 

yolsuzluk diğeri de kamu kaynaklarının hukuki bir anlayışla kullanılmamasıdır. Bu durum 

devlet-vatandaş arasında salt ülke ekonomisini değil bir bütün olarak siyasi, idari ve hukuki 

bağların kopmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda kuvvetler ayrılığı prensibinin tahkim 

edilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, devletin her türlü ihale ve işlerinin gelişmiş ülke 

normları esas alınarak yeniden düzenlenmesi, devletin bütçe oluşturma sürecinde katılımcı ve 

şeffaflık ilkesini benimsemesi önem arz eder. Mali kural uygulamaları iradi mali politikalara 

nazaran esnek değilse de gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi uzun vadede hem ekonomik 

istikrarın sağlanmasına katkı sunacaktır hem de kamu kaynaklarının denetlenebilir bir anlayışla 

sunulmasına hizmet edecektir. 
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OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: FOURIER 

PANEL KPSS TESTİ 

 

Mehmet SONGUR 1 

Özet 

İşsizlik oranları üzerine meydana gelen şokların kalıcı olup olmadığı konusunda literatürde iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Bunlar doğal işsizlik oranı hipotezi ile histeri hipotezidir. Doğal işsizlik oranı hipotezine göre, 

işsizlik doğal ve durağan bir süreçtir. Dolayısıyla meydana gelen bir şok işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etkiye 

sahip değildir. Histeri hipotezine göre ise, iş piyasasındaki katılıklardan dolayı, meydana gelen şoklar işsizlik 

oranı üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ülkelerin işsizlik oranlarının nasıl bir süreç izlediğini analiz 

etmek önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini araştırmaktır. Bu kapsamda 

çalışmada 28 OECD ülkesine ait 1980-2016 dönemini kapsayan yıllık işsizlik oranı verileri kullanılmıştır. İşsizlik 

oranının durağanlığı, Nazlıoğlu ve Karul (2017) tarafından önerilen Fourier Panel KPSS durağanlık testi ile 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular, OECD ülkelerinde histeri hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, bireysel sonuçlar panel veri analizi bulgularından farklılaşmaktadır. Buna göre 28 OECD 

ülkesinden 16'sında işsizlik histerisi hipotezi geçerli iken, diğer ülkelerde doğal işsizlik oranı hipotezi geçerlidir.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Histerisi, OECD Ülkeleri, Fourier Durağanlık Testi. 

VALIDITY OF HYSTERESIS IN UNEMPLOYMENT IN OECD COUNTRIES: 

FOURIER PANEL KPSS TEST 

 Abstract 

There are two different views in the literature on whether the shocks on unemployment rates are permanent. These 

are the hysteresis hypothesis with the natural unemployment rate hypothesis. According to the natural 

unemployment rate hypothesis, unemployment is a natural and stationary process. Therefore, a shock does not 

have a permanent impact on the unemployment rate. According to the hysteresis hypothesis, because of the rigidity 

in the labor market, the shocks that occur have a lasting effect on the unemployment rate. In this context, it is 

important to analyze how countries ' unemployment rates are following a process. 

The purpose of this study is to investigate the validity of unemployment hysteresis hypothesis in OECD countries. 

In this context, the annual unemployment rate data for 28 OECD countries covering the period 1980-2016 was 

used. The stationarity of the unemployment rate was investigated by Fourier Panel KPSS stationarity test proposed 

by Nazlioğlu and Karul (2017). The findings suggest that the hysteresis hypothesis is valid in OECD countries. 

However, individual results differ from panel data analysis findings. Accordingly, while 16 of the 28 OECD 

countries have an unemployment hysteresis hypothesis, the natural unemployment rate hypothesis is valid in other 

countries. 

Key Words : Hysteresis in Unemployment, OECD Countries, Fourier Stationarity Test. 

1. GİRİŞ 

İşsizlik ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

yaşanan krizler sonrasında işsizliğin artması politika yapıcılar için çözülmesi gereken önemli 

bir sorun olabilmektedir. Yaşanan şoklar sonrasında işsizlik oranları yükselebilmekte ve bu 
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şokların işsizlik üzerindeki etkisi kalıcı olabilmektedir. Bu durum ekonomistler tarafından hem 

teorik hem de ampirik olarak daima inceleme konusu olmuştur. 

Literatürde işsizlik üzerine meydana gelen şokların yarattığı etki bağlamında iki farklı yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi, Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi olup, söz konusu 

hipotez Friedman (1968) ve Phelps (1968) tarafından geliştirilmiştir. Doğal Oran Hipotezi’ne 

göre, uzun dönemde işsizlik oranı için tek bir denge söz konusudur. Bu nedenle işsizlik oranları 

üzerine meydana gelen şoklar kısa dönemde işsizlik oranlarının dengeden uzaklaşmasına neden 

olurken, uzun dönemde işsizlik oranları daima denge seviyesine geri dönmektedir. Dolayısıyla 

Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi’ne göre, şoklar işsizlik üzerinde geçici bir etkiye sahiptir. İkinci 

yaklaşım ise, Histeri Hipotezi’dir. Blanchard ve Summers (1986) tarafından geliştirilen 

yaklaşımda işsizlik oranının şoklardan, konjonktürel değişimlerden etkilenebileceği ve bu 

etkinin uzun dönemde kaybolmayacağı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla Histeri Hipotezi’ne 

göre şoklar işsizlik üzerinde geçici bir etkiye sahip değildir.  

Ekonometrik olrak değerlendirildiğinde işsizlik oranı eğer durağan bir süreç izliyorsa yani 

düzey durumunda durağan ise Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi geçerlidir. Bununla birlikte eğer 

işsizlik oranı düzey durumunda durağan bir süreç izlemiyor ise Histeri Hipotezi geçerlidir 

denilebilir.  

Her yeni birim kök testi geliştirildiğinde işsizlik histerisi yeniden gündeme gelmektedir. 1981 

yılında Dickey ve Fuller’in geliştirdiği ADF birim kök testi ile başlayan süreçte Histeri Hipotezi 

öncelikle yapısal kırılmaları dikkate almayan geleneksel birim kök testleri ile analiz edilmiştir. 

Dha sonra yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinin geliştirilmesi söz konusu 

hipotezin yeniden incelenmesine yol açmıştır. Özellikle yapısal kırılmalar altında Histeri 

Hipotezi’nin geçerliliğinin sınanması önem kazanmıştır.  

Ancak yapısal kırılmaları dikkate alan testlerin genel özelliği keskin ve ani süreçler olarak 

modele dâhil edilmektedir. Fakat serilerde keskin ve ani yapısal kırılmalar yerine yumuşak 

geçişli bir süreç olabilir. Bu nedenle yapısal kırılmaların ve verilerin özelliklerinin bilinmediği 

durumlarda, Fourier yaklaşımı kullanılarak yapısal kaymalar daha iyi yakalanabilmektedir 

(Gallant, 1981; Gallant ve Souza, 1991; Becker, vd., 2006).  

Bu yaklaşımın en önemli avantajı uzun zaman serilerinde belirgin yapısal değişimlerin yanı sıra 

yumuşak geçişli yapısal değişimleri de dikkate almasıdır. Bu kapsamda bu çalışmada fourier 

yaklaşımına dayanan birim kök testi kullanılmıştır. Beckers vd. (2006) fourier yaklaşımına 

dayanan FKPSS testini geliştirmişlerdir. Testin en önemli özelliği yapısal kırılmaların kırılma 

sayısı ve kırılma tarihinden bağımsız olmasıdır. Bu nedenle yapısal değişimlerin yanı sıra 

yumuşak (smooth) geçişli yapısal kırılmaları da dikkate almaktadır. Nazlıoğlu ve Karul (2017) 

Becker vd. (2006)’nin geliştirdiği FKPSS durağanlık testini yatay kesit bağımlılığını ve kesitler 

arasındaki heterojenliği de dikkate alarak panel veri setlerine de uygulanacak şekilde 

geliştirmişlerdir.  

Literatüre baktığımızda, yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök testleri çerçevesinde 

Histeri Hipotezi’nin test edildiği görülmüştür (Blanchard ve Summers, 1986; Brunello, 1990; 
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Reed, 1996; Song ve Wu, 1998; Smyth, 2003; Feve, vd., 2003; Gray, 2004; Furuoka, 2016). 

Bunun dışında yapısal kırılmalı birim kök testleri geliştirildiğinde de Histeri Hipotezi’ni test 

eden çalışmalar da söz konusudur (Gomes ve Silva, 2008; Lee ve Chang, 2008; Ener ve Arıca, 

2011).  

Bu çalışmanın amacı, 28 OECD ülkesinde, 1980-2016 dönemine ait yıllık işsizlik oranlarını 

kullanarak işsizlik oranının durağanlığı yani Histeri Hipotezi’nin geçerliliğini Nazlıoğlu ve 

Karul (2017)’un önerdiği Fourier Panel KPSS durağanlık testi ile incelemektir. Bu kapsamda 

ikinci bölümde çalışmada kullanılan ekonometrik metodoloji veriliken, üçüncü bölümde 

çalışmadan elde edilen bulgulara yer verilecektir. Dördüncü bölüm olan sonuç bölümünde ise 

çalışmadan elde edilen bulgular irdelenecektir. 

2. EKONOMETRİK METODOLOJİ 

Çalışmada 28 OECD ülkesinde Histeri Hipotezi’nin geçerliliğini test etmek için Nazlıoğlu ve 

Karul (2017)’un önerdiği ve Beckers vd. (2006)’nin geliştirdikleri Fourier KPSS durağanlık 

testine dayanan Fourier Panel KPSS testi kullanılmıştır. Bu testte veri üretme süreci aşağıdaki 

gibi ifade edilebilir: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖(𝑡) + 𝑟𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝐹𝑡 + 휀𝑖𝑡 (1) 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑟𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 (2) 

Burada 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁 yatay kesit boyutunu, 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 zaman boyutunu, 𝑟𝑖0 = 0 

başlangıç noktası olmak üzere 𝑟𝑖𝑡 rassal yürüyüş sürecini, 휀𝑖𝑡 ve 𝑢𝑖𝑡 karşılıklı bağımsız ve özdeş 

dağıtılmış sabit varyanslı hata terimlerini ifade etmektedir. 𝐹𝑡 durağandır ve 𝐸(𝐹𝑡) = 0 ve 

𝐸(𝐹𝑡
2) = 𝜎𝐹

2 > 0 ile korelasyonsuzdur. Serideki kırılmaların keskin ya da yumuşak olduğuna, 

kırılma sayısına ve kırılmanın tarihlerine bakılmaksızın deterministik terimdeki doğrusal 

olmayan veya herhangi bir kırılma Fourier yaklaşımı ile yakalanabilmektedir (Becker, vd. 

2006). Eğer sabit terim bilinmeyen formlar ile herhangi bir yapısal kayma içeriyorsa tek 

frekanslı bileşenle Fourier genişlemesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝛼𝑖(𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛾1𝑖sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2𝑡cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) 

(3) 

𝛾1𝑖 ve 𝛾2𝑖 sırasıyla yapısal kaymaların genişliği ve yer değişikliğini ölçmektedir. 𝑘, Fourier 

frekans sayısını göstermektedir. Yukarıda yer alan eşitlik, sabit terimdeki yumuşak kaymaları 

yakalamak için 𝛾1𝑖 ve 𝛾2𝑖’nin sıfır olmayan değerleri ile zamanla değişen sabit terimi elde 

etmeye izin verir. Dahası genel olarak hem sabit hem de zaman trendinin eğimi zaman içinde 

değişebilir. Eğer trend fonksiyonu doğrusal değilse Fourier yaklaşımı ile yaklaştırılabilir (Jones 

ve Enders, 2014).  

𝛼𝑖(𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝑏𝑖𝑡 + 𝛾1𝑖sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2𝑡cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) 

(4) 
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Yukarıdaki eşitlikte, trend fonksiyonundaki yumuşak kaymayı gösteren 𝛾1𝑖 ve 𝛾2𝑖’nin sıfır 

olmayan değerleriyle hem deterministik trendin eğimi hem de sabit terimdeki herhangi bir 

değişim yakalanabilmektedir (Lee vd. 2015: 4). 

Bu testte yokluk hipotezi serilerin durağanlığını sınamaktadır. Bu bağlamda, Becker vd. 

(2006)’nin Fourier frekansına izin veren KPSS temelli durağanlık testi aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir:  

휂𝑖(𝑘) =
1

𝑇2

∑ �̃�𝑖𝑡(𝑘)2𝑇
𝑡=1

�̃�𝜀𝑡
2  

(5) 

Burada �̃�𝑖𝑡(𝑘) = ∑ 휀�̃�𝑡
𝑡
𝑗=1  eşitlik (1)’in EKK tahmininden elde edilen kalıntıların kısmi 

toplamını ifae etmektedir. �̃�𝜀𝑡
2  ise 휀𝑖𝑡 hata teriminin uzun dönem varyansının tahmini olup 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

𝜎𝜀𝑖
2 = lim

𝑇⟶∞
𝑇−1 𝐸(𝑆𝑖𝑡

2 ) (6) 

Panel istatistiği ise bireysel istatistiklerin ortalaması alınarak geliştirilebilir. Bu çerçevede 

Fourier panel istatistiği 𝐹𝑃(𝑘) aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  

𝐹𝑃(𝑘) =
1

𝑁
∑ 휂𝑖(𝑘)

𝑁

𝑖=1

 

(7) 

Nazlıoğlu ve Karul (2017) Becker vd. (2006)’i takip ederek, 𝑇 ⟶ ∞ iken 휂𝑖(𝑘)’nın asimptotik 

dağılımının veri üretme sürecindeki diğer değişkenlere göre değişmediğini ve sadece 𝑘’ya bağlı 

olduğunu göstermişlerdir. Geliştirdikleri model ile Becker vd. (2006)’nin modeli arasındaki 

fark ortak faktördür. Dolayısıyla 𝑇 ⟶ ∞ ve 𝑁 ⟶ ∞ iken yokluk hipotezi altında Lindberg-

Levy merkezi limit teoremi ile 𝐹𝑃(𝑘), 𝜉(𝑘) ortalaması ve 𝜍2(𝑘) varyansı ile standart normal 

dağılıma yaklaştığı gösterilmiştir. 

𝐹𝑍(𝑘) =
√𝑁(𝐹𝑃(𝑘) − 𝜉(𝑘)

휁(𝑘)
~(0,1) 

(8) 

3. BULGULAR 

Çalışmada 28 OECD ülkesi1 için işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini analiz etmek 

amacıyla 1980-2016 dönemine ait yıllık işsizlik oranları kullanılmıştır. İlgili veri seti OECD 

Database’den elde edilmiştir. Çalışmada sabitli ile sabitli ve trendli modellere göre frekans (𝑘) 

1, 2 ve 3 olduğunda Fourier Panel KPSS testi ile analiz gerçekleştirilmiş ve Tablo 1’de elde 

edilen bulgular sunulmuştur. Bireysel analizden edilen bulgulara bakıldığında, tüm ülkelerin en 

                                                           
1 Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 

İzlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, 

İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD. 
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az 1 modelde tutarlı bir kırılma yakalanabilmektedir. Dolayısıyla serilerin durağan olduğunu 

ifade eden yokluk hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda değişkenler düzeyde durağan 

değildirler. Bu nedenle değişkenler bir şok karşısında ortalamaya dönme eğiliminde değildir.  

Tablo 1. Panel Durağanlık Testlerinin Sonuçları 

  Sabitli  Sabitli ve Trendli 

Countries  𝒌 = 𝟏 𝒌 = 𝟐 𝒌 = 𝟑  𝒌 = 𝟏 𝒌 = 𝟐 𝒌 = 𝟑 

Avusturalya  0.174** 0.720*** 0.697**  0.035 0.147** 0.163** 

Avusturya  0.129 0.794*** 0.661**  0.045 0.045 0.061 

Belçika  0.186** 0.515** 0.425*  0.042 0.116 0.111 

Kanada  0.224** 0.781*** 0.749***  0.040 0.033 0.046 

Şili  0.216** 0.485** 0.329  0.054* 0.178** 0.126 

Danimarka  0.066 0.559** 0.532**  0.039 0.117* 0.127* 

Finlandiya  0.073 0.204 0.206  0.055** 0.199** 0.205** 

Fransa  0.163* 0.150 0.145  0.045 0.154** 0.147** 

Almanya  0.113 0.219 0.207  0.055** 0.220*** 0.201** 

Yunanistan  0.211 0.546 0.549  0.054* 0.154** 0.201** 

Macaristan   0.091 0.472** 0.451**  0.055** 0.209*** 0.171** 

İzlanda  0.078 0.511** 0.400*  0.054* 0.093 0.059 

İsrail  0.050 0.286 0.277  0.047* 0.233*** 0.245*** 

İtalya  0.133* 0.080 0.138  0.062** 0.089 0.073 

Japonya  0.046 0.627** 0.529**  0.045 0.154** 0.152** 

Güney Kore  0.098 0.158 0.099  0.054* 0.053 0.082 

Lüksemburg   0.281*** 0.763*** 0.726***  0.034 0.225*** 0.241*** 

Meksika  0.064 0.120 0.129  0.053* 0.117* 0.114* 

Hollanda  0.050 0.389* 0.338*  0.039 0.140** 0.118* 

Yeni Zelanda  0.057 0.425** 0.360*  0.039 0.138** 0.121* 

Norveç  0.107 0.140 0.229  0.039 0.131* 0.196** 

Portekiz  0.061 0.321* 0.324  0.034 0.234*** 0.243*** 

İspanya  0.084 0.413* 0.446*  0.039 0.126* 0.169** 

İsvaç  0.061 0.281 0.372  0.050* 0.180** 0.209** 

İsviçre  0.046 0.356* 0.446*  0.038 0.177** 0.220*** 

Türkiye  0.120 0.612** 0.466**  0.055** 0.167** 0.123* 

Birleşik Krallık  0.224** 0.727*** 0.657**  0.063** 0.208*** 0.177** 

ABD  0.186** 0.279 0.222  0.051* 0.182** 0.168** 

Panel-Stat  5.445 11.372 9.030  7.119 13.440 11.901 

P-value  0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

Not: Kritik değerler Becker vd. (2006: 389)’dan elde edilmiştir. Sabitli modelde k=1 iken kritik değerler %1, %5 

ve %10 için sırasıyla, 0.269, 0.172 ve 0.132; k=2 iken kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla, 0.667, 0.415 

ve 0.315; k=3 iken kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla, 0.718, 0.448 ve 0.339’dur. Sabitli ve trendli 

modelde k=1 iken kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla, 0.072, 0.055 ve 0.047; k=2 iken kritik değerler 

%1, %5 ve %10 için sırasıyla, 0.202, 0.132 ve 0.103; k=3 iken kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla, 0.210, 

0.142 ve 0.114’dür. ***, **, *, sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade 

etmektedir.  

Diğer taraftan, panel istatistikleri de istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde yokluk 

hipotezi reddedilmektedir. Buna göre ele alınan ülkelere ait panel veri setinde Histeri Hipotezi 

geçerlidir. Şekil 1’de ise ülkelere ait fourier serileri ile işsizlik oranları karşılaştırılabilmektedir. 

Grafikler incelendiğinde yakalanan kırılmalar rahatlıkla görülebilmektedir. 
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Şekil 1. Ülkelerin Fourier Grafikleri 
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4. SONUÇ 

Çalışmada 28 OECD ülkesi için 1980-2016 dönemine ait yıllık veriler yardımıyla Nazlıoğlu ve 

Karul (2017) tarafından önerilen ve Becker vd. (2006)’nin geliştirdiği Fourier KPSS durağanlık 

testine dayanan Panel Fourier KPSS testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular OECD 

ülkelerinde işsizlik oranları için Histeri Hipotezi’nin geçerli olduğunu göstermektedir. Elde 

edilen bulgular çerçevesinde OECD ülkelerindeki politika yapıcılarını Histeri Hipotezi’nin 

geçerliliğini dikkate alması önemlidir. Çünkü ele alınan ülkelerde işsizlik oranları üzerine 

meydana gelen bir şokun etkisi kalıcı olmaktadır. Yani işsizlik oranları arttığında tekrar eski 

seviyesine gelmesi söz konusu değil. Bu durumda işsizliğin artmasını engelleyecek politikaların 

geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
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TÜRKİYE’DE OPTİMUM KAMU SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ: ARMEY EĞRİSİ 

ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME 

 

Mehmet Akif DESTEK 1 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, optimum kamu sektör büyüklüğünün Armey eğrisi çerçevesinde Türkiye ekonomisi için 

incelenmesidir. Armey eğrisi, kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin 

geçerli olduğuna ve optimum kamu sektör büyüklüğünün aşılması durumunda ekonomik aktivitelerin olumsuz 

etkileneceğine işaret etmektedir. Son yıllarda, Türkiye’de önemli bir tartışma konusu olan kamu tasarrufu 

politikalarının ekonomik büyüme üzerindeki muhtemel olumlu veya olumsuz etkileri de mevcut kamu sektör 

büyüklüğünün optimum düzeyin altında veya üzerinde olmasına bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de mevcut 

kamu sektör büyüklüğünün optimum düzeyin altında olduğu varsayıldığında kamu tasarrufu politikaları ekonomik 

büyüme üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Buna karşın, mevcut kamu sektör büyüklüğünün optimum 

düzeyin üzerinde olduğu varsayımında kamu tasarrufu politikası rasyonel bir politika olacaktır. Bu doğrultuda, 

kamu tasarrufu politikası uygulamadan önce optimum kamu sektör büyüklüğünün belirlenmesi önem arz 

etmektedir.    

Çalışmada, Türkiye’de kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1970-2018 dönemi için 

incelenmiştir. Bu kapsamda, kamu sektör büyüklüğü, emek, sermaye ve ticari açıklık oranı gibi değişkenlerin kişi 

başı reel GSYH üzerindeki etkisi yapısal kırılmalara izin veren eşbütünleşme testi ve ARDL sınır testi aracılığıyla 

araştırılmıştır.  Ayrıca, Armey eğrisine dayalı olarak optimum kamu sektör büyüklüğünün tespit edilmesi amacıyla 

kamu sektör büyüklüğü değişkeninin karesi de modele dahil edilerek muhtemel parabolik ilişki de göz önünde 

bulundurulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de emek, sermaye ve ticari açıklık oranı gibi 

faktörler, ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde bir etki oluşturmaktadır. Kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik 

büyüme arasında ise ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu böylece Armey eğrisinin desteklendiği 

görülmüştür. Ayrıca, Türkiye’de 2001 yılından itibaren sürekli olarak kamu sektör büyüklüğünün optimum kamu 

sektör büyüklüğünün üzerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Sektör Büyüklüğü, Armey Eğrisi, Kamu Tasarrufu Politikası. 

OPTIMUM SIZE OF THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY 

ON ARMEY CURVE 

 Abstract 

The purpose of this research is to examine the optimal size of the public sector for Turkey’s economy with the 

framework of Armey curve which indicates that there is an inverted U-shaped relationship between public sector 

size and economic growth, and that economic activities may be adversely affected if the optimum public sector 

size is exceeded. In recent years, the public saving policy has become an important debate in Turkey and the 

efficiency of this policy depends on the possible positive or negative effect of such policy on economic growth. 

Assuming that the existing public sector size is below the optimum public sector size, the public saving policies 

will create a negative impact on economic growth. On the other hand, public saving policy will be a rational policy 

assuming that the current public sector size is above the optimum level. In this respect, it is important to determine 

the optimum size of the public sector before implementing a public saving policy. 

In this study, the relationship between the size of the public sector and economic growth is examined for the period 

of 1970-2018 in Turkey. In this context, the effects of variables such as public sector size, labor, capital and trade 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, E-mail: adestek@gantep.edu.tr. 
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openness ratio on real GDP per capita are investigated with cointegration test which allows structural breaks and 

ARDL bound test approach. In addition, in order to determine the optimum public sector size based on the Armey 

curve, the square of the public sector is also included in the model and the possible parabolic relationship is taken 

into consideration. According to the obtained findings, labor, capital and trade openness constitute a positive 

effect on economic growth. It is also observed that there is an inverted U-shaped relationship between public 

sector size and economic growth, thus the Armey curve is validated. In addition, it is concluded that the public 

sector size of Turkey has been above the optimum size of the public sector since 2001. 

Key Words : Public Sector Size, Armey Curve, Public Saving Policy. 

1. GİRİŞ 

Kamunun ekonomiye müdahalesinin gerekliliği üzerine tartışmalar tarihsel süreç içerisinde 

sürekli olarak iktisat teorisinin önemli konularından birisi olarak kabul edilmiş üstelik iktisadi 

sistemlerin ayrışmasında da bu tartışma önemli bir rol oynamıştır. Günümüz iktisadi 

görüşlerinde ise kamunun ekonomide kesinlikle var olması gerektiği ortak kabul gören bir 

görüş olmasına rağmen söz konusu varlığın derecesi hakkında tartışmalar devam etmektedir. 

Kamu sektör büyüklüğünün yüksek olması durumunda kamu harcamalarının vergiler, 

borçlanma veya para basma yoluyla finanse edilmesinin ekonomide yayılma etkisiyle olumsuz 

etkilere yol açabileceği yönünde görüşler mevcuttur. Diğer taraftan, kamu sektör büyüklüğünün 

düşük olduğu durumlarda, kamusal mal olarak kabul edilen ve ekonomik büyüme için zorunlu 

kabul edilen temel faaliyetler yerine getirilememektedir (Asimakopoulos ve Karavias, 2016). 

Bu nedenle, ekonomik büyümeyi maksimum düzeyde tutacak olan optimum kamu sektör 

büyüklüğünün belirlenmesi her ülke için önem arz etmektedir.  

Düşük düzeydeki kamu sektör büyüklüğünün ekonomik büyüme için gerekli altyapı 

olanaklarını sağlayamaması, aşırı kamu sektör büyüklüğünün de ekonomik aktivitelere zarar 

vereceği görüşünden hareketle kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında ters U-

şeklinde bir ilişki olabileceği görüşü iktisat literatüründeki bazı çalışmalarda Armey (1995) 

çalışmasına atfen Armey Eğrisi şeklinde; bazı çalışmalarda ise konuyu ele alan öncü çalışmalar 

olan Barro (1990), Armey (1995), Rahn and Fox (1996) ve Scully (1995) çalışmalarına atfen 

BARS Eğrisi şeklinde adlandırılmaktadır. 

Söz konusu bilgiler ışığında, bu çalışmada Türkiye’de optimum kamu sektör büyüklüğünü 

tespit etmek amacıyla kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1970-

2018 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın literatüre muhtemel katkıları şu şekildedir: i) 

Çalışma, literatürde yaygın olarak kullanılan biçimde kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik 

büyüme arasındaki doğrusal ilişkiyi incelemek yerine bu iki değişken arasındaki parabolik 

ilişkiyi incelemektedir. ii) Değişkenlerin durağanlığı ve değişkenler arasındaki uzun dönemli 

ilişki incelenirken muhtemel yapısal şokları göz ardı etmemek amacıyla yapısal kırılmaya izin 

veren birim kök ve eşbütünleşme testlerinden faydalanılmıştır. iii) Elde edilen bulguların kısa 

ve uzun dönemli olarak ayrıştırılabilmesi için ARDL sınır testinden faydalanılmıştır. iv) 

Çalışmada kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki parabolik ilişkinin 

belirlenmesi ile sınırlı kalınmayıp aynı zamanda optimum kamu sektör büyüklüğü 

hesaplanmaktadır. 
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2. MODEL, VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmada kamu sektör büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemek 

amacıyla oluşturulan ampirik model, Cobb-Douglas fonksiyonuna dayalı olarak şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝑎2𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝑎3𝑙𝑛𝐺𝑂𝑉𝑡 + 𝑎4𝑙𝑛𝐺𝑂𝑉𝑡
2 + 𝑎5𝑙𝑛𝑇𝑅𝑡 + 𝜇𝑡 

denklemdeki değişkenlerden lnGDP ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan 2010 sabit 

fiyatlarıyla dolar cinsinden kişi başı reel GSYH’nın doğal logaritmasını, lnK sermaye 

birikimini temsilen kullanılan gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının reel GSYH içerisindeki % 

payınının doğal logaritmasını, lnL işgücü stokunu temsilen kullanılan toplam nüfusun doğal 

logaritmasını, lnGOV (lnGOV2) kamu sektör büyüklüğünü temsilen kullanılan kamu 

harcamalarının milli gelirdeki % payının doğal logaritmasını (karesini), lnTR ticari dışa açıklığı 

temsilen kullanılan toplam ticaretin milli gelirdeki % payının doğal logaritmasını ifade 

etmektedir. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler Dünya Bankası tarafından yayınlanan World 

Development Indicators veritabanından elde edilmiştir. 

Çalışmada değişkenlerin durağanlık süreçleri yapısal kırılmalara izin veren ve Zivot ve 

Andrews (1992) tarafından geliştirilen Zivot-Andrews (ZA) birim kök testi ile incelenmiştir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği ise Gregory ve Hansen (1996) 

tarafından geliştirilen Gregory-Hansen (GH) eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. GH 

eşbütünleşme testi sonucunda elde edilen kırılma tarihleri modele kukla değişken olarak eklenip 

bağımsız değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri söz konusu 

kukla değişkenler de göz önünde bulundurularak ARDL sınır testi ile tahmin edilmiştir. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki incelenirken öncelikle değişkenlerin durağanlık 

süreçlerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Durağanlık süreçleri incelenirken ise muhtemel 

yapışla kırılmaların göz ardı edilmesi hatalı sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle 

çalışmada değişkenlerin durağanlıkları yapısal kırılmalara izin veren ZA birim kök testi 

aracılığıyla incelenmiş ve bulgular Tablo 1’de aktarılmıştır. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde, tüm değişkenlerin düzey değerleri için birim köke işaret eden sıfır hipotezinin 

kabul edildiği görülmektedir. Buna karşın, fark işlemcisi sonrasında sıfır hipotezinin 

reddedildiği ve tüm değişkenlerin durağan hale geldikleri görülmüştür. 

Tablo 1. ZA Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Düzey Kırılma Tarihi Fark Değerleri 

lnGDP -3.262 2011 -6.974*** 

lnK -4.053 1987 -6.659*** 

lnL -3.492 1979 -4.856** 

lnGOV -4.107 1981 -7.323*** 

lnTR -4.522 1980 -6.745*** 

Not: Kritik değerler sırasıyla %10: -4.58, %5:-4.80, %1:-5.34 şeklindedir. ** ve *** sırasıyla %5 ve %1 düzeyinde 

istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Değişkenlerin aynı düzeyden durağan olmaları, aralarındaki eşbütünleşme ilişkisinin 

aranmasına izin vermektedir. Eşbütünleşme ilişkisi aranırken de yapısal kırılmaları göz önünde 

bulundurmak amacıyla GH eşbütünleşme testi kullanılmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde endojen olarak belirlenen kırılma tarihlerinin 1989 ve 1994 

yılları olduğu ve değişkenler arasında eşbütünleşme olmadığı yönündeki sıfır hipotezinin 

reddedildiği görülmektedir. Elde edilen kırılma tarihlerinden 1989 yılı, Türkiye ekonomisinde 

24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlara dayalı olarak dışa açık ve özel sektörün piyasa 

hakimiyetini hedefleyen sistemin başarısızlıkla sonuçlandığı dönem olarak bilinmektedir. 

Nitekim 1987 yılında %9.8 büyüyen ekonomi 1988 ve 1989 yıllarında sırasıyla %1.5 ve %1.6 

oranlarında büyümüş ve işsizlik ve enflasyondaki aşırı artışlar nedeniyle bu dönem stagflasyon 

başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Elde edilen diğer kırılma tarihi olan 1994 yılı ise Türkiye’de 

ekonomik krizin yaşandığı; 1994 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında dolar kurunun 2 katına 

yükseldiği ve TCMB rezervlerinin 7 milyar dolardan 3 milyar dolara düştüğü döneme işaret 

etmektedir. Nitekim bu krizi takiben 5 Nisan kararları olarak bilinen İstikrar Kararları 5 Nisan 

1994 tarihinde alınmıştır. 

Tablo 2. GH Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 İstatistik Kırılma Tarihleri 

ADF -10.124*** 1989, 1994 

Zt -18.725*** 1989, 1994 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

-8.353 -7.903 -7.705 

Not: ADF ve Zt istatistikleri için aynı kritik değerler kullanılmaktadır. ***, %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı 

ifade etmektedir. Sabit ve trendde kırılmaya izin veren model baz alınmıştır. 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu bulgusunu güçlendirmek 

amacıyla GH testinden elde edilen kırılma tarihleri ampirik modele kukla değişken olarak dahil 

edilmiş ve eşbütünleşme ilişkisi ARDL Sınır Testi ile sınanarak sonuçlar Tablo 3’de 

aktarılmıştır. Bulgular incelendiğinde eşbütünleşme ilişkisinin güçlü bir biçimde desteklendiği 

görülmektedir. 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Model Gecikme 

Uzunluğu 

Kırılma Tarihi 1 Kırılma Tarihi 2 F-istatistiği 

𝐺𝐷𝑃
= (𝐾, 𝐿, 𝐺𝑂𝑉, 𝑇𝑅) 

(1,1,0,2,1) 1989 1994 5.740*** 

Kritik Değerler 

Sınırlar %1 %5 %10 

I(0) 3.500 2.810 2.490 

I(1) 4.630 3.760 3.380 

Not: ***, %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir.  
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Değişkenlerin kısa ve uzun dönemli etkilerini incelemek amacıyla uygulanan ARDL katsayı 

tahmin sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Söz konusu tahmincileri uygulayabilmek için 

modelin sağlaması gereken temel varsayımları sağladığı da Tablo 4’deki varsayım testleri 

sonucunda görülebilmektedir. Kısa dönemli bulgular incelendiğinde, kamu sektör büyüklüğü 

ile ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu; sermaye birikiminin 

ve işgücü stokunun da ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Kısa 

dönemde ticari açıklık oranı katsayısının ise istatistiki olarak anlamsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. ARDL Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları 

 Katsayı Std. Hata Olasılık 

Kısa Dönem    

DlnGOV 1.791 0.619 0.007 

DlnGOV2 -0.383 0.126 0.005 

DlnK 0.269 0.027 0.000 

DlnL 1.083 0.516 0.044 

DlnTR -0.021 0.017 0.218 

C 2.003 0.285 0.000 

ECT(-1) -0.619 0.088 0.000 

    

Uzun Dönem    

lnGOV 2.563 1.491 0.088 

lnGOV2 -0.511 0.297 0.096 

lnK 0.429 0.052 0.000 

lnL 1.846 0.433 0.000 

lnTR 0.153 0.061 0.018 

DUM1989 -0.115 0.047 0.021 

DUM1994 -0.058 0.034 0.098 

    

Varsayım Testleri F-istatistiği Olasılık  

SERIAL 2.073 0.144  

ARCH 1.663 0.203  

JB 0.903 0.636  

RAMSEY 0.024 0.875  

CUSUM İstikrarlı CUSUMQ İstikrarlı 

Uzun dönemli bulgular incelendiğinde, kısa dönem ile benzer şekilde kamu sektör büyüklüğü 

ile ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu; emek ve sermaye 

stoklarının da ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Kısa 

dönemden farklı olarak uzun dönemde ticari dışa açıklık oranının ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin pozitif işaretli ve istatistiki olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Şekil 1. Parametre İstikrar Testi Sonuçları 
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Kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli 

olması, kamu harcamalarının ekonomik büyüme için gerekli olduğu fakat kamunun aşırı 

düzeyde ekonomik aktivitelerde bulunmasının ekonomik büyümeye zarar vereceği yönündeki 

Armey veya BARS hipotezlerini desteklemektedir. Elde edilen katsayılar kullanılarak optimal 

kamu sektör büyüklüğü exp (
𝛼1

−2𝑎2
) formülü aracılığıyla hesaplandığında Türkiye için ekonomik 

büyümeye maksimum katkı sağlayan optimum kamu sektör büyüklüğünün %12.2748 

düzeyinde olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Şekil 2. Türkiye’de Kamu Sektör Büyüklüğünün Yıllara Göre Seyri ve Optimum Kamu 

Sektör Büyüklüğü 

 

Türkiye’de yıllara göre kamu sektör büyüklüğü ve optimal sektör büyüklüğü kıyaslaması 

yapabilmek için Şekil 2’de Türkiye’de 1970-2018 dönemi için kamu sektör büyüklüğünün seyri 

ve optimum kamu sektör büyüklüğü aktarılmıştır. Şekil 2 incelendiğinde, Türkiye’de kamu 

sektör büyüklüğünün optimum seviyeyi 1991-1993 yılları arasında ve 1999 yılında aştığı fakat 

genellikle söz konusu seviyenin altına tekrar indiği görülmektedir. Buna karşın, 2001 yılı 

sonrası kamu sektör büyüklüğünün sürekli olarak optimum seviyenin üzerinde olduğu, 2009 

yılında %15.77 düzeyine yükseldiği ve 2018 yılında yaklaşık olarak %14.41 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Optimum Kamu Sektör Büyüklüğü TR Kamu Sektör Büyüklüğü



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

128 
 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Türkiye’de kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

belirlenerek optimum kamu sektör büyüklüğünün hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 1970-2018 dönemi için kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki 

parabolik ilişki yapısal kırılmalara izin veren testler aracılığıyla incelenmiş, kamu sektör 

büyüklüğünün yanı sıra emek ve sermaye stokları ile ticari dışa açıklık oranının da ekonomik 

büyüme üzerindeki etkileri de tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde, kısa ve uzun dönemde kamu sektör büyüklüğü ile 

ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu; sermaye birikiminin ve 

işgücü stokunun da ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna karşın, 

ticari açıklık oranının ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin 

olmadığı; uzun dönemde ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli 

olması, kamu harcamalarının ekonomik büyüme için gerekli olduğu fakat kamunun aşırı 

düzeyde ekonomik aktivitelerde bulunmasının ekonomik büyümeye zarar vereceği yönündeki 

Armey veya BARS hipotezlerini desteklemektedir. Ayrıca, elde edilen katsayılar kullanılarak 

optimal kamu sektör büyüklüğü hesaplanmış ve Türkiye’de 2001 yılı sonrası kamu sektör 

büyüklüğünün sürekli olarak optimum seviyenin üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgilere 

dayalı olarak, politika yapıcıların mevcut kamu sektör büyüklüğünü azaltıcı yönde tasarruf 

politikası uygulamaları; söz konusu tasarruf uygulamalarını ise özellikle eğitim ve sağlık gibi 

beşeri sermayeye katkı sağlayan harcamaları ve ülke içi ticaret ağının gelişimine katkı sağlayan 

altyapı yatırımları haricindeki nispeten daha verimsiz kamu harcamaları üzerinden yürütmesi 

gerekmektedir. Daha sonraki çalışmalarda, kamu harcama türlerinin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkinlikleri tespit edilerek verimsiz harcama türlerinin tespit edilmesi ve tasarruf 

uygulamalarının bu tespite yapılması, bu çalışmayı tamamlayıcı nitelik taşıyacaktır. 
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TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ ASİMETRİK 

ÇELİŞKİ 

 

Mehmet Akif DESTEK 1 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, petrol fiyatlarının enflasyon oranı üzerindeki etkilerinin Türkiye ekonomisi için 

incelenmesidir. Türkiye ekonomisinde son yıllarda artan enflasyon oranları, ağırlıklı olarak döviz kurlarındaki ve 

petrol fiyatlarındaki oynaklıklar ile ilişkilendirilmektedir. Üretim yapısı, fosil yakıtlara özellikle de petrol 

ürünlerine dayalı olan Türkiye’nin petrol ithalatçısı bir ülke olması nedeniyle artan petrol fiyatlarının enflasyonu 

arttırıcı bir etkisinin olması beklenen bir durumdur. Bu durumda, uluslararası petrol fiyatlarındaki azalışın da 

Türkiye’de fiyatlar genel düzeyini azaltıcı bir etki oluşturması beklenmektedir. Buna karşın, söz konusu muhtemel 

asimetrik ilişkinin geçerliliği genellikle göz ardı edilmektedir.    

Çalışmada, Phillips eğrisi baz alınarak oluşturulan ampirik modelde petrol fiyatları, çıktı açığı ve enflasyon oranı 

arasındaki asimetrik ilişkiler 1970-2018 dönemi için NARDL ve Asimetrik Nedensellik testleri aracılığıyla 

incelenmiştir. Ayrıca, çalışmada çıktı açığı değişkeni elde edilirken Hodrick-Prescott filtresinden faydalanılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre petrol fiyatlarındaki ve çıktı açığındaki artış enflasyon oranını 

uzun dönemde arttırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca çıktı açığındaki azalışın da enflasyon oranını azalttığı 

görülmektedir. Buna karşın, petrol fiyatlarındaki azalışın enflasyon oranını azaltıcı bir etki oluşturmadığı 

dolayısıyla petrol fiyatları ile enflasyon oranı arasında asimetrinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Enflasyon, Asimetrik İlişki. 

ASYMMETRICAL CONFLICT BETWEEN OIL PRICES AND INFLATION IN 

TURKEY 

 Abstract 

The purpose of this research is to analyze the impact of oil prices on inflation rate in Turkey's economy. In recent 

years, increasing inflation rate of Turkey is mainly associated with volatility in oil prices and in exchange rates. 

It is an expected situation that increasing oil prices lead to increase in inflation rate because the production 

structure of Turkey is based on fossil fuels and Turkey is an oil importing country. In this case, decreasing inflation 

is also expected in case of the decrease in international oil prices. However, the validity of this possible asymmetric 

relationship is often ignored.  

In this study, the asymmetric relationships between oil prices, output gap and inflation rate in the empirical model 

based on Phillips curve are examined with NARDL and Asymmetric Causality tests for the period of 1970-2018. 

In addition, Hodrick-Prescott filter is used to obtain output gap variable. According to the findings of the study, 

the increase in oil prices and output gap has an increasing effect on the inflation rate in the long run. Moreover, 

the decrease in the output gap also reduces the inflation rate. However, it is concluded that the asymmetry between 

oil prices and the inflation rate is not valid as the decrease in oil prices does not have an inflation reducing effect. 

Key Words : Oil Prices, Inflation, Asymmetrical Relation. 

1. GİRİŞ 

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkileyen dışsal şoklar 

olarak kabul edilmekte ve petrol şokları özellikle üretimde petrole yüksek bağımlılığı olan ülke 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, E-mail: adestek@gantep.edu.tr. 
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ekonomilerinde üretim maliyetlerini doğrudan etkilediği için artan enflasyonun en önemli 

nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Chen, 2009; Long and Liang, 2018). Petrol, 

günümüzde alternatif enerji kaynağı arayışları hızlanmış olsa da hala birçok ülke ekonomisi 

için vücuttaki kan şeklinde nitelendirilmektedir (Hu vd., 2018). Bu nedenlerden dolayı ülkeler, 

yüksek enflasyonu azaltmak için özellikle talep kaynaklı enflasyonu azaltmak için başarılı 

politikalar uygulamış olsalar bile maliyet kaynaklı enflasyonun dışsal bir kaynaktan etkilenmesi 

sonucunda enflasyonu arzu edilen seviyelere düşürememektedir.  

Üretimde petrole ve diğer fosil kaynaklara bağımlı olan diğer ülkeler gibi Türkiye ekonomisi 

de enflasyonla mücadele kapsamında çeşitli politikalar uygulamakta buna karşın üretimde 

petrole ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılığı giderek artmakta ve bu doğrultuda uygulanan 

anti-enflasyonist politikalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Şekil 1’de Türkiye’de 

fosil yakıtlara olan bağımlılığı gözlemleyebilmek amacıyla aktarılan fosil yakıt tüketiminin 

toplam enerji tüketimi içerisindeki payı aktarılmıştır. Söz konusu seyir incelendiğinde, 1960 

yılında %44.19 olan fosil yakıt bağımlılığının bazı yıllarda %90’lara kadar ulaştığı ve 2015 

yılında %86.84 düzeyinde yer aldığı görülmektedir.  

Şekil 1. Türkiye’de 1960-2015 Dönemi için Fosil Yakıt Bağımlılığı (WDI, 2019). 

 

Ülke enerji ihtiyacının neredeyse tamamının büyük ölçüde ithalat yoluyla elde edilen enerji 

kaynaklarından karşılanıyor olması, tarım, sanayii, ulaşım ve hizmet sektörü gibi tüm 

sektörlerde girdi maliyetlerini arttırmakta ve söz konusu girdi artışlarının üretici tarafından 

fiyatlara yansıtılması sonucunda enflasyon oranları artış göstermektedir. Bu durum, enerjide 

dışa bağımlı birçok ülke için geçerli olsa da Türkiye’de son yıllarda diğer ülkelerden farklı bir 

tartışmanın ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu tartışma kısaca, petrol fiyatlarının ve enflasyonun 

arttığı dönemlerde enflasyon artışının en temel nedenlerinden birisi olarak petrol fiyatlarının 

öne sürülmesi fakat petrol fiyatlarının azaldığı dönemlerde bu azalışın fiyatlar üzerinde aşağı 

yönlü bir baskı oluşturmaması veya hissedilen fiyatlarda bir azalışın gerçekleşmemesi 

şeklindedir. Bir başka deyişle, artan petrol fiyatlarının ülke enflasyonunu arttırdığı buna karşın 
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azalan petrol fiyatlarının enflasyonu azaltmadığı ya da petrol fiyatları artarken ortaya çıkan 

enflasyon artışının petrol fiyatları azalırken aynı oranlarda azalmadığı şeklindedir.  

Söz konusu bilgilere ve tartışmalara dayalı olarak bu çalışmada, Türkiye’de 1970-2018 dönemi 

için petrol fiyatları ile enflasyon oranları arasındaki ilişkinin asimetrik bir görünüm sergileyip 

sergilemediğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada uyarlanmış Phillips eğrisi baz 

alınarak petrol fiyatlarının ve çıktı açığının enflasyon oranları üzerindeki asimetrik etkisini 

tespit etmek amacıyla NARDL yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra, petrol fiyatları ile enflasyon 

oranları arasındaki asimetrik nedensellik ilişkilerini gözlemleyebilmek amacıyla asimetrik 

nedensellik testinden faydalanılmıştır. Çalışmanın, Türkiye’de enflasyon ile petrol fiyatları 

arasındaki asimetrik ilişkiyi uyarlanmış Phillips eğrisi çerçevesinde incelemesi bakımından 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

2. MODEL, VERİ VE YÖNTEM 

Çıktı açığı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi gözlemlerken baz alınan en önemli modellerden 

birisi olarak kabul edilen Phillips eğrisi, petrol fiyatlarının enflasyon geçişkenliği incelenirken 

de sıklıkla kullanılmaktadır (Chou ve Lin, 2013). Petrol fiyatlarıyla genişletilmiş Phillips eğrisi 

denklemi şu şekildedir: 

𝜋𝑡 = 𝛽(𝐿)𝜋𝑡−𝑖 + 𝛾𝑈𝐺𝑡 + 𝜗(𝐿)𝑜𝑖𝑙𝑡 + 휀𝑡 

denklemindeki ifadelerden  𝜋𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 = ∆𝜋𝑡 enflasyon oranını ve 𝑝𝑡 tüketici fiyat 

endeksinin logaritmasını ifade etmektedir. UG işsizlik oranı ile doğal işsizlik oranı arasındaki 

açığı, 𝑜𝑖𝑙𝑡 ise ham petrol fiyatının logaritmasını ifade etmektedir. Ayrıca 𝐿 gecikme işlemcisini 

ve 휀𝑡 hata terimini ifade etmektedir. Okun Yasası’na göre denklemdeki işsizlik açığı (UG) 

yerine çıktı açığı kullanabilmekte ve denklem şu şekilde dönüştürülebilmektedir: 

𝜋𝑡 = 𝛽(𝐿)𝜋𝑡−𝑖 + 𝛾(𝑦𝑡 − �̃�𝑡) + 𝜗(𝐿)𝑜𝑖𝑙𝑡 + 휀𝑡 

denkleminde 𝑦𝑡 toplam çıktıyı, �̃�𝑡 ise potansiyel çıktıyı ifade etmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmada, 𝑦𝑡 göstergesi olarak reel GSYH’nın logaritması; �̃�𝑡 ise Hodrick-Prescott filtresi 

aracılığıyla edilen 𝑦𝑡’nin trendini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada kullanılan reel 

GSYH ve tüketici fiyat endeksi verileri Dünya Bankası tarafından yayınlanan World 

Development Indicators veri tabanından; ham petrol fiyatları veri seti ise World Bank 

Commodity Price Data veri tabanından elde edilmiştir. 

Çalışmada, petrol fiyatları ve çıktı açığının enflasyon üzerindeki asimetrik etkileri Shin vd. 

(2014) tarafından geliştirilen NARDL (Nonlinear and Asymmetric Autoregressive Distributed 

Lag) yöntemi aracılığıyla incelenmiştir. Değişkenler arasındaki asimetrik nedensellik ilişkileri 

ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi aracılığıyla incelenmiştir. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada, bağımsız değişkenlerin enflasyon üzerindeki asimetrik etkilerini incelemek 

amacıyla uygulanan NARDL testi sonuçları Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1’deki F-

istatistiği sonuçları değerlendirildiğinde, hesaplanan istatistiğin kritik değerlerin üzerinde 
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olduğu dolayısıyla eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu görülmektedir. Petrol fiyatlarının 

enflasyon üzerindeki kısa ve uzun dönem asimetrik etkilerinin geçerliliğinin incelendiği 𝑊𝑆𝑅
𝑂𝐼𝐿 

ve 𝑊𝐿𝑅
𝑂𝐼𝐿 istatistikleri incelendiğinde petrol fiyatları ile enflasyon arasında kısa dönem 

asimetrinin geçerli olmadığı fakat uzun dönemde geçerli olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, 

çıktı açığının enflasyon üzerindeki asimetrik etkisi de uzun dönemde geçerlidir. Bu doğrultuda 

uzun dönemli bulgular değerlendirildiğinde, petrol fiyatlarındaki pozitif şokların enflasyon 

oranını arttırdığı buna karşın petrol fiyatlarındaki negatif şokların enflasyon oranı üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, çıktı açığındaki artışın 

enflasyon oranını arttırdığı; benzer şekilde çıktı açığındaki azalışın da enflasyon oranını 

azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 1. NARDL Testi Sonuçları 

Değişken  Katsayı Olasılık 

Kısa Dönem   

Sabit Terim 0.140** 0.044 

𝐶𝑃𝐼𝑡−1 -0.435*** 0.000 

𝑂𝐼𝐿𝑡−1
+  0.166 0.128 

𝑂𝐼𝐿𝑡−1
−  -0.230*** 0.008 

𝐺𝐴𝑃𝑡−1
+  0.601 0.327 

𝐺𝐴𝑃𝑡−1
−  -0.487** 0.012 

∆𝐶𝑃𝐼𝑡−1 -0.069 0.616 

∆𝑂𝐼𝐿𝑡−1
+  0.244*** 0.004 

∆𝑂𝐼𝐿𝑡−2
+  0.091 0.154 

∆𝑂𝐼𝐿𝑡−1
−  -0.146* 0.052 

∆𝑂𝐼𝐿𝑡−2
−  -0.235*** 0.001 

∆𝐺𝐴𝑃𝑡−1
+  0.664** 0.045 

∆𝐺𝐴𝑃𝑡−2
+  0.211 0.129 

∆𝐺𝐴𝑃𝑡−1
−  -1.416** 0.043 

∆𝐺𝐴𝑃𝑡−2
−  -0.835 0.186 

Uzun Dönem   

𝑂𝐼𝐿+ 0.529** 0.021 

𝑂𝐼𝐿− -0.383 0.181 

𝐺𝐴𝑃+ 3.419** 0.013 

𝐺𝐴𝑃− -1.382* 0.064 

Eşbütünleşme ve Asimetri   

𝐹𝑃𝑆𝑆 5.900***  

𝑊𝐿𝑅
𝑂𝐼𝐿 7.383 ** 0.012 

𝑊𝑆𝑅
𝑂𝐼𝐿 2.649  0.116 

𝑊𝐿𝑅
𝐺𝐴𝑃 8.914 *** 0.006 

𝑊𝑆𝑅
𝐺𝐴𝑃 0.063 0.802 

Varsayım Testleri   

Breusch-Pagan 0.054 0.816 

Ramsey-Reset 2.192 0.116 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

134 
 

Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelenirken pozitif ve negatif şoklar 

arasındaki nedensellik ilişkilerinin gözlemlenebilmesi amacıyla asimetrik nedensellik testinden 

faydalanılmış ve bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, petrol fiyatları 

artışından enflasyon artışına doğru nedenselliğin geçerli olduğu; petrol fiyatlarındaki artıştan 

enflasyondaki azalışa ve petrol fiyatlarındaki azalıştan enflasyondaki artışa doğru nedensellik 

ilişkilerinin geçerli olmadığı görülmüştür. Ayrıca, NARDL testi sonuçları ile uyumlu biçimde, 

petrol fiyatlarındaki negatif şoklardan enflasyon oranındaki negatif şoklara nedensellik 

ilişkisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, çıktı açığındaki artışlardan 

enflasyon oranındaki artışa doğru ve çıktı açığındaki azalışlardan da enflasyon oranındaki 

azalışlara doğru nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

Sıfır Hipotezi MWALD Kritik Değerler 

  %1 %5 %10 

𝑂𝐼𝐿+ ⇏ 𝐶𝑃𝐼+ 4.939** 6.682 3.969 2.781 

𝑂𝐼𝐿+ ⇏ 𝐶𝑃𝐼− 0.232 8.925 4.990 2.962 

𝑂𝐼𝐿− ⇏ 𝐶𝑃𝐼− 2.575 14.329 5.616 3.138 

𝑂𝐼𝐿− ⇏ 𝐶𝑃𝐼+ 0.008 10.015 4.596 2.825 

𝐺𝐴𝑃+ ⇏ 𝐶𝑃𝐼+ 3.541* 9.531 4.383 3.111 

𝐺𝐴𝑃+ ⇏ 𝐶𝑃𝐼− 1.083 9.662 5.289 3.375 

𝐺𝐴𝑃− ⇏ 𝐶𝑃𝐼− 5.643** 9.930 4.731 3.064 

𝐺𝐴𝑃− ⇏ 𝐶𝑃𝐼+ 0.085 8.030 4.293 2.998 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Optimum gecikme 

uzunlukları HJC baz alınarak belirlenmiştir. Bootstrap kritik değerler hesaplanırken 1000 yineleme yapılmıştır. 

Ampirik analizler sonucunda elde edilen tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde, küresel 

petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’de enflasyon oranı artışın önemli belirleyicilerinden birisi 

olduğu, buna karşın küresel petrol fiyatlarındaki azalışın Türkiye’de enflasyonu azaltıcı yönde 

bir etki oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Meyer ve Cramon-Taubadel (2004), petrol 

fiyatlarıyla enflasyon oranı arasındaki söz konusu asimetrik durumun genellikle ülke petrol 

piyasasının oligopol yapıda olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu doğrultuda, 
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Türkiye’de petrol sektörünün yoğunlaşma oranları incelendiğinde, 2018 yılı itibariyle CR4 

endeksinin %65.59 düzeyinde olduğu dolayısıyla oligopol bir yapının hakim olduğu 

görülmektedir (EPDK, 2019). 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada küresel petrol fiyatları ile Türkiye’de enflasyon oranları arasındaki asimetrik ilişki 

1970-2018 dönemi için incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada ampirik model oluşturulurken 

uyarlanmış Phillips eğrisi baz alınmış ve ampirik modele çıktı açığı da bağımsız değişken 

olarak dahil edilmiştir. Çalışmada petrol fiyatlarının ve çıktı açığının enflasyon üzerindeki 

asimetrik etkisi NARDL yöntemi aracılığıyla; değişkenler arasındaki asimetrik nedensellik 

ilişkileri ise asimetrik nedensellik testi ile araştırılmıştır. 

NARDL testi sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, petrol fiyatları ile enflasyon 

arasında kısa dönem asimetrinin geçerli olmadığı fakat uzun dönemde geçerli olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde, çıktı açığının enflasyon üzerindeki asimetrik etkisi de uzun 

dönemde geçerlidir. Uzun dönemli bulgular değerlendirildiğinde, petrol fiyatlarındaki pozitif 

şokların enflasyon oranını arttırdığı buna karşın petrol fiyatlarındaki negatif şokların enflasyon 

oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, çıktı 

açığındaki artışın enflasyon oranını arttırdığı; benzer şekilde çıktı açığındaki azalışın da 

enflasyon oranını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri 

değerlendirildiğinde, petrol fiyatları artışından enflasyon artışına doğru nedenselliğin geçerli 

olduğu; petrol fiyatlarındaki artıştan enflasyondaki azalışa ve petrol fiyatlarındaki azalıştan 

enflasyondaki artışa doğru nedensellik ilişkilerinin geçerli olmadığı görülmüştür. Ayrıca, 

NARDL testi sonuçları ile uyumlu biçimde, petrol fiyatlarındaki negatif şoklardan enflasyon 

oranındaki negatif şoklara nedensellik ilişkisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son 

olarak, çıktı açığındaki artışlardan enflasyon oranındaki artışa doğru ve çıktı açığındaki 

azalışlardan da enflasyon oranındaki azalışlara doğru nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.  

Elde edilen tüm bulgular değerlendirildiğinde, Türkiye’de petrol fiyatları ile enflasyon arasında 

asimetrik bir çelişkinin geçerli olduğu; enflasyonun petrol fiyatlarındaki artışla birlikte arttığı 

fakat petrol fiyatlarındaki azalışla birlikte azalmadığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye’de 

petrol sektörünün oligopol yapısıyla ilişkilendirilebilmektedir. Söz konusu oligopol yapı, 

piyasadaki fiyat belirleyici rolünü kullanarak küresel petrol fiyatlarındaki artışı kar oranlarını 

muhafaza etmek amacıyla piyasa fiyatlarına yansıtmaktadır. Buna karşın, küresel petrol 

fiyatları azalışı karşısında piyasa fiyatlarını ya düşük oranda azaltarak ya da hiç azaltmayarak 

karını arttırmaktadır. Bu doğrultuda, politika yapıcıların geçici çözüm olarak petrol piyasasında 

rekabeti arttırıcı önlemler alması gerekmektedir. Kalıcı bir çözüm için ise ülkenin mevcut 

jeotermal, hidroelektrik ve güneş enerjisi potansiyeline bağlı olarak toplam enerji 

portföyündeki yenilenebilir enerji payını arttırarak petrol bağımlılığını azaltması 

gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ ÖRÜNTÜSÜ ve KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ 

ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME1 

 

Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCİ 2 

Özet 

Türkiye uluslararası göç konusunda uzun bir geçmiş deneyime sahip olmakla birlikte, 1960’larda Avrupa ülkeleri 

ile imzalanan işgücü anlaşmaları neticesinde bir uluslararası göç sistemine dahil olmuştur. Bu yıllarda 

Avrupa’nın emek rezervine dönüşmüş dışa göç veren bir ülke konumundayken, günümüzde dört milyonun üstünde 

göçmene ev sahipliği yapan bir hedef ülkeye dönüşmüştür. Bu çalışma, Türkiye’nin 1960’larda başlayan göç 

akımlarından günümüze kadar geçen sürede deneyimlediği göç örüntüsünü ve bu süreçte kalkınma süreçlerini göç 

teorileri ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası göç örüntüsü incelendiğinde birkaç dönüm noktasının olduğu görülür. 1960’lardan 

itibaren yaşanan içeriye ve dışarıya olan göç akımları incelendiğinde; 1960-1980 dönemi, 1980-2000 dönemi ve 

2000 sonrası olan dönem olmak üzere üç dönem söz konusudur. Her bir dönemde ülkenin sosyo-ekonomik 

süreçleri ve kalkınma deneyimi farklılaşmaktadır. Bu çalışma da her bir dönemi hem sosyo-ekonomik 

göstergelerdeki değişiklikler hem de göç örüntüsünün genel özelliklerinden yola çıkarak göç teorileri altında 

incelemiştir. Çalışma dönemler altında göç örüntüsünü ele alması, dönemleri göç teorileri ile açıklaması ve göç 

ile kalkınma arasındaki bağlantıyı kurup tartışması nedeniyle literatürdeki çalışmalardan farklılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Kalkınma, Göç Teorileri. 

A THEORTICAL ANALYSIS on INTERNATIONAL MIGRATION PATTERN and 

DEVELOPMENT STAGES of TURKEY 

 Abstract 

Although Turkey has a long history in international migration, the integration of the country into a migration 

system started in 1960’s. The main reason of this migration system is labour agreements between Turkey and 

European countries. In 1960’s, Turkey was an origin country that was seen as one of labour reservoir of European 

countries. In time, Turkey has transformed into a destination country that lives more than four millions immigrants 

in. The aim of the study is analysing the international migration pattern of Turkey and development stages of the 

country by examining migration theories.  

When international migration pattern of Turkey is analysed, it is seen that there are milestones in this experience. 

The period between 1960’s to now could be divided into three main periods; 1960-1980 period, 1980-2000 period 

and 2000’s period. Each period has different socio-economic structures and development stages. The socio-

economic structures and development stages of the country are examined under the migration theories in these 

periods. The study differs than the other migration studies in the literature because it focuses on (i) migration 

pattern under three periods, (ii) examining the migration theories for each period and (iii) building the 

relationship between development and migration. 

Key Words : International Migration, Development, Migration Theories. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye tarih boyunca uluslararası göç hareketlerinin görüldüğü bir ülkedir. 1960’lı yıllarla 

birlikte göç veren bir ülke konumunda olan göç örüntüsü zaman içerisinde değişmiştir ve 

günümüzde farklı formlarda göç hareketlerinin gözlemlendiği transit ülkeden hedef ülkeye 

doğru dönüşmekte olan bir yapıya sahiptir. Literatür incelendiğinde, her ne kadar Türkiye bir 

göç ülkesi olsa da, 1960’lı yıllarda Avrupa ülkeleri ile imzalanan işgücü anlaşmaları neticesinde 

uluslararası bir göç koridorunun parçası haline geldiği görülür.  

Hem hedef ülkelerin hem de Türkiye’nin mevcut şartları bir göç koridorunun oluşmasına yol 

açmıştır. 1960’ların sonu itibari ile işçi dövizleri kalkınma stratejilerinden biri olarak 

görülmüştür. Avrupa ülkeleri ise yeniden inşa sürecindedirler  (İçduygu & Sert, 2009). Öte 

yandan, emek göçüne yönelik imzalanan anlaşmalar neticesinde göç formlarında da zaman 

içerisinde değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde Türkiye’nin 1960’lardan daha ileri 

seviyelerde bir kalkınma düzeyine ulaşması ve hem Türkiye’nin hem de çevre ülkelerin sosyo-

ekonomik durumlarındaki değişiklikler nedeniyle göç formlarındaki değişkliklerin yanısıra, 

ülkenin göç örüntüsünde de dönüşümler meydana gelmiştir. Türkiye günümüzde dört milyonun 

üzerinde göçmene ev sahipliği yapan transit ülkeden hedef ülkeye doğru dönüşmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye’nin 1960’larda başlayan göç akımlarından günümüze kadar 

geçen sürede deneyimlediği göç örüntüsünü ve bu süreçte kalkınma süreçlerini göç teorileri ile 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin göç deneyimi ülkenin sosyo-ekonomik 

göstergelerindeki değişiklikler ve göç örüntüsünün genel özelliklerinden yola çıkarak göç 

teorileri altında incelemiştir. Çalışmada, ülkenin çeşitli sosyo-ekonomik göstergelerinin 

gelişmişlik seviyesini temsil ettiği varsayılmıştır.  

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde göç veren ülke olarak göç etme nedenleri göç 

teorileri ile açıklanmıştır. İkinci bölümde ise göç alan ülke olarak mevcut göçmenlerin nüfus 

büyüklüğü ve istatistikleri aktarılmıştır.  

2. GÖÇ VEREN ÜLKE OLARAK TÜRKİYE: TEORİK DEĞERLENDİRME 

Literatür incelendiğinde iktisat yazınında gözardı edilmekle birlikte çok sayıda göç teorisinin 

olduğu görülür. Göçün interdisipliner yapısı nedeniyle çeşitli bilim alanların göç teorilerinin 

gelişmesine katkısı olmuştur. Göç teorilerini birçok farklı kategoriye göre şematize etmek ve 

değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmada Bijak (2006)’ın çalışmasında yer alan sınıflandırma 

dikkate alınmıştır. Çalışmada, ülkenin çeşitli sosyo-ekonomik göstergelerinin gelişmişlik 

seviyesini temsil ettiği varsayılmıştır. 

Bijak (2006)’ın çalışmasına göre literatürde yer alan göç teorilerini dört temel başlık altında ele 

almak mümkündür.  Sosyolojik, ekonomik, coğrafik ve birleştirici olarak ifade edilen bu 

kategorilere göre göç teorileri sınıflandırılmıştır. Stouffer (1940) ìn  çalışması, Lee (1966) itme-

çekme modelleri, göç ağları ve ulus-ötesiciliği kapsayan göç teorileri sosyolojik göç teorileri 

olarak sınıflandırılmıştır. Ekonomik göç teorileri ise mikro ve makro göç teorileri olmak üzere 

iki alt başlıkta ele alınır. Lewis (1954), Harris ve Todaro (1970), Hart (1975) ve Piore (1979) 

çalışmaları makroekonomik göç modelleri olarak sınıflandırılırken, Sjaasted (1962), Borjas 
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(1994), Stark ve Bloom (1985) tarafından ele alınan göç modelleri mikro ekonomik göç 

modelleri olarak sınıflandırılmıştır. Coğrafik göç teorileri ise mekânsal etkileşimleri içeren 

çekim modeli gibi modellerin de yer aldığı teoriler ile Zelinsky (1971)’in çalışmasından 

oluşmaktadır. Göç sistemleri teorisi ve Massey (2002)’in çok disiplinli yaklaşımı birleştirici 

göç teorileri kategorisinde değerlendirilmiştir. Çalışma ekonomik göç teorileri ile sosyolojik 

teorilerin kesiştiği Wallerstein (1974) ve Massey (1990;1993)’in çalışmalarını da ele almış ve 

kesişen bir kategoride göstermiştir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin 1960’lar ile göç veren ülke olarak dahil olduğu göç koridorunun 

yapısını hangi göç teorileri ile değerlendirmenin doğru olacağı tartışmasını yapmaktadır. Bu 

değerlendirme yapılırken, Bijak (2006)’ın göç teorileri sınıflandırması Türkiye’nin göç 

formlarında meydana gelen değişikliklerin de anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Türkiye’nin uluslararası göç örüntüsü incelendiğinde birkaç dönüm noktasının olduğu görülür. 

1960’lardan itibaren yaşanan dışarıya olan göç akımları incelendiğinde; 1960-1980 dönemi, 

1980-2000 dönemi ve 2000 sonrası olan dönem olmak üzere üç dönem söz konusudur1 Her bir 

dönemde ülkenin sosyo-ekonomik süreçleri ve kalkınma deneyimi farklılaşmaktadır. Bu 

çalışma da her bir dönemi hem sosyo-ekonomik göstergelerdeki değişiklikler hem de göç 

örüntüsünün genel özelliklerinden yola çıkarak göç teorileri altında incelemiştir. 

2.1.  Dışa Göç Veren Ülke Olarak 1960-1980 Dönemi 

1960’lardan 1980’lere kadar olan dönem Türkiye’nin göç örüntüsü ve göç biçimleri açısından 

incelendiğinde; hem orijin ülke olarak Türkiye’nin hem de hedef ülkelerin mevcut ekonomik 

koşulları nedeniyle ekonomik temelli işgücü göçünün bu dönemin temel göç biçimi olduğu 

görülür. Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin ekonomik koşulları nedeniyle imzalanan işgücü 

anlaşmları neticesinde 1970’lerde Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye doğumlu göçmenlerin 

sayısı 1960’larda yaşayanların sayısının üç katı olmuştur. Bu dönem oluşan göç ekonomik 

temellidir, dolayısıyla dönemi en iyi açıklayan göç teorileri de ekonomik göç teorilerinden 

Piore (1979; 1986) ikili işgücü piyasaları modeli ve Stark ve Bloom (1985) göç teorisinin yeni 

ekonomisi modelidir.  

İkili işgücü piyasaları modeli göç kararının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin işgücü 

piyasalarındaki iş fırsatlarındaki farklardan kaynaklı olduğunu ifade eder. Göç akımları 

gelişmiş ülkelerin ikili işgücü piyasaları nedeniyle meydana gelir. Bu modele göre gelişmiş 

ülke ekonomilerinde işgücü yapısı açısından iki farklı piyasa vardır; birincil ve ikincil piyasalar. 

Birincil piyasalar işgücünün sermaye gibi görüldüğü ve ücret düzeylerinin yüksek olduğu, 

katma değerin üst seviyelerde olduğu sektörlerdir. İkincil piyasalar ise düşük statülü ve düşük 

ücret düzeyli, güvencesiz işlerin olduğu piyasalardır. Bu modele göre gelişmiş ülkelerin 

vatandaşları birincil işgücü sektörlerinde çalışmayı tercih ederken ikincil işgücü piyasalarına 

yönelik talep azdır bu nedenle bu piyasadaki açıklık gelişmekte olan ülkelerden işgücü ithalatı 

                                                           
1Bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bugüne kadar göç örüntüsü incelendiğinde Zelinsky 

(1971) göç hareketliliği modelinin ülkenin göç örüntüsünü ve kalkınma dönüşümünü en iyi açıklayan teori olduğu 

görülür. 



 

ISEPA’19 
III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

140 
 

ile karşılanır. Kısa dönemde para biriktirme, yaşam standardını yükseltme geçici olarak misafir 

işçi olarak görülmesi gibi nedenlerle bu piyasalar göçmenler için idealdir. 

Bu dönemi açıklayan göç teorilerinden biri de göçün yeni ekonomisi modelidir. Bu modele göre 

göç hareketi göçmenlerin içinde bulunduğu gruba göre oluşur ve göreli bir yoksunluk 

durumundan kaynaklanır. Göç sadece fiziksel bir fayda maliyet analizi değildir, içinde olunan 

toplumun göreli yoksunluk ve tatmin düzeyi göçün meydana gelmesine sebep olur. Toplumdaki 

yaygın gelir dağılımı adaletsizliği göç etme eğilimini yükseltir. Bu dönemde göç etme kararı 

klasik ekonomik göç teorilerinde olduğu gibi birey kararları neticesinde değil sosyal grupların 

kararları sonucu oluşur. Bu yaklaşıma göre hanehalkı (aile) göç kararının temel birimidir. İşçi 

dövizleri nedeniyle göç kararı hanehalkı risklerini minimize etmek için alınır. Gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik yapıları sektörel olarak incelendiğinde çoğunlukla tarıma dayalı bir yapıya 

sahip oldukları ve tarım sektöründeki belirsizlik ve risklere karşı vatandaşların gelişmiş bir 

sigorta sistemi yoksunluğu nedeniyle korumasız olduğu iddia edilir. Bu nedenle diğer 

ekonomik göç teorilerinden farklı olarak göç, risk minimizasyonu nedeniyle meydana gelir 

(Stark ve Bloom 1985).  

Türkiye’nin o dönemki koşulları da bu modelin özellikleri ile paralellik gösterir. Bu yıllar 

ülkenin gelir dağılımı adaletsizliği yüksek düzeydedir. Ülkenin göç politikaları ve işçi 

dövizlerine yaklaşımı dikkate alındığında bu dönemki göç hareketinin hanehalkı kararları ve 

ülkenin kalkınma stratejileri nedeniyle geliştiği görülür. Ekonomik temellere dayanan bu 

dönemi bu iki ekonomik göç modeli açıklar. İkili işgücü piyasaları teorisi Türkiye- Avrupa 

ülkeleri göç koridorunun göçün çeken kısmını açıklarken, göçün yeni ekonomisi göçün itici 

faktörlerini açıklar.  

2.2.  Dışa Göç Veren Ülke Olarak 1980 Sonrası Dönem 

1980’ler sonrası ekonomik faktörlerin göçün belirleyicisi olarak etkisinin azaldığı görülür. 

1970’lerde başlayan göç politika araçlarından aile birleşimlerinin bu dönemin ilk başında da 

devam edip yaygınlaşması ve Türkiye’nin yasadığı askeri darbe ülkenin göç gerekçelerini de 

değiştirmiştir.  Bu dönemde emek göçünün yansıra Avrupa ülkelerine yapılan sığınma 

başvuruları da artmıştır. Emek göçü ile birlikte sığınmacı ve mültecilerin Türkiye-Avrupa 

ülkeleri göç koridorunu şekillendirdiği görülür. Dolayısıyla bu dönemi ekonomik göç 

teorilerindense sosyolojik göç teorileri daha iyi açıklar.  

1980 sonrası dönemde göç kararlarının en temel belirleyicisi sosyal ağlardır. Göç etmiş 

olanların arkadaşlık ve aile ilişkileri göç etme potansiyeli olan kişilerin göç kararlarını 

kolaylaştırır. Sosyal ağlar göçün riskini ve maliyetini düşürür. Hedef ülkeye her yeni giden 

göçmen daha az maliyetle yeni göçmen akınlarının olmasına sebep olur (Massey vd., 1993). 

Sosyal ağlar teorisine göre uluslararası göç bir defa başlayınca göç veren ülkedeki herkesin 

zorluklarla yüz yüze gelmeden göç edebileceği noktaya kadar devam eder. Göçün oluşmasına 

sebep olan başlangıçtaki faktörün etkisi azalır çünkü göç ağları kurulduktan sonra göç etmenin 

riskleri azalır ve göç politikaları yolu ile göçün kontrol edilmesi daha zor hale gelir (Massey 

vd., 1993).  
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Türkiye-Avrupa ülkeleri göç koridorunda da özellikle 1990’lara kadar göç teorilerinin etkili 

olduğu görülür. Özellikle aile birleşimi programları göç ağlarının daha hızla kuvvetlenmesini 

sağlamıştır, böylece emek göçü sosyal ağlarla birlikte gelişmiş ve artmıştır. 2000’lere 

gelindikçe küreselleşmenin de etkisi ile sosyal ağlarla birlikte ulus ötesiciliğin etkisinin arttığı 

görülür.  

Yeni çağ ile birlikte Türkiye’nin göç örüntüsünde de değişiklik gözlemlenir. Türkiye göç veren 

bir ülkeden transit ülkeye dönüşmüştür (Hancıoğlu vd., 2004; İçduygu, Göker, Bertan, ve 

Elitok, 2013; İçduygu ve Karaçay, 2012; İçduygu ve Sert, 2009). Günümüzde ise Türkiye’nin 

kalkınma dönüşümü, sosyo-ekonomik göstergelerindeki değişmeler, yürütülen eğitim 

politikaları ve en önemlisi çevre ülkelerin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle göç alan bir 

ülkeye dönüşmüştür. 

3. GÖÇ ALAN ÜLKE OLARAK TÜRKİYE MEVCUT DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 

Çalışma kapsamında odaklanılan 1960 sonrası döneme bakıldığında Türkiye’nin kalkınma 

anlamında da bir dönüşüm içerisinde olduğu görülür. Ekte yer alan grafiklerden de görüleceği 

üzere, 1960’ların başında 507 dolar düzeyinde olan gelir seviyesinin, 2018 yılında 10.380 dolar 

düzeyine yükseldiği, 1990’larda 0,579 olan insani gelişme endeksinin 0,791’e çıktığı görülür. 

Gelir ve insani gelişme endekslerinin yanısıra ekonominin sektörel dağılımı incelendiğinde 

zaman içerisinde tarım sektörü ağırlıklı bir üretim biçiminden hizmetler sektörünün payının 

arttığı bir dağılıma dönüştüğü görülür. 1960’larda tarım sektörünün payı 0,79 düzeyindeyken 

zaman içerisinde gelişmekte olan ülke örüntüsüne uygun olacak şekilde 0,3 düzeyine 

gerilemiştir. Nüfus büyüklüğüne bakıldığında 1960’larda 27 milyon 754 bin kişi olan nüfusun 

2018 yılında 82 milyona ulaştığı görülür. Nüfusunun artmasının yanısıra yaş gruplarının 

dağılımında da farklılaşmalar olmuştur ve çalışma çağı nüfusu olan 15-64 yaş grubunun nüfus 

içerisindeki oranı 0,55’den 2018 yılında 0,68’e yükselmiştir. Tarım sektöründe üretimin 

yoğunlaştığı bir toplumdan hizmetler sektöründe üretimin gerçekleştiği bir topluma doğru 

dönüşüm yaşanırken, nüfusun yaşadığı yerleşim biçimlerinde de farklılıklar oluşmuştur. Ülke 

gelişme süreçlerini yaşarken kırsal alanda yoğunlaşan nüfusun kentlere doğru göç ettiği 

görülür. 1960’larda nüfusun %32’si kentlerde yaşarken, 2010 yılında nüfusun %69,4’ü 

kentlerde yaşamaktadır.   

Türkiye bir yandan kalkınma süreçlerini yaşarken bir yandan da göç örüntüsünde değişiklikler 

meydana gelmiştir. 1960’lar itibari ile dışarı göç veren ülke hem coğrafik konumu hem de 

değişen gelişmişlik seviyeleri neticesinde önce transit bir ülkeye dönüşmüş, komşu ülkelerde 

yaşanan çatışma ve savaşlar nedeniyle de zorunlu göçmenlerin ilk yerleştiği hedef ülke 

olmuştur. 1960’larda Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye doğumlu göçmenlerin sayısı 146.635 

iken 2010 yılında bu nüfusun 3.862.427 kişiye ulaştığı görülür.  

Günümüzde ülke dışında yaşayan bu nüfus büyüklüğüne yakın bir büyüklükte nüfusa 

Türkiye’nin ev sahipliği yapmakta olduğu görülür. Çeşitli göçmen kategorilerinde göçmen 

nüfus Türkiye’de bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (GIGM) verilerine göre, 
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2012 yılında 14.237 kişi olan geçici koruma kapsamındaki nüfus 3.681.434 kişiye ulaşmıştır. 

Bu nüfusun genellikle Suriye’ye yakın illerde yaşamaya başladığı görülür. Geçici koruma 

kapsamındaki göçmenler, nüfus büyüklüğü açısından en yoğun olarak İstanbul’dan sonra 

(552.080), Hatay (440.628), Şanlıurfa (429.888) ve Gaziantep’te (452.005) yaşamaktadırlar.  

Şekil 1, geçici koruma kapsamında Türkiye`de bulunan göçmen nüfusun yüzde dağılımını 

göstermektedir.  Şekilde de görüldüğü gibi genç nüfus yapısına sahip bir göçmen nüfusu 

bulunmaktadır. 15 yaş altı nüfusun büyüklüğü 1.452.398 kişidir. 15-64 yaş çalışma çağına 

bakıldığında 2.160.251 kişinin bulunduğu görülür. 

Şekil 1. Gecici Koruma Kapsaminda Türkiye`de Bulunan Göcmen Nüfusun Yüzde Dagilimi 

 

Geçici koruma kapsamı ile Türkiye’de bulunan zorunlu göçmenlerin yanısıra, ikamet izini ile 

bulunan göçmenlerin sayısında da artış olmuştur. 2005 yılında 178.964 kişi Türkiye’de ikamet 

iznine sahipken 2019 yılında 1.076.030 kişi ikamet izni almıştır. Düzensiz göçmenlerin 

sayısında da yıllar içerisinde bir artış söz konusudur. 2005 yılında yakalanan düzensiz 

göçmenlerin sayısı 57.428 kişi iken 2019 yılında 384.967 kişiye yükselmiştir (GIGM).  

Ülkede bulunan çeşitli kategoriler altındaki göçmen nüfusun artışı Türkiye’nin zaman 

içerisinde birçok sebep nedeniyle göçmenler için çekim yaratan bir ev sahibi ülke özelliği 

kazandığını göstermektedir. 

4. SONUÇ 

Türkiye coğrafyası tarih boyunca göç hareketlerinin yaşandığı bir bölge olmakla birlikte 

1960`larda imzalanan işgücü anlaşmaları neticesinde Türkiye bir göç sistemine dahil olmuştur. 

İlk yıllarda ekonomik göç teorileri ile açıklanabilen dışa göç hareketinin zaman içerisinde 

sosyal ağların oluşması ile daha çok sosyolojik göç teorileri ile açıklanabildiği görülmektedir. 

Göçün çok boyutlu yapısını dikkate alan birçok çalışmanın öngördüğü biçimde Türkiye’nin 

gelişmişlik seviyesi arttıkça göç örüntüsü de zaman içerisinde değişmiştir. Zaman içerisinde 

transit ülkeye dönüşmüş ve günümüzde dört milyona yakın göçmene ev sahipliği yapmaktadır. 
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Yıllar boyunca işçi dövizleri, kişi başına düşen milli gelir, kalkınmanın bir aracı olarak dışa göç 

bağlamında odaklanılan göç konularinda yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönem, 

Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi ile göçmenlerin yaşam şartları, göç hareketlerinin ülkenin 

gelişmişlik seviyesine etkileri ve ülkenin yapısal koşullarında göç nedeniyle meydana gelen 

değişiklikler daha çok değerlendiriliyor olacaktır. 
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EK: Göçmen Dağılımı, Türkiye’nin Çeşitli Sosyo-ekonomik Göstergelerine İlişkin Grafikler 
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Kaynak: NEE, 2010; Abandan-Unat,2000; Dünya Bankası, 2016;TÜİK, 2015. 

27.8
35.6

44.7
56.5

67.8
73.7

82

0

20

40

60

80

100

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Nüfus Büyüklügü

0.550 0.540 0.560
0.610

0.650 0.672 0.68

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

15-64 çalışma çağı yaşı
grubunun nüfusa oranı

0.320
0.390

0.439

0.590
0.649

0.694

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Kentli Nüfusun Oranı



 

147 
 

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTA POLİÇELERİNİN SON YILLARDAKİ 

YÜKSELİŞİ 

 

Fatih AKLİMAN 1 

Özet 

Globalleşen dünya ile birlikte nüfus artışının yanında, insanların hızlı yaşam şartları içerisinde zamanlarını daha 

aktif ve verimli geçirebilmesi, insanları bu hızlı yaşama uyum sağlamak zorunda hissettirmiştir.   

Büyüyen şehirler içerisinde mesafelerin artması, aile bireylerinin farklı iş yerlerine daha hızlı varabilmek ve bu 

mesafeleri en hızlı nasıl kat edebilirim sorusunu önlerine sunmuştur.  

Bu hız ticarethaneleri de etkisi altına almış, örneğin; ev ve işyerlerine yarım saat içerisinde pizza teslimatı 

yapmayı taahhüt eden bir firmanın motorlu kuryeler ile teslimatı yapmak istemesi, kaza yapma oranını 

yükseltmekte ve bunun akabinde maddi kayıp riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu riskler karşısında gerçek ve tüzel 

kişilerin, birikimlerini kaybetmemesi adına, kasko branşına ilgisi gün geçtikçe artmış ve gerekli kılmıştır.  

Ülkemizde, 2000’li yıllarda 8 Milyon kadar olan araç sayısı, 2018 yılına geldiğimizde 22 Milyon âdete kadar 

yükselmiştir. Bun yanı sıra 2000’li yıllardaki ülke nüfusu 64 Milyon iken, 2018 Yılında bu rakamın 82 Milyona 

kadar ulaştığı görülmektedir.  

Bu çalışmada, nüfus artışı, yıllara göre kara yolu ve otoyol km uzunlukları, artan araç sayıları ve kaza oranı, buna 

bağlı olarak neden kasko poliçesinin yapılması gerektiğini, kaza durumunda kaskolu ve kaskosuz oluşun avantaj 

ve dezavantajları hakkında bilgi, rakamsal veri ve istatistikler yer alacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sigortacılık, Kasko, Kaza Sigortası. 

THE RISE OF LAND VEHICLES CASCO INSURANCE POLICIES IN LAST YEARS 

 Abstract 

In addition to population growth with the globalizing world, people being able to spend their time more active and 

productive in fast living conditions have made people feel obliged to adapt to this fast life. 

Increasing distances in growing cities has brought the question of how family members can reach different 

workplaces faster and how to cover these distances as quickly as possible. 

This speed has also affected the businesses; The fact that a company committed to delivering pizza to homes and 

businesses within half an hour wants to make delivery with motorized couriers raises the rate of accidents and 

subsequently raises the risk of material loss. In the face of these risks, the interest of real and legal persons in the 

insurance branch has increased day by day in order not to lose their accumulation and has become necessary. 

In our country, the number of vehicles, which were up to 8 million in the 2000s, increased to 22 million in 2018. 

In addition, while the country's population was 64 million in the 2000s, this figure reached up to 82 million in 

2018. 

In this study, population growth, road and motorway km lengths, increasing number of vehicles and accident rate 

by years, the reason why automobile insurance policy should be made, information about the advantages and 

disadvantages of automobile and automobile insurance in case of accident will be included. 

                                                           
1 Fatih Akliman, fakliman023@gmail.com 
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1. GİRİŞ  

Aracı olsun ya da olmasın gündelik hayat içerisinde birden fazla risk ile karşı karşıya 

yaşamaktayız. Ekonomik büyüme, sosyal hayatın artması, uzayan mesafeler, hızlı ve kolay 

ulaşımın sonucunda normal hayattaki risklerinde hayatımızda artışına neden olmuştur. 

Hızlanan dünyanın sonucunda riske karşılık bir koruma olarak teminata ihtiyaç duyulmuştur.  

İnsanlar için sigortanın temelinde yatan tek düşünce güvence sağlamaktır. Aynı riske maruz 

kalan kişilerin ödediği paralar, o riskin gerçekleşmesi ile etki altında kalan yani zarar gören 

kesimlerin zararlarının karşılanmasında kullanılır.  

Birçok insanın gündeminde gündelik yaşanan kazalar, poliçe prim fiyatları, poliçelerin 

teminatları konuşulmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak yükseliş gösteren araç sayıları ile 

birlikte trafikteki kaza yapma riski de artmaktadır. Ortaya çıkan bu riskin en az kayıpla 

atlatılabilmesi için sigorta sektöründeki ürün yelpazesi müşterilerine birçok hizmeti 

sunmaktadır.  

Sigortanın olmadığı bir ortamda risklerin gerçekleşmesi ile bireyler ve işletmeler açısından çok 

büyük zararlar ortaya çıkabilmektedir. Sigortanın varlığı zararların tanzim edilmesinin 

sonucunda kayıpların derecesini azaltır.  

Bu çalışmamızda öncelikle kısaca sigortacılığın tarihçesinden bahsedip, globalleşen dünya 

içerisindeki, teknolojik gelişmeler, uzayan mesafeler, artan otoyollar ve bunun karşılığında 

ihtiyaç duyulan bir vasıtanın koruma altına alınması için sebepler ve buna bağlı olarak artış 

gösteren kasko sigorta poliçesi hakkında bilgi ve rakamsal verilere yer verilmiştir.  

2. SİGORTACILIĞIN TARİHÇESİ 

Dünya’da sigortacılığa ait ilk uygulamalar 4000 yıl önce Babil’ler zamanında başlamıştır. 

Babil’de kervan tüccarlarının korsanlar tarafından soyulmasında belli bir ücret karşılığında 

teminat altına almışlardır.  

İlk sigorta poliçesi 23 Ekim 1347 tarihinde İtalya’nın Cenova Limanı’nda “SANTA CLARA’’ 

adlı geminin yükünü götürmesi sırasında düzenlenmiştir. 

Türkiye tarihinde ise ilk sigorta uygulaması Anadolu Selçukluları döneminde kervansaraylara 

konaklamak için gelen yolcuların mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan ücret 

karşılığında verilen hizmetle gündeme gelmiştir (Güvel 2002s:33). 

1880’lü yıllarda Beyoğlu ve Kumkapı yangınları sonrasında yabancı sigorta şirketleri 

Osmanlı’da acentelik açmışlardır. Türkiye’de sigortacılık ise 19.YY sonlarında gelişmeye 

başlamıştır (Özpolat 2010s:40). 

01 Nisan 1925 yılında Türkiye Cumhuriyet’inin ilk sigorta şirketi olan Anadolu Anonim Türk 

Sigorta Şirketi kurulmuştur. Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda 10’u Türk 39’u yabancı 
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toplam 49 sigorta şirketi Türkiye’de faaliyet göstermiştir. 20 Aralık 1994 yılında Hazine 

Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 2018 itibarıyla 

60’ı sigorta, 2'si reasürans olmak üzere 62 şirket Birliğimize üyedir. Şirketlerin 4’ü hayat, 18’i 

hayat/emeklilik, 38'si hayat-dışı şirkettir (TSRB,2019). 

3. KASKO VE SİGORTANIN TANIMI 

Sigorta sözcüğü dilimize, Latin kökenli İtalyanca ‘’SIGURTA’’ sözcüğünden aktarılmış olup, 

güvence veya tazmin anlamına gelmektedir (Kaya 2011, s:11) 

Sigorta, sigorta şirketinin prim karşılığında, kişilerin para ile ölçülebilir menfaatini zarara 

uğratacak olası bir rizikonun oluşması halinde tazminat ödemeyi veya insanların hayatlarında 

meydana gelecek hastalık, sakatlık ve ölüm gibi rizikolara karşı tazminat ödemeyi üstlendiği 

bir sözleşmedir (Bölükbaşı ve Pamukçu, 2009 s:1). 

‘Kaza Sigortası’ kelimesi ilk kez ise 1969 yılında Meydan Larousse’de kullanılmıştır. ‘Kasko’ 

ise İtalyanca ‘casco’ -düşme, düşüş, rast gelme, kaderine çıkma, kaza, sözcüğünden alıntıdır.   

Kasko sigortası, belirli rizikolar nedeniyle motorlu kara taşıt araçlarında meydana gelecek 

hasarları güvence altına alan bir sigorta dalıdır. Otomobil kasko sigortası, hayat dışı sigorta 

türlerinden kaza branşının bir türüdür.  

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, 

romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan 

menfaatinin tehlikeler dolayısıyla uğrayacağı maddi zararları temin eder. 

4. SİGORTANIN ÖNEMİ VE RAKAMSAL VERİLER 

Sigortanın temelinde yatan tek düşünce güvence sağlamaktır.  Aynı riske maruz kalan kişilerin 

ödediği paralar, o riskin gerçekleşmesi ile etki altında kalan yani zarar gören kesimlerin 

zararlarının karşılanmasında kullanılır. Sigortanın olmadığı bir ortamda risklerin gerçekleşmesi 

ile bireyler ve işletmeler açısından çok büyük zararlar ortaya çıkabilir. Sigortanın varlığı 

zararların tanzim edilmesinin sonucunda kayıpların derecesini azaltır. Sigorta yaptırmanın 

sosyal ve psikolojik birçok sebebi vardır. Kişinin sigorta yaptırmayı düşünmesi için öncelikle 

bir aracının olması gerekir, araç almak için ise belirli bazı sebeplerin ortaya çıktığını aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz (Yaslıdağ 2014, s:13) 

 Global hale gelen dünya, 

 Nüfus artışı, 

 Nüfus artışına bağlı olarak büyüyen şehirler, 

 Artan oto yollar ve uzayan mesafeler, 

 Aile içi araç ihtiyacı, 

 Büyüyen ticari alanlar, 



 

150 
 

 Ticari ve bireysel birikimlerin teminat altına alınması, 

Hem ticari faaliyet gösteren firmalar hem de bireysel olarak bir çok insan için araç ihtiyacı gün 

geçtikçe artış göstermektedir. Bireyin bir araç alması için finansal kaynağını bu yatırıma 

yöneltmesi ve kasko poliçesi satın alarak bu finansal kaynağını koruma altına almaktadır. 

Bunun tam tersi düşünüldüğünde ise herhangi bir olumsuzluk ve kaza karşısında hem birikimini 

kaybedeceği hem de psikolojik olarak bir etki altına gireceği de kaçınılmaz bir gerçektir.  

Ülke nüfusumuzda giderek artış göstermekte, hem artan nüfus hem de genç dinamik bir yapıya 

sahip olmamız ihtiyaçlarında artış göstermesine neden olmaktadır. Yaş ortalaması yüksek 

ülkelerde insanlar araçlarını 5-10 yıl arasında değiştirmeyi düşünürken, genç bir nüfusa sahip 

olan ülkelerde bu araç sirkülasyonu 3-5 yıl arasında değişim göstermektedir. Son verilere göre 

2009 yılında ülke nüfusumuz 72.561.312 iken 2018 yılında bu rakam 82.003.882 kişiye 

yükselmiştir. Ülke nüfusuna bağlı olarak büyüyen şehirler, uzayan mesafeler, ihtiyaçlar, 

teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda araç sayılarındaki değişimlerde Türk 

İstatistik kurumunun (TÜİK) verilerine göre sayısal olarak incelenmiştir (TÜİK,2019). 

Tablo 1. 2009-2018 Yılları Arasındaki Araç Sayıları 

YIL Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet İş Makinesi Traktör 

2009 7.093.964 384.053 201.033 2.204.951 727.302 2.303.261 34.104 1.368.032 

2010 7.544.871 386.973 208.510 2.399.038 726.359 2.389.488 35.492 1.404.872 

2011 8.113.111 389.435 219.906 2.611.104 728.458 2.527.190 34.116 1.466.208 

2012 8.648.875 396.119 235.949 2.794.606 751.650 2.657.722 33.071 1.515.421 

2013 9.283.923 421.848 219.885 2.933.050 755.950 2.722.826 36.148 1.565.817 

2014 9.857.915 427.264 211.200 3.062.479 773.728 2.828.466 40.731 1.626.938 

2015 10.589.337 449.213 217.056 3.255.299 804.319 2.938.364 45.732 1.695.152 

2016 11.317.998 463.933 220.361 3.442.483 825.334 3.003.733 50.818 1.765.764 

2017 12.035.978 478.618 221.885 3.642.625 838.718 3.102.800 60.099 1.838.222 

2018 12.398.190 487.527 218.523 3.755.580 845.462 3.211.328 63.359 1.885.952 

2009-2018 Yılları arasındaki araç sayılarını incelediğimizde, otomobil sayısındaki artış her yıl 

liderliğini sürdürmüş, bunun ardı sıra ise kamyonet tipi araçlar her yıl artış göstermektedir. 2009 

Yılında 14.316.700 adet olan motorlu araç sayısı, 2018 yılında 22.865.921 adete yükselmiştir. 

Bu araç sayısının %60’lik kısmının otomobil ve her yıl bu oransal rakamını koruduğu 

görülmüştür. Buda bireysel olarak araç kullanımının ülkemizde yaygın bir şekilde olduğunun 

göstergesidir.  

Otomobil kasko sigortası kapsamına giren araçlar cinsine göre gruplara ayrılır. 

 Özel Otomobiller 

 Taksi 

 Minibüs 
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 Otobüs 

 Kamyonet, Kamyon Tanker 

 Traktör, Biçerdöver 

 Römork 

 Motosiklet 

Tablo 2. 2009-2018 Yılları Arasındaki Araç Tiplerine Göre Rakamlar 

ARAÇ TİPİ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Otomobil 2.397.606 2.713.768 2.841.913 3.044.352 3.419.326 3.827.557 3.888.502 4.119.964 4.275.506 

Taksi 12.604 11.183 9.958 8.086 7.909 8.236 7.897 10.032 10.168 

Minibüs (9-15 klt) 80.459 75.670 75.503 74.256 104.457 110.087 109.509 113.628 109.900 

Otobüs (16-30 klt) 58.306 70.926 76.045 73.223 63.572 63.700 56.459 54.527 53.006 

Otobüs (31+klt) 9.891 13.152 11.824 10.135 15.166 14.799 12.876 13.209 14.486 

Kamyonet 864.426 991.724 976.304 918.357 953.548 1.000.086 974.508 1.005.435 997.034 

Kamyon 172.850 170.069 159.094 147.172 149.544 152.167 144.210 148.815 142.384 

İş Makinası 4.074 5.348 5.759 5.694 7.229 7.810 12.468 9.727 9.697 

Traktör 75.482 111.586 129.423 145.781 199.308 192.676 218.061 257.258 265.750 

Römork 61.253 79.120 83.577 80.704 93.175 99.399 94.293 97.973 92.796 

Motosiklet 9.953 9.575 9.168 7.997 11.423 12.690 15.336 26.114 21.528 

Tanker 9.736 10.773 11.890 11.716 11.272 11.193 10.786 10.459 10.150 

Çekici 62.865 87.644 106.789 115.323 126.376 134.494 126.830 130.712 128.661 

Özel Amaçlı Taşıt 1.393 1.334 1.819 3.023 18.989 23.612 16.823 23.933 35.443 

TOPLAM 3.820.898 4.351.872 4.499.066 4.645.819 5.181.294 5.658.506 5.688.558 6.021.786 6.166.509 

Ülkemizdeki araç sayılarına ek olarak yıllara göre kaskolu araç sayısına baktığımızda 2010 

yılında trafikteki 15.095.603 araç sayısı arasında sadece %25 oranında kaskolu araç 

bulunmaktadır. Bu oran takip eden diğer yıllarda %26 ile %30 arasında değişim göstermiştir. 

2016 yılı sonuna kadar kaskolu araç sayısı yükseliş göstermişken, son yıllardaki ekonomik 

daralma hep araç sayısının belirli bir noktada kalmasına hem de kaskolu araç sayısında düşüşe 

neden olmuştur.  

Tablo 3. 2010-2018 Yılları Arasındaki Toplam Araç Sayısı, Poliçeli Araç ve Kaza Sayısı 

Rakamsal Verileri 

YIL 

TOPLAM 

ARAÇ 

POLİÇELİ 

ARAÇ 

KAZA 

SAYISI 

2010 15.095.063 3.817.514 1.106.201 

2011 16.089.528 4.392.536 1.228.928 

2012 17.033.413 4.543.518 1.296.634 

2013 17.939.447 4.729.174 1.207.354 

2014 18.828.721 5.183.715 1.199.010 
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2015 19.994.472 5.662.362 1.313.359 

2016 21.090.424 5.691.938 1.182.491 

2017 22.218.945 6.026.476 1.202.716 

2018 22.865.921 6.170.684 1.229.364 

 

Bu azalışın en büyük nedenlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz, 

 Yeni araç sayısına bağlı olarak yeni iş kasko poliçesinin düzenlenememesi, 

 Ekonomik daralma nedeni ile mevcut poliçelerin yenilenememesi, 

 Sıfır araç sirkülasyonunun azalması nedeni ile trafikteki 10 yaş üstü araç modelinin 

artması ve buna bağlı poliçe düzenlenmemesi gösterilebilir. 

Tablo 4. 2010-2018 Yılları Arasındaki Poliçeli Araç, Kaza, Ölüm ve Yaralanma Sayıları 

YIL 
POLİÇELİ 

ARAÇ KAZA SAYISI 

YARALI 

SAYISI ÖLÜ SAYISI 

2010 3.817.514 1.106.201 211.496 4.045 

2011 4.392.536 1.228.928 238.074 3.835 

2012 4.543.518 1.296.634 268.079 3.750 

2013 4.729.174 1.207.354 274.829 3.685 

2014 5.183.715 1.199.010 285.059 3.524 

2015 5.662.362 1.313.359 304.421 7.530 

2016 5.691.938 1.182.491 303.812 7.300 

2017 6.026.476 1.202.716 300.383 7.427 

2018 6.170.684 1.229.364 307.071 6.675 

Bu poliçeli araç sayısı üzerinden açılan hasar dosya adetleri, ölüm ve yaralanmalı kazaların 

verilerini bir araya getirdiğimizde, her yıl tüm rakamların artış gösterdiği, özellikle kaza sonucu 

ölen kişi sayısında ciddi bir artış yaşandığı görünmektedir. Özellikle 2015 Yılı ve sonra 

verilerdeki ölüm rakamlarının yükselmesi, kaza yaptıktan 30 gün içerisinde ölen kişilerinde 

verilere eklenmiş olması 10 yıl içerisinde en az 50.000 kişinin hayatını kaybettiği 

görülmektedir.  

Son yıllardaki poliçeli araç ve kaza sayılarına baktığımızda ise her yıl 1 milyonun üzerinde kaza 

olduğu tespit edilmiştir ve rakamlarda bizlere günlük 2.500’ün üzerinde kazanın resmi 

rakamlara yansıdığı göstermektedir. Bu verilerin içerisine kaza sonrası resmi tutanak tutmadan 

anlaşıp hasarlarını karşılıklı olarak gideren, kaskosu olmayıp tek araç ile kaza yapıp 

masraflarını üstlenen kişilerinde eklenmediğini düşünürsek, her yıl toplam kaza sayısının iki 

milyona kadar çıktığı tahmin edilmektedir.  

Her ne kadar trafikteki tüm araçlar risk teşkil etse de, sigorta şirketlerinin araçların riskini 

üzerine alır iken belirlediği poliçe prim fiyatı olsa da, bunun yanı sıra bu riski alabilmenin belirli 
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bazı şartları bulunmaktadır. Örneğin 10 yaş üzeri olan araçlar sigorta şirketleri tarafından bazı 

istisnalar hariç teminat verilmemekte, kasko poliçesi düzenlenmemektedir.  

Tablo 5. 2010-2018 Yılları Arasındaki Araç Yaşına Göre Poliçelendirmeye Uygun Araç 

Sayıları 

YIL 
KASKOYA 

UYGUN POLİÇELİ ARAÇ KAZA SAYISI 

2010 7.191.225 3.817.514 1.106.201 

2011 7.945.310 4.392.536 1.228.928 

2012 8.965.808 4.543.518 1.296.634 

2013 9.928.479 4.729.174 1.207.354 

2014 10.666.420 5.183.715 1.199.010 

2015 11.165.132 5.662.362 1.313.359 

2016 11.538.128 5.691.938 1.182.491 

2017 11.522.822 6.026.476 1.202.716 

2018 11.349.662 6.170.684 1.229.364 

Tablo 4’de Kasko yapılmaya uygun; 10 yaşını aşmayan araç sayı verileri bulunmaktadır. 

Örneğin 2010 yılındaki kaskoya uygun 7.191.225 adet araç bulunmaktadır. Yani 2000 ile 2010 

model yılı olan araçların sayısını ifade etmekte, 2015 Yılındaki kaskoya uygun 11.165.132 adet 

aracın model yılı ise 2005 ile 2015 yılı arasında olan araç rakamlarıdır. Kasko teminatı 

verilmeye uygun ve poliçeli araç sayısına baktığımız zaman kaskolu araç sayısının %50 gibi 

bir rakama kadar çıktığı görülmektedir. 

5. SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde insanların ev alarak yatırım yaptıktan sonraki en fazla finansman 

ayırdığı ikinci kalem araç satın almalarıdır. Günümüz hayat şartlarının ilk önce kişiler üzerinde 

‘ben bir araba almalıyım’ zorunluluğu kılmaktadır. Satın aldığı bu araç üzerine bağlamış olduğu 

finansman varlığını korumak ve bu süre içerisinde meydana gelecek olumsuzluk karşısında 

maddi ve manevi zarara uğramamak adına sigorta şirketlerinin müşterilerine sunmuş olduğu 

kasko poliçesi ürününü satın alma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  

Artan nüfus, uzayan otoyollar, motor gücü/teknolojisi yüksek ve lüks segment araçların trafikte 

olması, kalabalık şehir trafikleri birçok kazanın ve riskin tetikleyicisi konumundadır. İnsanların 

kasko poliçesine gerek yok benim trafik poliçem var gibi bir yanlışa asla düşmemeleri 

gereklidir, unutulmamalıdır ki trafik poliçesi sadece karşı tarafa verdiğiniz maddi hasarların ve 

belirli limitler dahilinde manevi tazminatları karşılamaktadır.  

Kaskonun yıl içerisinde cam kırılması, mini onarım, araç çekici hizmeti gibi küçük 

hizmetlerinden yararlandığımızda dahi ödediğimiz poliçe tutarına yaklaşabilmekteyiz. Kasko 

poliçesini sadece araca gelecek olan hasarlar hakkında bir koruma olarak düşünmemek gerekir. 

Kasko poliçesi hem kendi aracınızın, hem karşı tarafın aracının ve birçok maddi manevi 
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tazminatın koruyucusu olduğunu unutmamak gerekir. Bunun yanı sıra her yıl teknolojik 

gelişmeler ile birlikte eski model parça fiyatları ucuz araçlar trafikten çekilirken, yeni araçlar 

bu boşluğu doldurmaktadır. Buna bağlı olarak yenilene tüm araçların günümüz şartlarındaki 

yedek parça fiyatlarını düşündüğümüzde küçük çaplı bir hasarda dahi yıllık kasko poliçesine 

ödenen tutardan 2-3 kat masraf ödemeye neden olabilmektedir. 

Ülkemizdeki kaskolu araç sayılarına istinaden trafikteki eski yeni tüm araçlara kıyaslandığında, 

kaskolu araç sayısı %25-30 arasında, model yılı kaskoya uygun araçlar ile kıyaslandığında bu 

oran %50-60 bandına çıksa da, eldeki verilerin ülkemizde kasko bilincinin ve finansal 

varlıkların korunması için bir çabanın olmadığını göstermektedir.  

Hem finansal varlıklarımızı kaybetmemek hem de karşı tarafa verdiğimiz zarardan ötürü sorun 

yaşamamak adına, on yaş üstü araçlarımız için sigorta şirketlerinin muafiyetli poliçelerini, on 

yaş altında bulunan araçlarımız için ise mutlaka kasko poliçesi düzenleyerek, geç olmadan kaza 

anında ‘keşke kasko yaptırsaydım’ dememek için önceden önlemimizi almamız gerekir.  

Her ne kadar bir poliçe elle tutulmayan sadece yazılardan ibaret bir hayali poliçe olsa da, büyük 

yada küçük tüm hasarlarımızda bu hayali ürünün yanımızda olacağını asla unutmamız 

gereklidir. Dünyadaki finansal daralmaların gittikçe arttığı bir süreçte, kişi ve kurumlarında 

zaman içerisinde tüm varlıklarını garanti altına almak adına sigorta yaptırma bilincinin artması 

gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’DE SİVİL HAVA TAŞIMACILIĞI, GSYİH VE REEL DÖVİZ KURU 

İLİŞKİSİ: 1980 – 2017 DÖNEMİ 

 

Barış ÜLKER 1 

Özet 

Dünyada havacılık sektörü, giderek artan bir önem taşımaktadır. Farklı ülkeler üzerinde yapılan bir çok 

araştırma, ekonomik büyüme ile hava taşımacılığı sektöründeki büyümenin beraber ilerlediğini göstermektedir. 

Kişilerin gelirlerindeki artış, hava taşımacılığına olan taleplerinde artışa neden olmaktadır. Özellikle, sivil 

havacılık sektörüne yapılan yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılmasının, bu sektörde 

yapılacak bütçe planlamaları üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılının ilk çeyreğinde 

yaşadığı eksi büyümenin tersine çevrilmesi sürecinde, havacılık sektörünün ekonomiye yansımalarının doğru 

hesaplanması, bütçelerin doğru planlanması ve yatırımların doğru yönlendirilmesi sürecinde büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca, döviz kurundaki dalgalanmalar, kişilerin reel gelirinin değişmesine neden olarak seyahat 

yöntemi taleplerinde kaymalara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, akaryakıt fiyatları, döviz kurlarından direkt 

olarak etkilenmekte ve bu da uçak biletleri fiyatlarında değişikliklerin meydana gelmesi ile sonuçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki toplam iç hatlar yolcu sayısı, kişi başına düşen GSYİH ve reel efektif döviz kuru 

(REDK) verileri kullanarak, bu üç değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, iç hatlar yolcu 

sayısı ile GSYİH arasında, kişi başına düşen GSYİH'ten iç hatlar yolcu sayısında doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi bulunmuşken, REDK ile ile iç hatlar yolcu sayısı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine 

rastlanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sivil Hava Taşımacılığı, GSYİH, Reel Efektif Döviz Kuru. 

CIVIL AIR TRANSPORTATION, GDP AND REAL EXCHANGE RATE 

RELATIONSHIP IN TURKEY: 1980 – 2017 PERIOD 

 Abstract 

The aviation industry is becoming more essential increasingly. There are several studies made on different 

countries and the results indicate that economic growth moves together with the growth of air transportation 

sector. An increase in personal income also increases the demand for air transportation. The relationship between 

air transportation and GDP is not necessarly unidirectional. In other words, not only the increase in GDP 

increases the air transportation, but also the increase in air transportation may be resulted as an increase in GDP. 

Especially, calculating the contributions of the investments on civil air transportation have serious effects for the 

budget plannings of this sector. During the period of reversing the minus growth rate of Turkey which is being 

experienced by the first quarter of 2019, the correct calculation of economic reflections of air transportation on 

economy is crucial for directing the investments and planning the budget correctly. Also, the volatility of the 

exchange rates causes the change in personel income which is resulted as shifts in transportation method choices. 

On the other hand, petrol prices are directly affected by the exchange rates and it is resulted as the changes in 

flight ticket prices. 

In this study, the total number of domestic flight passengers, GDP per capita and real effective exchange rate 

(REER) data are used and the relationship among these three variables is analyzed. As the result of the study, it 

is found that there is a uniliteral causality relationship between GDP per capita and the total number of domestic 

                                                           
1 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, baris.ulker@outlook.com. 
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flight passengers from GDP to the total number of domestic flight passengers while there is no causality 

relationship found between REER and the total number of the domestic flight passengers. 

Key Words : Civil Air Transportation, GDP, Real Effective Exchange Rate. 

1. GİRİŞ 

Sivil hava taşımacılığı, hem dünyada, hem de Türkiye’de hızla büyüyen ve gelişen bir 

sektördür. Teknolojik ilerleme ile beraber maliyetlerin düşmesi ve insanların daha hızlı seyahat 

etme arzusu, sivil havacılık sektöründeki bu hızlı büyümenin başlıca uyaranlarıdır. Küresel sivil 

havacılık otoritesi, “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü”’dür (ICAO). ICAO, 1944 yılının 

Kasım ve Aralık aylarında Şikago’da yapılan “Uluslararası Havacılık Konferansı” esnasında ve 

Birleşmiş Milletler kapsamında kurulmuştur (MacKenzie, 2010). 2019 yılı itibari ile, 

ICAO’nun toplam üye ülke sayısı 193’tür (ICAO, 2019). ICAO tarafından hazırlanan veriler, 

sivil havacılıktaki küresel büyümeyi göstermektedir. 2017 yılına ait küresel sivil havacılık 

verileri aşağıdaki gibidir (ICAO, 2018): 

2017 yılında taşınan toplam yolcu sayısı 2017 yılında 4.1 milyar kişiye ulaşarak bir önceki yıla 

göre 7.2% artış göstermiştir. Yolcu trafiği, aynı zamanda ücretli yolcu kilometre (revenue 

passanger kilometers, RPK) olarak da ifade edilmektedir. RPK, ücretli seyahat eden yolcuların 

sayısı ile kilometre cinsinden toplam uçuş uzunluklarının çarpımı ile bulunmaktadır (Chunshui 

v.d., 2012; 363). RPK cinsinden bakıldığı zaman, bir önceki yıla göre artış oranı 7.9% olmuş 

ve 2017 yılında toplam rakam 7699 milyara ulaşmıştır.  

Grafik 1. 2008 – 2017 Yılları Arasındaki Küresel Toplam Ücretli – Yolcu Kilometre Sayıları          

 

Kaynak: ICAO (2018) 

ICAO tarafından yapılan uzun dönemli tahminlere göre, 2040 yılına gelindiğinde, toplam yolcu 

sayısının yıllık 10 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. 
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Türkiye’nin sivil havacılık tarihin temelleri, 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk 

Havacılık Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile atılmıştır. İlk sivil hava taşımacılığı, 

1933 yılında 5 uçaklık bir filo ile Türk Hava Postaları adı ile başlamıştır. Türkiye, 1945 yılından 

bu yana ICAO üyesidir ve kurucu ülkeler arasında yer almaktadır. 1954 yılında Ulaştırma 

Bakanlığı bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Daire Başkanlığı, 1987 yılında Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (SHGM) olarak yeniden yapılandırılmış ve bugün de SHGM olarak hizmet 

vermektedir. (SHGM, 2015). 

Türkiye’deki sivil havacılık verileri SHGM tarafından hazırlanmaktadır. Bu verilere göre, 

2017’de taşınan toplam yolcu sayısı 193,3 milyon kişiye ulaşmış, bir önceki yıla göre 11% artış 

göstermiştir. 2004 yılından bu yana bakıldığında, yıllık ortalama artış oranı 13.4% olarak 

gerçekleşmiştir. 2017 yılında taşınan yolcuların 109,6 milyonu iç hatlar, 83,4 milyonu ise dış 

hatlar yolcusudur. Geri kalan 300 bin yolcu ise transit yolculardır. 

Grafik 2. 2004 – 2017 Yılları Arasındaki Türkiye’deki Toplam Yolcu Sayıları 

 

Kaynak: SHGM (2018) 

2017 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 13 sivil havacılık taşımacılığı yapan şirket 

bulunmaktadır. Toplam uçak sayısı 517’dir. Bunlardan 491 tanesi yolcu uçağıdır ve bu 

uçakların toplam koltuk kapasitesi 97500’dür.  

Ekonomik büyüme ve sivil hava taşımacılığı ilişkisi, son yıllarda gittikçe daha fazla ilgi çeken 

konularında başında gelmektedir. Araştırmalar genel olarak talep ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır. Sivil havacılığın analizi, hava yolları için uzun dönemli 

planların yapılmasında, uçak üreticileri için üretimin planlanmasında, devlet için ise altyapı 

yatırımlarının yönetilmesinde büyük önem taşımaktadır (Carson v.d., 2011; 923). Sivil 

havacılık ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, uygulancak politikaların 

şekillendirilmesinde rol oynamaktadır. Bulunan sonuçlar, havayolu altyapı çalışmaları, 
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havacılık ile ilgili stratejik planlamalar, bu tür çalışmaların sonucunda daha doğru şekilde 

yapılabilmektedirler (Hu, v.d., 2015; 96). 

Sivil hava taşımacılığı ile ilgili çalışmalar genelde direkt olarak ekonomik büyüme ile 

ilişkilendirilmiş de olsalar, dikkate alınması gereken diğer bir değişken de reel döviz kurudur. 

Döviz kurunun sivil havacılık üzerindeki farklı etkileri bulunmaktadır. Havayolu şirketleri 

açısından bakıldığı zaman, döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası operasyonlar yürüten 

şirketler için, nakit akışlarını farklı para birimlerine çevirmeleri gerektiğinden dolayı risk 

oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra, döviz kurundaki değişiklikler, uçak bileti fiyatlarını 

etkiledikleri için, yolcu talebi üzerinde de direkt olarak etkilidirler. Ayrıca, havayolu şirketleri, 

döviz kurlarından yola çıkarak nisbi fiyatları hesaplamak suretiyle hem kısa dönemli, hem de 

uzun dönemli arzları üzerinde değişiklik yapmaktadırlar. Bu dalgalanmalar, finansal hesapları 

da etkilemektedirler (IATA, 2015). Döviz kuru dalgalanmalarının sivil havacılık üzerindeki 

yansımaları aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

Grafik 3. Döviz Kuru Dalgalanmalarının Sivil Havacılık Üzerindeki Etkileri 

 

Kaynak: IATA, 2015 

Bu çalışmada, Türkiye’deki yurt içi havayolu yolcu sayısı ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki, reel döviz kuru değişkeni ile beraber, 1980 – 2017 yılları arasını kapsayacak şekilde 

incelenecektir. Öncelikle birim kök testleri yapılacak, daha sonra ARDL eşbütünleşme testi ile 

veriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişki analiz edilecektir. Eşbütünleşme testinden sonra 

ise, eğer eşbütünleşme ilişkisi varsa, Granger Nedensellik Analizi kullanılarak, bu ilişkinin 

yönü tespit edilecektir.  

2. LİTERATÜR  

Son yıllarda, hava taşımacılığı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi arz ve talep açısından 

inceleyen çalışmalar 1990’lı yıllara kadar dayanmaktadır. Fleming ve Ghorbial (1994) 

tarafından yapılan çalışma, hava taşımacılığı talebi ile kişi başına düşen gelir arasında güçlü bir 
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ilişki olduğunu işaret etmiştir. Dobruszkes v.d. (2011) tarafından yapılan ve Avrupa’nın şehir 

bölgelerini inceleyen çalışma, GSYİH’in, hava trafiği hacmini belirleyen bir değişken olduğunu 

göstermiştir. Kopsch (2012), İsveç için yaptığı çalışmada, GSYİH’in, hava taşımacılığı talebi 

üzerinde pozitif bir etkisi bulunduğu sonucuna varmıştır.  

GSYİH ile sivil hava taşımacılığı arasındaki ilişkiyi nedensellik bağlamında inceleyen 

çalışmalarda ise çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Green (2007) tarafından yapılan çalışmada, hava 

trafiği ile ekonomik büyüme arasında güçlü bir korelasyon olduğu sonucuna varmıştır, ancak 

nedenselliğin yönü net değildir. Chang ve Chang (2009) tarafından yapılan çalışmada sivil hava 

taşımacılığı yolcu değil, kargo kapsamında incelenmiş, 1974 – 2006 yılları arasındaki verileri 

içeren bu çalışmada, Tayvan için ekonomik büyüme ve kargo taşımacılığı arasında çift taraflı 

nedensellik ilişkisi olduğunu tespit edilmiştir. Fernandes ve Pacheco (2010), Brezilya için 1966 

– 2006 arasındaki verileri kullanmış, ekonomik büyümeden yurtiçi hava taşımacılığına doğru 

tek taraflı bir Granger nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır. Mukkala ve Travo 

(2013)’nun çalışmasında ise, 1991 – 2010 yıllarını kapsayan veriler kullanmıştır. Bu veriler, 

Avrupa düzeyinde 13 ülkeden alınan 86 bölgeyi kapsamaktadır. Çalışma sonucunda çevresel 

bölgelerde, bölgesel büyüme ve havayolu yolcu trafiği arasında nedensellik ilişkisinin homojen 

olduğu sonucuna varılırken, çekirdek bölgelerde ise bu ilşikinin var olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Hu v.d. (2015) tarafından Çin için yapılan çalışmada 2006 ile 2012 yılları arasını 

kapsayan çeyreklik veriler kullanılmış ve panel veri analizi yapılmıştır. Yurtiçi havayolu yolcu 

sayısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışma, hem uzun dönemde, hem 

de kısa dönemde, söz konusu iki değişken arasında çift taraflı ve güçlü bir Granger nedensellik 

ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kiracı (2018) tarafından Türkiye için 1960 – 2015 yılları 

arasını kapsayan çalışma, havayoluna olan talep ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir 

nedensellik olduğunu işaret etmektedir. 

3. METODOLOJİ VE BULGULAR 

3.1. Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada, Türkiye için 1980 – 2017 yıllarını kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. Sivil 

hava taşımacılığı verisi olarak iç hatlar yolcu sayısı baz alınırken, ekonomik büyüme için sabit 

fiyatlarla kişi başına düşen GSYİH verisi kullanılmıştır. Hem Türkiye’nin sivil hava 

taşımacılığı trafiğinin 57%’lik kısmının iç hat yolcuları tarafından oluşturulması, hem de 

Türkiye’ye ait ekonomik büyüme verileri ile iç hat yolcu sayısı arasındaki ilişkinin, dış hat 

yolcu sayısı arasındaki ilişkiden daha güçlü olmasından dolayı, sivil hava taşımacılığı verisi 

olarak iç hat yolcu sayıları referans alınmıştır. İç hatlar yolcu sayısı SHGM’den, kişi başına 

düşen GSYİH verisi TÜİK’ten, reel efektif döviz kuru verisi ise TCMB’nin veri tabanı olan 

EVDS’den elde edilmiştir. Doğal logaritmaları alınarak normalleştirilen veriler, iç hatlar yolcu 

sayısı DOMPASS, kişi başına düşen GSYİH GDPPCAP, reel efektif döviz kuru ise REER 
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gösterilecek şekilde belirtilmiştir. DOMPASS’in bağımlı değişken, GDPPCAP ve REER’in 

bağımsız değişken olarak alındığı model aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + 휀𝑡 (1) 

Verilere ait grafik aşağıdaki gibidir: 

Grafik 4. Türkiye için, İç Hatlar Yolcu Sayıları, Kişi Başına Düşen GSYİH ve Reel Efektif 
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İç hatlar yolcu sayısı ve kişi başına düşen GSYİH verilerinde trend ve tüm verilerde sabit terim 

olmasından dolayı, serilerde birim kök olma ihtimali bulunmaktadır. Bundan dolayı, öncelikle 

birim kök testleri ile serilerin durağan olup olmadıkları test edilecektir. 

3.2. Birim Kök Testleri 

Durağanlık için en sık kullanılan testler birim kök testleridir. Stokastik bir süreç izleyen birim 

kök testleri için model aşağıdaki gibidir: 

𝑌𝑡 = 𝑝𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡          −1 ≤ 𝑝 ≤ 1 (2) 

Eğer 𝑝 = 1 ise birim kök vardır, yani, model pür rassal yürüyüş sürecidir, aynı zamanda 

stokastiktir ve durağan değildir (Sevüktekin ve Çınar, 2014). Ancak bu süreç, trend ve 

sürüklenmeli rassal yürüyüş modeli olarak genişletilebilir. Bu durumda, 𝑌𝑡 değerine,  𝑌𝑡−1 

değeri üzerinden regreyon analizi yapılır ve 𝑝 değeri istatistiki olarak 1’e eşitse 𝑌𝑡 durağan 

değildir (Bozkurt, 2007; 35). 

Eğer |𝑝| < 1 ise, 𝑌𝑡 ‘nin durağan olduğu sonucuna varılır. 𝑌𝑡−1’in yaklaşık değerinin sıfır olup 

olmadığının belirlenmesi için, Dickey ve Fuller tarafından geliştirilen test kullanılmaktadır 

(Akdi, 2003;  226). Bu teste göre, sıfır hipotezi 𝛿 = 0 (veya 𝑝 = 1, çünkü 𝛿 = 𝑝 − 1 

şeklindedir ve  𝑌𝑡 katsayısı için 𝑡 değeri 𝜏(tau) istatistiğini izler (Dickey ve Fuller, 1979; 429).     
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Dickey – Fuller (DF) testine göre, 𝜇𝑡 hata teriminde korelasyon olmadığı varsayılır. Buna 

karşın, 𝜇𝑡 hata teriminin korele olduğu durumlar da söz konusudur. Bu tür durumlar için, 

Dickey ve Fuller tarafından genişletilmiş bir test daha geliştirilmiştir (Mahadeva, 2014; 20). 

Bağımlı ∆𝑌𝑡 değişkeninin gecikmeli değerleri sıfır hipotezine eklenmektedir. Geliştirilmiş 

Dickey – Fuller (ADF) testi aşağıdaki regresyonun tahminini içermektedir: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝜇𝑡

𝑚

𝑖=1
 

(3) 

Bu modelde 𝜇𝑡, white noise hata terimidir. Eklenecek olan gecikmeli değer terimlerinin sayısı 

genelde ampirik olarak hesaplanır. Burada yapılması gereken, serilerdeki korelasyon tamamen 

ortadan kalkana kadar yeterli terim eklemektedir. ADF testi aynı zamanda DF gibi 𝛼𝑖 = 0 sıfır 

hipotezine dayanmaktadır ve aynı asimptotik dağılımı izler. Bundan dolayı DF için kullanılan 

kritik değerler aynı şekilde ADF için de kullanılabilirler. 

Aşağıda yer alan Tablo 1, iç hatlar yolcu sayıları, kişi başına düşen GSYİH ve reel efektif döviz 

kuruna uygulanan ADF testinin sonuçlarını göstermektedir: 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DOMPASS GDPPCAP REER 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

0.314495 -5.075126a 0.348346 -6.376755a -2.846207c -7.265812a 

Not: Test için Schwarz Bilgi Kriteri kullanılmış ve maksimum gecikme uzunlukları 1 olarak belirlenmiştir. a 1% düzeyinde 

anlamlılığı, b  5% düzeyinde anlamlılığı, c 10% düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.  

Test sonuçlarına göre, düzeyde DOMPASS ve GDPPCAP serileri 10% ve altı tüm anlamlılık 

seviyelerinde durağan değildirler. REER serisi ise düzeyde 10% anlamlılık seviyesinde durağan 

iken, 1% anlamlılık seviyesinde durağan değildir. Birinci farkları alındığında, tüm üç seri de 

durağan hale gelmektedir. Buna göre, DOMPASS ve GDPPCAP serileri 𝐼(1) düzeyinde 

durağan iken, REER serisinin 𝐼(0) düzeyinde durağan olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Birim kök için kullanılan diğer bir test ise Phillips – Perron (PP) birim kök testidir. DF test için 

en önemli varsayım, hata terimlerinin bağımsız ve benzer dağılımlı olmalarıdır. ADF testi, hata 

terimlerinin korelasyon ihtimallerini gecikmeli fark değerlerini ekleyerek düzeltmektedir. 

Phillips ve Perron testi, parametrik olmayan istatistiki yöntemler ile,   gecikmeli fark terimlerini 

eklemeden doğru seri korelasyonu kullanır (Phillips ve Perron, 1988; 345). PP testinin 

asimptotik dağılımı ADF test istatistikleri ile aynıdır. Tablo 2’de PP test sonuçları yer 

almaktadır: 

Tablo 2. Phillips – Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

DOMPASS GDPPCAP REER 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
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-0.296840 -5.102143a 0.668630 -6.405263a -2.943427c -7.743333a 

Not: Test için Schwarz Bilgi Kriteri kullanılmış ve maksimum gecikme uzunlukları 1 olarak belirlenmiştir. a 1% düzeyinde 

anlamlılığı, b  5% düzeyinde anlamlılığı, c 10% düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.  

Phillips – Perron testi sonuçları da, ADF testi sonuçlarına benzer çıkmaktadır. Buna göre, 

DOMPASS ve GDPPCAP serileri 𝐼(1) düzeyinde durağan iken, REER serisinin 𝐼(0) 

düzeyinde durağan olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Birim kök testlerinden elde edilen sonuçlara istinaden seriler, Otoregresif Dağıtılmış Gecikmle 

Modeli (ARDL) Sınır Testi kullanılarak eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi için uygundurlar. 

3.3. Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) Sınır Testi 

Zaman serilerinde uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için kullanılan yönteme eşbütünleşme 

analizi adı verilir (Sandalcılar, 2012; 7). Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, seriler 

aralarında bir ilişki olup olmadığının belirlenebilmesi için durağan olmaları gerekmektedir. 

Ancak, ekonomide verilerin çoğu durağan olmadığı için eşbütünleşme analizleri gerekmektedir. 

Reel terimlerle incelendiği zaman, seriler kendi başlarına durağan olmasalar dahi, bütünleşik 

seviyede durağan bir süreç oluşturulduğu zaman değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki 

belirlenebilir (Bozkurt, 2007; 109). 

Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL yöntemi ile, verilerin durağanlık 

serilerine bakılmadan eşbütünleşme testi yapılabilmektedir. Değişkenlerin gecikmeli değerleri 

dikkate alınmadığı zaman ARDL yaklaşımı daha iyi sonuçlar vermektedir (Sevüktekin ve 

Çınar, 2017; 576). 

ARDL test modeli aşağıdaki şekilde kurulmaktadır: 

∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝑏𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
 ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 +

𝑛

𝑖=1
𝑑1𝑌𝑡−1 + 𝑑2𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 

(4) 

Yukarıdaki modele göre, ∆ fark operatörünü ve 휀𝑡 sıfır ortalamalı ve sınırlı kovaryans matriksli 

bağımsız rassal hataları gösterirlerr. 𝛼0 sabit terimi,  𝑏𝑖 ve 𝑐𝑖 gecikme katsayılarını, 𝑑1 ve 𝑑2 

ise eşbütünleşme katsayılarını göstermektedirler. Bu model için sınır F-Testi kullanılarak bir 

veya daha fazla eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı bulunabilir (Jenkins ve Katırcıoğlu, 

2010; 1705). 

Uzun dönemli ilişkinin analizi için sınır testi modeli aşağıdaki şekilde kurulur: 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝑎1𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +𝑛
𝑖=1  ∑ 𝑎2𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 +𝑛

𝑖=1 𝜇𝑡  (5) 

Uzun dönemli ilişkinin yanı sıra, aralarında eşbütünleşme ilişkisi olarak serilerin kısa dönem 

ilişkileri de analiz edilebilir. Bu test ile, kısa dönemli dengesizliklerin uzun dönemde dengeye 

gelip gelmedikleri görülebilmektedir. Ayrıca, bu dengeye gelme sürecinin uzunluğu da tespit 

edilebilmektedir. Bu analiz için model aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 
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∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝑎1𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +
𝑚

𝑖=1
 ∑ 𝑎2𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 +

𝑛

𝑖=1
𝑦𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜇𝑡 

(6) 

ARDL Sınır testi sonuçları değerlendirilirken kontrol edilen üç faktör bulunmaktadır. 

 F İstatistiği < I(0) Sınırı  Eşbütünleşme ilişkisi yoktur. 

 F İstatistiği > I(1) Sınırı  Eşbütünleşme ilişkisi vardır. 

 I(0) Sınırı < F İstatistiği < I(1) Sınırı  Eşbütünleşme ilişkisi değerlendirilemez. 

Seriler için ARDL Sınır testi sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi Sonuçları (2,3,4) 

ARDL Sınır Test İstatistikleri Değer k 

F-İstatistiği 3.766718 2 

Kritik Değer Sınırları/Anlamlılık Derecesi 
  

  I(0) Sınırı I(1) Sınırı 

10% 2,63 3,35 

5% 3,10 3,87 

2,5% 3,55 4,38 

1% 4,13 5,00 

Yukarıdaki sonuçlardan da görülebileceği üzere F-istatiği değeri 10% seviyesinde I(1) sınırının 

üzerindedir. Bu sonuca göre, Türkiye’de iç hatlar yolcu sayısı, kişi başına düşen GSYİH ve reel 

efektif döviz kuru arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. 

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılması ile beraber, ARDL modeli 

uzun dönemli ve kısa dönemli tahminler için kullanılabilir. Uzun dönemli ARDL modeli 

aşağıdaki gibi olacaktır: 

𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆 =  𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡−𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛼2𝑖𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡−𝑖

𝑙
𝑖=1 +

∑ 𝛼3𝑖𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + 𝜇𝑡 

(7) 

Yukarıdaki modelde k, l ve m değerleri gecikme uzunluklarını göstermektedir. Yukarıdaki 

gecikme uzunluklarının bulunabilmesi için Akaike Bilgi Kriterleri (AIC) kullanılmıştır. AIC’e 

göre model ARDL (2,3,4) şeklinde olacaktır. 

ARDL (2,3,4) modeli kullanılarak elde edilen uzun dönemli katsayılar aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4. ARDL (2,3,4) Modeli İle Uzun Dönem Katsayı Tahminleri 

Long Term Coefficients 

Variable Coefficient Std. error t-stat. Prob. 
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GDPPCAP 3.858363 0.174860 22.065498 0.0000 

REER 0.009937 0.005320 1.867748 0.0752 

CONSTANT -20.656242 1.443772 -14.307136 0.0000 

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre, kişi başına düşen GSYİH 1%, reel efektif döviz kuru ise 

10% seviyesinde anlamlıdır. Kişi başına düşen GSYİH katsayısı 3.858 olarak bulunmuştur. 

Buna göre, GSYİH’deki 1% artış, iç hatlar yolcu sayısını 3,858% arttırmaktadır. Bu sonuçtan 

yola çıkarak, kişi başına düşen GSYİH ile iç hatlar yolcu sayısı arasında çok güçlü ve pozitif 

bir uzun dönem ilişkisi olduğu sonucuna varmak mümkündür. 

Reel efektif döviz kuruna ait katsayı ise 0,0099 olarak belirlenmiştir. Bu katsayı, reel efektif 

döviz kurundaki 1%’lik artışın, iç hatlar yolcu sayısını 0,01% arttırdığını işaret etmektedir. 

Yani, reel efektif döviz kuru ile iç hatlar yolcu sayısı arasındaki uzun dönem ilişkisi çok zayıftır. 

Seriler arasında kısa dönemli bir ilişkinin olup olmadığının tespit edilebilmesi için ise hata 

düzeltme modeline bakılması gerekmektedir. Bu modelin sonuçları ise aşağıdaki tablodadır: 

Tablo 5. ARDL Hata Düzeltme Modeli 

Bağımlı Değişken: D(DOMPASS) 

Örneklem: 1980 2017 

Değişkenler Katsayılar Std. Hat. t-istatistiği Olasılık 

D(DOMPASS(-1)) 0.446917 0.139773 3.198352 0.0041 

D(GDPPCAP) 1.607858 0.406711 3.953317 0.0007 

D(GDPPCAP(-1)) -1.434010 0.581186 -2.467387 0.0219 

D(GDPPCAP(-2)) 0.760576 0.416096 1.827885 0.0812 

D(REER) 0.000781 0.001702 0.458816 0.6509 

D(REER(-1)) -0.002609 0.002023 -1.290127 0.2104 

D(REER(-2)) -0.005236 0.002054 -2.549272 0.0183 

D(REER(-3)) -0.003584 0.001853 -1.934609 0.0660 

ECT(-1) -0.469180 0.113388 -4.137807 0.0004 

Yukarıdaki sonuçlar, ARDL (2,3,4) modeli için hem kısa dönem verilerini hem de hata 

düzeltme modelini göstermektedirler. Öncelikle, serin tümü diagonostik testleri geçmiştirler. 

Hata düzeltme modelinin çalışması için katsayının negatif ve anlamlı olması gerekmektedir. 

Burada -0,46418 olan katsayının 1% düzeyinde anlamlı olduğunu görülmektedir. Bu kastsayıya 

göre, kısa dönemde meydana gelen sapmaların 47%’si bir sonraki dönemde uzun dönem 

dengesine ulaşmaktadır. Yani, kısa dönemde meydana gelen sapmaların uzun dönem dengesine 

tam olarak ulaşmaları 2,13 yıl sürmektedir. 
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Mevcut dönemdeki iç hatlar yolcu sayısı, bir önceki dönemdeki iç hatlar yolcu sayısından 

etkilenmektedir. Bir önceki dönemdeki iç hatlar yolcu sayısındaki 1%’lik artış, mevcut 

dönemdeki iç hatlar yolcu sayısını 0.44% artırmaktadır. Mevcut dönemdeki kişi başına düşen 

GSYİH 1% artınca, iç hatlar sayısı 1,60% artarken, bir önceki dönemde kişi başına düşen 

GSYİH’deki 1%’lik artış, mevcut dönemdeki iç hatlar yolcu sayısını 1,43% azaltmaktadır. İki 

dönem önce kişi başına düşen GSYİH’deki 1% artış ise, mevcut dönemdeki iç hatlar yolcu 

sayısını 0,76% arttırmaktadır. 

Reel efektif döviz kurunun mevcut ve bir önceki dönemdeki değişimlerinin mevcut dönemdeki 

iç hatlar yolcu sayısı üzerindeki etkileri gösteren katsayılar istatistiki olarak anlamlı değildirler. 

Reel efektif döviz kurunda iki dönem önce meydana gelen 1% artış, mevcut dönemdeki iç hatlar 

yolcu sayısını 0,005%, yine reel efektif döviz kurunda üç dönem önce meydana gelen 1%’lik 

artış, mevcut dönemdeki iç hatlar yolcu sayısını 0,003% azaltmaktadır. Buradan, iç hatlar yolcu 

sayısı ile reel efektif döviz kuru arasındaki ilişkinin kısa dönemde de oldukça zayıf olduğu 

sonucuna varılabilir.  

3.4. Granger Nedensellik Analizi 

1969 yılında Granger ve 1972 yılında Sims tarafından işsel ve dışsal değişkenler arasında ilişki 

olabileceği göz önünde bulundurularak nedensellik ilişkileri ele alınmıştır. Bir sistemde yer 

alan değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ve gecikme yapısının belirlendiği teste Granger 

Nedensellik Testi denir. Amaç; modelde yer alan birden fazla değişken arasında iki yönlü veya 

tek yönlü ilişki olup olmadığını belirlemektedir (Bozkurt, 2007; 91). 

Granger nedensellik analizi, X ve Y serileri için aşağıdaki regresyonların tahmin edilmesini 

içermektedir: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑋𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝛽𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝜇1𝑡

𝑛

𝐽=1
 

(8) 

𝑋𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑋𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝛿𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝜇2𝑡

𝑛

𝐽=1
 

(9) 

Bu regresyonlarda 𝜇1𝑡 ve 𝜇2𝑡 dağılımları arasında korelasyon olmadığı varsayılmaktadır. 

Burada iki farklı değişken olduğu için, çift yönlü nedensellik incelenmektedir. İkiden fazla 

değişkeni olan çok yönlü nedensellik çalışmaları için Vektör Otoregresyon (VAR) tekniği 

kullanılmaktadır (Gujarati, 2004; 849). 

İç hat yolcu sayısı, kişi başına düşen GSYİH ve reel efektif döviz kuru serileri arasındaki 

Granger nedensellik modelleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡 = ∑ 𝜑𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡−1 + 휀1𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(8) 
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𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡 = ∑ 𝜑𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 휀2𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(9) 

𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆 = ∑ 𝜑𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡−1 + 휀1𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(10) 

𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆 = ∑ 𝜑𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡−𝑖 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 휀2𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(11) 

𝑅𝐸𝐸𝑅 = ∑ 𝜑𝑅𝐸𝐸𝑅 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐴𝑃𝑡−1 + 휀1𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(12) 

𝑅𝐸𝐸𝑅 = ∑ 𝜑𝑅𝐸𝐸𝑅 +
𝑛

𝑖=1
∑ 𝜑𝐷𝑂𝑀𝑃𝐴𝑆𝑆𝑡−1 + 휀1𝑡

𝑛

𝑖=1
 

(13) 

Granger Nedensellik Testinin sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Örnek Sayısı: 1980 2017 

Gecikme Değeri 2 

Sıfır Hipotezi: Gözlem F-İstatistiği Olasılık 

GDPPCAP, DOMPASS’in Granger Nedeni Değildir. 36 3.80577 0.0333 

DOMPASS, GDPPCAP’in Granger Nedeni Değildir. 
 

0.12767 0.8806 

REER, DOMPASS’in Granger Nedeni Değildir. 36 0.02927 0.9712 

DOMPASS, REER’in Granger Nedeni Değildir. 
 

0.36684 0.6959 

REER, GDPPCAP’in Granger Nedeni Değildir. 36 0.33119 0.7206 

GDPPCAP, REER’in Granger Nedeni Değildir.  0.74481 0.48431 

Granger Nedensellik Analizi test sonuçlarında da görülebileceği üzere, sadece 𝐻0 = GDPPCAP, 

DOMPASS’in Granger Nedeni Değildir sıfır hipotezi reddedilebimekte, diğer hipotezler ise 

reddedilemektedir. Buna göre, uzun dönemde kişi başına düşen GSYİH’dan iç hatlar yolcu 

sayısına doğru tek yönlü bir Granger Nedensellik ilişkisi söz konusudur. Uzun dönemde kişi 

başına düşen GSYİH’deki artış, iç hatlar yolcu sayısında artışa neden olur, yine uzun dönemde 

kişi başına düşen GSYİH’deki artış, iç hatlar yolcu sayısında azalmaya neden olmaktadır. Reel 

efektif döviz kuru ile iç hatlar yolcu sayısı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine 

rastlanamamıştır. Bir önceki bölümde yapılan ARDL Sınır testi sonucunda, reel efektif döviz 

kuru ile iç hatlar yolcu sayısı arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin çok çok zayıf olduğu sonucuna 

varıldığı göz önüne alındığı zaman, söz konusu iki seri arasında nedensellik ilişkisinin 

bulunamaması beklenen bir durumdur. 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye için sivil hava taşımacılığı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin, 

reel efektif döviz kuru değişkeni ile beraber incelemesi yapılmıştır. 1980 – 2017 yıllarını 

kapsayan çalışmanın sonucunda, kişi başına düşen GSYİH ile iç hatlar yolcu sayısı arasında 

hem uzun dönemde, hem de kısa dönemde çok güçlü bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüş, 

ilişkinin yönünün kişi başına düşen GSYİH’ten iç hatlar yolcu sayısına doğru olduğu tespit 

edilmiştir. Reel efektif döviz kuru değişkeninin ise iç hatlar yolcu sayısı üzerinde etkisi 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre, ekonomik büyüme ile beraber artan sivil hava 

taşımacılığı talebinin karşılanabilmesi için, bu sektöre gerekli yatırımların yapılması önemlidir. 

Gerek altyapı yatırımları, gerekse havacılık şirketlerinin yaptığı yatırımlar ile beraber gelişen 

havacılık sektörü, bu sektörün ilişki içerisinde bulunduğu diğer sektörlere de büyük katkılarda 

bulunacaktır. Havacılık sektörü ulaşımı kolaylaştırarak diğer mal ve hizmet sektörlerini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Ancak, bu sektöre yapılacak yatırımların yönlendirilmesi hususunda, 

kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması da gereklidir. Bu yüzden, havacılık 

sektörüne yapılması planlanan yatırımlarda, uzun dönemli büyüme tahminleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kişi başına düşen GSYİH’deki değişimin iç hatlar yolcu sayısını etkilediği 

bir ekonomide, eğer gelecek dönemlerde GSYİH küçülmesi bekleniyorsa, bunun iç hatlar yolcu 

sayısını düşüreceği gerçeği de göz önünde bulundurulmalı ve sektörel yatırımların planlanması 

buna göre yapılmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN UYGULANABİLİR 

İKTİSAT POLİTİKALARI 

 

Mehmet KAYA 1 

İrfan KALAYCI 2 

Özet 

Bu çalışmanın konusu ve amacı, Türkiye’de kanıksanmış olan karayolu trafik kazalarını teşhis ederek çözümün 

bir parçası olarak etkili iktisat politikalarının uygulanmasını önermektir. Her yıl kuralsız araç kullanımları, 

altyapı ve eğitim eksiklikleri vb. nedenlerle binlerce trafik kazası oluşmakta ve bu kazaların sonucunda ciddi can 

ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Savaş ve terör kadar dramatik olan trafik kazaları kalkınmayı da tehdit 

etmektedir. O halde, trafik kazalarını en aza indirgemek -sıfırlamak değil- ve karayolunda sürdürülebilir bir trafik 

güvenliğini sağlamak için bir dizi iktisat politikası uygulanmalıdır. Örneğin: i-En popüler ulaşım yolu olan 

karayolu yolcu ve yük taşımacılığını dengelemek amacıyla bir yandan altyapıyı (köprü, tünel ve kavşakları) 

geliştirmek, diğer yandan toplu taşımacılığı havayolu ve demiryolu ile desteklemek için kamu harcamalarını 

arttırmalı; ayrıca insan ve çevre sağlığını bozan aşırı ve kirletici benzin tüketimini kısacak yüksek vergiler 

konulmalıdır (“maliye politikası”). ii-Trafiği rahatlatmak için de otomotiv kredileri yüksek faizle frenlenmelidir 

(“para politikası”). iii- Gümrüksüz araba ithalatı sınırlandırılmalı ve kaçak araba girişi yasaklanmalıdır (“dış 

ticaret politikası”). iv-Yaşlı ve bakımsız araçlara trafikte yasaklanırken, geniş bir tabana yayılan kasko ve trafik 

sigortasına devam edilmelidir (“kontrol politikası”). Diğer politika paketleri (sağlık, eğitim, hukuk, çevre, vb.) ile 

uyumlu/eşgüdümlü olacak bu tip iktisat politikaları sayesinde trafik güvenliğini sağlamak, sosyal refah devleti 

olmanın bir gereğidir.  

Anahtar Kelimeler: Karayolu Trafiği, Trafik Güvenliği, İktisat Politikaları. 

APPLICABLE ECONOMIC POLICIES FOR ROAD TRAFFIC SAFETY IN TURKEY 

 Abstract 

The subject and purpose of this study is, by identifying road traffic accidents in Turkey which has been accustomed 

, to propose the implementation of effective economic policies as part of the solution. Thousands of traffic accidents 

occur every year due to irregular vehicle use, infrastructure and training deficiencies, resulting in serious human 

and property losses. Traffic accidents, as dramatic as war and terror, threaten development. Therefore, a series 

of economic policies should be implemented to minimize traffic accidents -not to reset- and to ensure sustainable 

traffic safety on the road. For example: i-Public expenditures should be increased both in order to improve the 

infrastructure (bridges, tunnels and intersections) and to support public transport by air and rail in order to 

balance the most popular transportation route, road passenger and freight transport; in addition, high taxes 

should be imposed to reduce excessive and polluting gasoline consumption, which impairs human and 

environmental health (“fiscal policy”). ii-In order to ease traffic, automotive loans should be braked at high 

interest rates (“monetary policy”). iii- Imports of duty-free cars should be restricted and entry of illegal cars 

should be prohibited (“foreign trade policy”). iv-Old and neglected vehicles should be banned in traffic, while a 

wide range of automobile insurance and traffic insurance should be maintained (“control policy”). Ensuring 

                                                           
1 Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Diyarbakır / Türkiye. kayamehmet@dicle.edu.tr. 
2 Prof. Dr. İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü. Malatya / Türkiye. irfan.kalayci@inonu.edu.tr. 



 

171 
 

traffic safety is a necessity of being a social welfare state thanks to such economic policies which will be compatible 

/ coordinated with other policy packages (health, education, law, environment, etc.). 

Key Words : Road Traffic, Traffic Security, Economic Policies. 

1. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılı verilerine göre, trafik kazaları insanların ölüm nedenleri 

arasında 8. sırada yer alırken, tüm dünyada 1.4 milyona yakın insanın ölümüyle sonuçlanmıştır 

(WHO, 2018: 4). Bugüne dek trafik kazalarında ölen ve yaralanan insan sayısı dünyadaki tüm 

savaşlarda ölen ve yaralananlardan daha fazla olup maddi kayıp trilyonlarca dolarla 

ölçülmektedir. Gelişmiş ülkelere kıyasla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla 

olan trafik mağduriyeti ve trafik mağdurları, küresel bir gerçeğe dönüşmüştür. 

Bu gerçeğin en dramatik boyutunu yaşayan ülkelerden biri olan Türkiye’de ise trafik terörü 

adeta deprem ve sel gibi doğal felaketlerle yarışmaktadır. Her gün insan hataları, motorlu 

araçlardaki arızalar ve fiziksel-çevresel yetersizlikler gibi etmenlerden dolayı karayollarında 

ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan yüzlerce trafik kazası yaşanmaktadır. Buna bağlı 

olarak, her yıl ortalama bir ilçemizin coğrafyadan silindiği tahmin edilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye için karayolu trafik güvenliğinin ele alınmasının nedenlerinden biri, 

yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık 4’te 3’ünün karayolu ağırlıklı yapılması iken, ikincisi de 

karayolu kazalarının ekonomiye maliyetinin yıllık milyarlarca lirayı aşmasıdır.  

Yüksek para cezaları dâhil sürdürülebilir önlemlere rağmen, trafik kazaları ve trafik güvenliği 

sorunu ciddiyetini korumaktadır. Kaza sayısını sıfırlamak değil ama uygulanacak etkili ve 

sürdürülebilir iktisat politikalarının da katkısıyla enazlamak mümkündür. 

Kazaların oluş nedenleri, insan merkezli olup çok yönlüdür. Kazaların önlenmesi için de çok 

yönlü ve etkili bir politikalar paketine gereksinim vardır. Bu paketin önemli bir bileşeni de 

iktisat politikasıdır ve de olmak zorundadır. 

İktisat politikası, devletin, ekonominin düzenli ve verimli çalışması için uyguladığı mali, 

parasal, kontrol vb. araçların bütününe verilen addır. Bu, devlet için bir müdahale gücüdür ve 

bu güç, ekonomik karar birimleri tüketici ve üretici davranışlarıyla devlete ve topluma öncelikle 

zarar vermesin diye kullanılır. Devlet iktisadi politikalar demetini belirli bir mantıkla ve bir 

bütün halinde ya da seçerek uygulayabilir. Örneğin, devlet kamu harcamaları ve vergilerin 

dozunu -diğer politik araçlarla birlikte ya da ayrı bir şekilde- ayarlayarak enflasyonla ve 

işsizlikle mücadele edebildiği gibi, insan ve altyapıya bağlı trafik kazalarının oranını ve tehdit 

edici boyutunu da en aza indirgeyebilir. Yasal ve yasadışı yapılmasına uygun olan sınır ticareti, 

ilkesel olarak, sınır illeri ve bölgelerinde yer alan tüketicilerin ve işletmelerin bazı 

gereksinimlerinin daha kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde karşılanmasını amaçlayan özel bir ticaret 

modelidir. Bu çerçevede sınır ticareti ile hedeflenen; örneğin; bölgesel istihdam, gelir ve refah 

düzeyini arttırmak odaklı olup kaçakçılığı en aza indirmek, dış ticaret sektöründe sınır-ötesi 
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dinamizmi sağlamak, iki ve çok ülke arasında barış köprüsü oluşturmaktır. Tüketiciler, ürün 

tercihlerini genişletmek, daha büyük pazarlara girme şansını yakalamak ya da döviz kurundaki 

değişimden yararlanmak için sınır ticaretine ilgi duyabilirler. Bu açıdan olumlu sayılabilecek 

sınır ticareti eğer vergi kaçırarak haksız kazanç sağlamak amaçlı yapılırsa yeraltı ekonomisinin, 

diğer adıyla kayıt dışı ekonominin bir parçası haline gelecektir.  

Çağdaş bir devletin ekonomiyi durgunken canlandırmak için sınır ticaretini serbest bırakarak 

sınırlarını genişlettiği, tersine, enflasyonist riskler varsa bu ticaretin sınırlarını daralttığı 

bilinmektedir. Bütün bunlar için o devletten parasal, mali ve kontrol araçlarından oluşan iktisat 

politikalarını seçip uygulaması beklenmektedir.  

2. TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARI: NEDENLERİ VE SONUÇLARI 

Ülkemiz karayolu ağında 2018 yılında (%75’i yerleşim yerinde olmak üzere) toplam 1 milyon 

229 bin 364 adet gerçekleşen trafik kazalarının 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 

bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. 7 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan 

kaza kusurları içinde sürücülerin payı %89,5 ile ilk sırada yer almıştır (TÜİK, 2019). 

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri, “insan ve çevre etmeni” 

bağlamında sırasıyla; sürücü, yaya, yol ve yolcu kusurları olarak öne çıkmaktadır. Sürücü 

kusurlarının başında da hızlı, uykusuz, alkollü araç kullanmak, trafik işaret ve işaretçilere 

uymamak, araç bakımını düzenli yapmamak, hava ve yol durumunu dikkate almadan trafiğe 

çıkmak, vb. olarak sıralanabilir.  

Trafik güvenliğinden sorumlu devletin trafik düzenleme, yönetim, denetim ve 

uygulamalarındaki zafiyetlerin sözkonusu kazalarda belirli bir payının olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Trafik kazalarındaki sürekli artışın makro-kalkınma planlamaya bağlı nedenleri de vardır. 

Örneğin (DPT, 2000): GSMH'den ve bütçeden ulaştırma sektörü ve karayolları için ayrılan 

payın oldukça niteliksiz olması; bununla bağlantılı olarak, 1950'den sonra, karayollarının 

yükünü hafifletecek demiryollarının ve diğer ulaşım düzenlerinin geliştirilmesinin bilinçli 

olarak ihmal edilmesi; ayrıca, dönemin DPT raporlarına konu edildiği ve günümüzde geçerli 

olan yeni hükümet düzeninde de durumun pek değişmediği gibi, çağdaş ve uygulanabilir bir 

ulaştırma planın olmaması ve kazaların gerçek nedenlerinin azaltılamaması. 

Bu vb. nedenlere bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının birinci önemli sonucu yolcu-

yaya-sürücü olarak insanların ölmesi, yaralanması ve bunun uzantısı olarak emek piyasasından 

çıkmasıdır. İkinci önemli sonucu, kaza sonrası bireysel, ailevi ve toplumsal olarak travmaların 

yaşanması ve ömür boyunca sürmesidir. Üçüncüsü, kaza ortamında ve sonrasında patlak veren 

fiziksel-silahlı kavgalar ve ruhsal gerilimlerin yanısıra, geç ve adaletsiz sonuçlanan hukuksal 

maddi-manevi tazminat davaları da söz konusudur. Ayrıca, trafik kazalarını önlemek ve/ya 
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trafik güvenliğini sağlamak için devlet bütçesinden ayrılan payın fırsat maliyeti de 

yükselmektedir; örneğin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik payları azalmaktadır.  

3. TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SORUMLU KURULUŞLAR 

Ülkemizde karayollarının güvenliğinden sorumlu birçok bürokratik kurum ve kuruluş vardır ve 

bunların trafik kazalarını önlemedeki payları birbirinden farklıdır (Tablo 1): Altyapı 

hizmetlerini veren Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler %31 ile en yüksek; 

karayolu mevzuatını uygulamakla yükümlü eşgüdüm halindeki 9 bakanlık da %5 ile en düşük 

orana sahiptir. Diğer birimlerin kaza önlemedeki payı ise %6 - 15 arasında değişmektedir. 

Tablo 1. Türkiye'de Karayolları Güvenliğinden Sorumlu Kuruluşlar ve Kazaları Önleme 

Payları 

Sıra Güvenlik Elemanı Oran     % Sorumlu Kuruluş 

1 Altyapı hizmetleri (yol yapımı ve 

hizmetleri) 

31 Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel 

yönetimler  

2 Kuruluşların güçlendirilmesi (mali, 

personel, araç ve teknik gelişimi) 

15 Maliye Bakanlığı 

3 Güvenlik etüdleri  

(yaya geçitleri, kavşak düzeni, 

sinyalizasyon, vd.) 

12 Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yerel 

Yönetimler 

4 Denetim 12 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı 

5 Araç fenni muayenesi (teknik) 10 Karayolları Genel Müdürlüğü 

6 Veri toplama analizi  

(trafik istatistik bilgileri 

9 Karayolları Genel Müdürlüğü,  

yerel yönetimler ve Devlet İstatistik  

Enstitüsü 

7 Sürücü, yaya ve yolcuların eğitimi 6 Milli Eğitim Bakanlığı 

8 Karayolu mevzuatı  

(yasa ve yönetim) 

5 Sorumlu 9 bakanlık (Adalet, İçişleri, Maliye, 

Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık, Ulaştırma, 

Orman, Köy Hizmetleri Genel 
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Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Devlet 

Bakanlığı)* 

 Toplam 100  

(*) Bazı bakanlıkların adı değişmiştir. Kaynak: KGM, 1990. 

4. TRAFİK KAZALARINA KARŞI VE/YA TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN İKTİSAT 

POLİTİKALARI: KURAMSAL ÇERÇEVE 

Trafik güvenliği, son tahlilde finansman boyutu olan bir konudur, dolayısıyla özellikle iktisat 

politikaları içerisinde mali araçların uygulanmasını gerektirir. Bunları parasal ve kontrol 

politikaları tamamlar. Bütün bu politikaların uygulama alanı; tam istihdam, hakça gelir 

bölüşümü, fiyat istikrarı gibi geleneksel iktisat politikası amaçlarına ulaşmaktır. Oysa iktisat 

politikaları, “kenarda” (marjinal) bir sorunmuş gibi duran, ancak –aşağıda vurgulandığı üzere- 

toplumu ve ekonomiyi derinden sarsan trafik kazalarını enazlamak amacı doğrultusunda da 

ivedilikle kullanılabilir. 

4.1. Mali Politikalar 

İktisat politikaları arasında, etkileri dolaylı olmasına karşın çeşitliliği, yaygınlığı ve etkinliği en 

fazla olan maliye politikasıdır ve iki ayağı vardır: Kamu harcamaları ve kamu gelirleri. Bunlar 

hükümetin teknik hazırlıkları ve parlamento yasalarıyla bir bütçe yılı içerisinde uygulanır. 

4.1.1. Kamu harcamaları: 

Burada, özellikle trafik güvenliği ilgilendiren üç kamu harcaması türünden söz edilmiştir.  

i-Kamusal yatırımlar: Kamu harcamaları içinden en güçlüsü kamu yatırım harcamaları olup 

istenildiğinde azaltılıp arttırılamadığı için esnekliği oldukça sınırlıdır (Savaş, 1994: 58). Yeni 

yolların (otoban, çift geliş-gidiş yol) yapımı, eski yolların asfaltlandırılması, ek istihdam 

yaratılması vb. altyapı hizmetleri birer kamusal yatırımdır. Bu tür yatırımların doğru ve düzenli 

yapılması oranında, yollardan kaynaklanan kazalar en aza çekilebilecektir.  

ii-Cari harcamalar: Toplumun faydalandığı mal ve hizmetlerin devletçe satın alınması ya da 

bürokrasinin günlük (maaş ve ücretler dahil) harcamaları ile ilgili olan cari harcamalar azaltılma 

yönünde esnek değildir. Çünkü o zaman kamusal gereksinimler giderilemeyecektir. Bu 

bağlamda trafik güvenliğini sağlarken, öncelikle karayollarında çalışan personelin sorumluluk 

ve yetki derecesine göre maaş ve ücretlerini ve diğer yaşam standartlarını iyileştirmek gerekir.  

iii-Mali yardımlar (sübvansiyonlar): Genellikle bölgesel ve sektörel gelişme farklılıkların 

giderilmesi amacıyla ve seçici olarak kullanılabilen mali yardımlar sayesinde, trafik güvenliği 

alanında küçük bir yerde gösterilen, fakat gerçekte sorumluluğu tartışılmaz olan birimler 

desteklenerek etkin hale getirilebilir. Örneğin, sürücülerin eğitimini üstlenen özel sürücü 

kursları, standartlara uygun daha kaliteli trafik eğitimi vermeleri için kurumlar vergisi indirimi 
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kapsamına alınabilir ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik yayınlarının ücretsiz edinmeleri 

sağlanabilir. 

4.1.2. Kamu gelirleri: 

Bunlar vergi ve vergi-benzeri (parafiskal) (emekli kesenekleri, sosyal güvenlik primleri) 

gelirlerdir. Miktar (çeşit) ve oranları değiştirilerek, trafik kazalarının oluşumunda gizilgüç 

(potansiyel) pay sahibi olanlar üzerinde caydırıcı etki yaratılması hedeflenebilir.  

i-Vergiler: Kaynağı ulusal gelir ve servet, özelliği zorunlu ve karşılıksız olmasıdır (Nadaroğlu, 

1985: 233). Devletçe ve/ya belediyelerce toplanan dolaysız (gelir) ve dolaylı (tüketim) 

vergileri, kamusal harcamaları karşıladıkça gerçek işlevini yerine getirmiş olur. Bunlar trafik 

güvenliği için nasıl kullanılacak? Örneğin: 1-Özel trafik araçlarının bir trafik kargaşası yarattığı 

düşünülüyorsa araçların alım-satım vergileri arttırılabilir. 2-Trafik güvenliğini zayıflatan çevre 

kirletici taşıt sahiplerinin "kirlilik vergisi" adı altında ağır bir parasal ödeme yapması ve böylece 

aşamalı bir şekilde trafikten arındırılması sağlanabilir. 3-Motorlu taşıtlar vergisi ile potansiyel 

kaza yapması yüksek görülen "yaşlı" ve "ağır" araçların trafikten aşamalı bir şekilde 

arındırılması sağlanabilir. 4-Bir başka önlem de, taşıt yakıtları (benzin, motorin) fiyatlarına 

eklenen özel tüketim vergisini arttırmak biçiminde olabilir. Bu yolla bir yandan vergi gelirleri 

arttırılmış, öte yandan israf derecesindeki taşıt kullanımı caydırılmış olacaktır. 

ii-Gümrükler: Belki de en fazla bilinçli kullanılması gereken vergi türü gümrüklerdir, çünkü 

uluslararası ticari ve iktisadi ilişkilerin düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Örneğin, yerli 

otomotiv üretiminde gereksinilen hammaddenin, ara ve yatırım malının ucuza elde edilmesi ya 

da ithal taşıtlarla yurtiçi rekabet yaratılması isteniyorsa, ithalat vergisi azaltılmalı; aksine 

otomotiv pazarının daraltılarak trafikte bir rahatlama sağlanması ya da ithal lüks araçların 

tüketimi kısılması isteniyorsa, arttırılmalıdır. 

iii-Harçlar: Dış görünüşüyle vergiye benzer, ancak karşılığında bir kamu hizmetini sunması 

yönüyle vergiden farklıdır. Devlet gelirleri içerisinde küçük bir paya sahip ve vergiye 

dönüştürülmeye yatkındır. Taşıt harcı taksitleri arttırılırsa ve bu diğer vergilerle desteklenirse, 

trafikte seyir edecek araç sayısı azaltılabilir ve böylece bir gizilgüç kaza oluşturucu neden daha 

ortadan kaldırılmış olur. 

iv-Para ve vergi cezaları: Devlet gelirleri içerisinde küçük bir oran olmasına karşın vergi ve 

diğer yasaların etkinliğini sağlamak açısından büyük bir işleve sahiptir (Nadaroğlu, 249). Her 

çağdaş ülkede olduğu gibi, ülkemizde de insan (sürücü, yaya, yolcu) unsurundan kaynaklanan 

trafik kazalarının önlenmesi açısından para ve vergi cezaları arttırılmalıdır. Ancak merkezi ve 

yerel yönetimlerin hata ve eksikliklerinden kaynaklanan yol kazalarından dolayı devletten kaza 

mağdurlarına tazminat mekanizması çalıştırılmalıdır. 

v-Dış gelirler: Dış ticaret dışında devletin elde ettiği borç ve hibe türünden döviz kazandırıcı 

gelirler reel yatırımlarda kullanılmadığı zaman, genellikle borçların ödenmesinde ya da 



 

176 
 

savunma harcamaların finansmanında kullanılır. Eğer trafik güvenliğine de tıpkı savunma gibi 

stratejik bir önem atfediliyorsa, döviz gelirlerinin bir bölümü "trafik sektörü" için 

harcanmalıdır. 

4.2. Para Politikaları 

Parasal araçlar hükümet kararnameleri ya da ilgili hazine-merkez bankası bürokrasisi iradesine 

dayandıklarından mali araçlardan daha hızlı uygulanabilir bir özelliğe sahiptir. Burada konuyla 

ilgili olarak sadece kredi-faiz işlemlerinden ve emisyon aracından söz edilmiştir. 

4.2.1. Kredi ve faiz işlemleri 

Ülkemizde ticari bankaların yüksek kārlılık politikasının bir uzantısı olarak düşük faizli taşıt 

kredisinin özendirildiği görülmektedir. Bu, taşıt mülkiyeti bazında refahı tabana yaymanın bir 

göstergesi olarak anlaşılabilir. Ancak bu durumun, halen trafik altyapısını çağdaş düzeyde 

tamamlayamamış bir ülke için biraz erken ve artan trafik kazalarına bakıldığında da 

handikaplarla dolu bir girişim olduğu düşünülmelidir. 

4.2.2. Emisyon 

 Özellikle para ve fiyat istikrarı amacıyla, merkez bankası (MB) tarafından altın ve döviz stoğu, 

ihraç edilen hazine bonosu, reeskonta kabul edilen ticari senetler ve üretim artışı karşılığında 

arttırılan para arzı; mali araçlardan vergilere benzer işlevlerini yerine getirir. O halde, 

ülkemizde MB, gelenekçi davranışlarının dışına çıkarak ve Hazine ile birlikte trafik kazaları 

haritasına bakarak ve "trafik güvenliği finansmanı"nı karşılık göstererek para basımını 

arttırabilir. 

4.3. Kontrol Politikaları 

İktisat politikaları içerisinde ilgili amaçlara doğrudan ulaşılmasını sağlayan kontrol araçları, 

merkezi ve yerel yönetimlerle uluslararası kurumlar (Dünya Bankası, OECD vb.) tarafından 

uygulanır. Genel amaç, mal ve hizmetler üzerinde standart, kalite ve fiyat denetimi yapmak 

olduğu için bu araçların trafik güvenliğine yönelik uygulanabilirlik derecesi son derece 

yüksektir. Trafik kazalarının önlenmesi açısından trafik güvenliğini ilgilendiren kontrol 

politikalarının manevra alanına; taşıtların sağlam üretilmesi ve temiz yakıt tüketmesi, yedek 

parça ve onarım servislerinin etkin çalışması, sürücü eğitiminin kaliteli yapılması, 

karayollarında kullanılacak sermaye ve ara mallarının ithalatı ve hatta trafik vergisi ve cezaları 

girmektedir. Sürekli ve sistematik olarak uygulanacak kontrol mekanizması yoluyla trafik 

kazaları "kontrol" altına alınabilecektir. 

Tablo 2, bir matris olarak, trafik güvenliğini sağlamaya dönük iktisadi politikaların nasıl 

uygulanacağına ilişkin bir modeldir. Modelin içeriği, bakış açısına göre değiştirilebilir ve 

genişletilebilir. 
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Tablo 2. Trafik Kazalarına Karşı / Trafik Güvenliği İçin İktisat Politikaları Matrisi (*) 

Ekonomik 

Politika 

 ↓ 

Trafik kazalarını azaltmak  = Trafik güvenliğini sağlamak için 

Altyapı Sürücü 

Eğitimi 

Yerli taşıt 

üretimi 

Trafik 

Personeli 

maaşları 

Çevre 

temizliği 

Trafik düzeni 

Kamu yatırımı ↑    → → 

Cari harcama    ↑   

Mali yardım  ↑     

Vergi     ↑ ↑ 

Gümrükler   ↓    

Dış Gelirler →    ↑  

Kredi ve faiz     ↕  

Kontroller ↑ ↑   ↑ ↑ 

Not: (*) Matrisin okunmasına örnekler:  i) Karayollarında gerekli altyapı hizmetleri için kamu yatırım 

harcamalarını arttırmak (↑) gerekir. ii) Yerli taşıt üretimi için kullanılacak ithal mal ve hizmetlere düşük (↓) 

gümrük vergisi uygulanmalıdır.  iii) Mevcut trafik kargaşasını azaltmak ya da potansiyel trafik kaosuna yol 

açmamak için, örneğin taşıt kredisi miktarını azaltmalı ve/ya faiz oranlarını yükseltmeli (↨).  iv) Dış gelirler daha 

çok (↑) altyapı yatırımlarına kaydırılırken, bir bölümü de temiz çevre ortamının sağlanmasında kullanılabilir (→). 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye'nin nüfusu arttıkça, buna koşut olarak taşıt sayısı da artmaktadır. Trafikte seyir eden 

araç sayısı da arttıkça, gerekli ve yeterli önlemler alınamadığından kaza sayısı da artmaktadır. 

Burada da, kaza sayısındaki artış hızının taşıt sayısındaki artış hızını katladığı 

gözlemlenmektedir.  

Ulusal ulaştırma düzeni dengesiz ve çarpık bir yapıdadır. Zira 2000'li yılların eşiğinde, yolcu 

taşımacılığının %96, yük taşımacılığının ise %89 oranında karayollarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu durum, kapasitesi sınırlı olan karayollarının, kazaların fiziksel 

mekânına dönüşmesine yol açmaktadır. Trafik güvenliğini bozup kazalara ve dolayısıyla kötü 

sonuçlarına yol açan unsurların başında insan (sürücü, yaya, yolcu) gelmektedir. Sürücü 

kaynaklı kaza oranı, diğerlerini gölgede bırakacak kadar oldukça yüksektir.   
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Trafik güvenliği denilince akla gelen ilk üç eleman, kazaları önleme oranları itibariyle; altyapı 

hizmetleri, kuruluşların güçlendirilmesi ve güvenlik çalışmaları (etüdleri) gelmektedir. Genel 

iktisat politikası, trafik güvenliğini sağlamak gibi bütün toplumun ortak amacıyla birebir 

örtüştüğü için, ihtiyaçtan, inceleme alanını genişletebilmektedir. 

Bu çerçevede şu öneriler geliştirilebilir:  

 Trafik kazalarının enazlanarak trafik güvenliğinde bir istikrarın sağlanması ülkemizin 

önceliklerinin başında gelmelidir. Her yıl binlerce yurttaşı trafikteki hata ve 

eksikliklerinden dolayı dünya ortalamasının üstünde ölen ve yaralanan bir ülke sadece 

"biçimsel" olarak kalkınabilir. Kalkınmanın bir sacayağının da trafik güvenliği olduğu 

bilincine varılmalıdır. Bu bilinçle devlet-toplum işbirliği ile ilkeli ve kararlı 

davranılmalıdır. Bu bağlamda, trafik güvenliğini sağlamak, tıpkı tam istihdam ya da 

fiyat istikrarı gibi, geleneksel iktisat politikasının birincil amaçları arasında yer 

almalıdır. 

 Türkiye'de küreselleşme rüzgarının etkisiyle bireysel "otomobilleşme" 

yaygınlaşmaktadır.. Ancak bununla birlikte trafik keşmekeşi ve kazaları da artmaktadır. 

Bu tablo, aynı zamanda Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde olan Türkiye'ye 

yakışmamaktadır. O halde, gelişmiş Batı dünyasının da öncelediği karayolu toplu 

taşımacılığı özendirilmeli, hantal olan demiryolu ağları modernize edilip 

yaygınlaştırılmalı, uçak yolculuğu ucuzlatılarak toplumsallaştırılmalı ve de üç bir tarafı 

denizlerle çevrili bir ülke sıfatıyla da denizyolu ulaşımı hızlandırılmalıdır.  

 Sorunlar bellidir, kimlerin ve nasıl çözüm getireceği de bellidir. Etkin iktisat 

politikaların trafik terörünün kontrol altına alınmasında eğitim, sağlık ve diğer 

politikaların yanısıra uygulanmaya elverişli olduğu unutulmamalıdır. Hükümet, sadece 

dikiz aynasından bakan şoförler gibi davranmak istemiyorsa, bu iktisat politikalarını 

ivedilikle, kararlılıkla ve çağdaş gereksinimler doğrultusunda geliştirerek 

uygulamalıdır.  

Kısacası, trafik kazaları ve dolayısıyla trafik güvenliği, trafiğin doğrudan ve dolaylı bileşenleri 

olan herkesi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü trafik bilincine sahip her kesimin dillendirdiği 

gibi, küçük bir hatadan kaynaklı bir trafik kazası, bir-birden fazla kişinin ölümüne, buna bağlı 

bir ailenin yok olmasına, bir mahalleyi ya da bir şehri yasa boğmasına, toplumun-milletin 

özgüvenini ve umutlarını yitirmesine ve milletin tepe örgütü olan devletin de maddi-manevi 

kayıplarla mücadele etmesine yol açması gibi büyük ve zincirlemeli sosyoekenomik ve hatta 

politik sonuçlar doğurabilir. O halde trafik kazalarına karşı ve trafik güvenliği için süresiz bir 

seferberlik ilan edilmelidir. Çünkü süregelen dramatik trafik kazaları bilançosu gerçek bir 

savaştan farksızdır. 
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SINIR TİCARETİ ÜZERİNE BİR İKTİSAT POLİTİKASI DENEMESİ 

 

Mehmet KAYA 1 

İrfan KALAYCI 2 

Özet 

Bu çalışma, küresel ticaretin bir gereği ve gerçeği olan sınır ticaretini iktisat politikasının çerçevesi içinde ele 

almayı amaçlamaktadır. Sınır ticareti devlet, halk ve işletmeler için karşılıklı kazanımlar sağlamaktadır. Devlet 

sınır ticaretini arttırmak ya da azaltmak istediğinde gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve çeşitli iktisat 

politikalarını uygular. Bu uygulamalar, uluslararası kurumların (GATT, UNCTAD, AB, vb) belirlediği sınırlar ile 

ülkeler arasındaki ikili sınır ticareti anlaşmaları kapsamında olur. Sınır kapılarına yakın yerleşim yerlerinin 

sakinleri ve işletmeler ise sınır ticaretinin tarafları olup bu ticaret sayesinde gelirlerini arttırmaya çalışırlar. Sınır 

ticaretinin iktisat politikası açısından önemi ise iki boyutludur: i-İktisat politikası ile ekonomik büyüme, düşük 

enflasyon ve işsizlik, hakça gelir bölüşümü, ödemeler dengesi, bölgesel gelişme farklarının giderilmesi ve 

karaborsa ile mücadele amaçlanır. ii-Bu amaçlara hangi tür iktisat politikası araçları ile ulaşılacağı 

belirlenmelidir. Kapitalist liberal düzene göre makro sorunların çözümünde karar organı piyasa olarak kabul 

edilse de uygulamada devletin çeşitli yasal ve politik belge (yasa, kararname, yönetmelik, genelge, vs.) ile etkili 

olacağı tecrübelerle sabittir. Bundan dolayı sınır ticaretinin gelişiminde iktisadi kontrol araçları kendiliğinden ve 

zorunlu olarak para, maliye, dış ticaret ve kurumsal politikalardan daha ağır basmaktadır. İktisadi kontrol 

araçları arasında döviz kontrolü, göç kontrolü, özel sektör dış ticaretinin kontrolü, vb. sayılabilir. Bu araçların 

en önemli ortak özelliği, sınır ticareti dâhil neredeyse tüm iktisadi amaçlar için seçici ve doğrudan 

uygulanabilmesi ve ayrıca hızlı ve kesin sonuçlar verebilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Sınır Ticareti, İktisat Politikası Amaçları, İktisadi Kontrol Araçlar. 

AN ECONOMIC POLICY TRIAL ON BORDER TRADE 

 Abstract 

This study aims to examine border trade which is a necessity and a reality of global trade within the framework 

of economic policy. Border trade provides mutual benefits for the state, public and enterprises. When the 

government wants to increase or decrease the border trade, it makes necessary legal arrangements and applies 

various economic policies. These implementations are within the scope of bilateral border trade agreements 

between countries and the borders established by international institutions (GATT, UNCTAD, EU, etc.). The 

inhabitants of the settlements close to the border gates and enterprises are parties to the border trade and try to 

increase their income through this trade. The importance of border trade in terms of economic policy has two 

dimensions: i-Economic policy aims at economic growth, low inflation and unemployment, fair income 

distribution, balance of payments, elimination of regional development disparities and the fight against the black 

market. ii-It should be determined which kind of economic policy instruments these objectives will be achieved. 

According to the capitalist liberal order, although the decision-making body is accepted as a market in the solution 

of macro problems, in practice it is fixed with the experience that the state will be effective with various legal and 

political documents (laws, decrees, regulations, circulars, etc.). Therefore, the means of economic control in the 

evolution of border trade spontaneously and necessarily outweigh rather than the money, finance, foreign trade 
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181 
 

and institutional policies. Economic control instruments include foreign exchange control, migration control, 

private sector foreign trade control, and so on. The most important common feature of these instruments is that 

they can be applied selectively and directly for almost all economic purposes, including border trade, as well as 

providing fast and precise results. 

Key Words : Frontier Trade, Economic Policy Goals, Economic Control Tools. 

1. GİRİŞ 

Yasal ve yasadışı yapılmasına uygun olan sınır ticareti, ilkesel olarak, sınır illeri ve bölgelerinde 

yer alan tüketicilerin ve işletmelerin bazı gereksinimlerinin daha kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde 

karşılanmasını amaçlayan özel bir ticaret modelidir. Bu çerçevede sınır ticareti ile hedeflenen; 

örneğin; bölgesel istihdam, gelir ve refah düzeyini arttırmak odaklı olup kaçakçılığı en aza 

indirmek, dış ticaret sektöründe sınır-ötesi dinamizmi sağlamak, iki ve çok ülke arasında barış 

köprüsü oluşturmaktır. Tüketiciler, ürün tercihlerini genişletmek, daha büyük pazarlara girme 

şansını yakalamak ya da döviz kurundaki değişimden yararlanmak için sınır ticaretine ilgi 

duyabilirler. Bu açıdan olumlu sayılabilecek sınır ticareti eğer vergi kaçırarak haksız kazanç 

sağlamak amaçlı yapılırsa yeraltı ekonomisinin, diğer adıyla kayıt dışı ekonominin bir parçası 

haline gelecektir.  

Çağdaş bir devletin ekonomiyi durgunken canlandırmak için sınır ticaretini serbest bırakarak 

sınırlarını genişlettiği, tersine, enflasyonist riskler varsa bu ticaretin sınırlarını daralttığı 

bilinmektedir. Bütün bunlar için o devletten parasal, mali ve kontrol araçlarından oluşan iktisat 

politikalarını seçip uygulaması beklenmektedir.  

2. SINIR TİCARETİ VE NEHİR BENZETMESİ  

Fahey, doğal kaynaklar ve minerallerden oluşan mal zincirini, sıkça değişen bir nehir ile 

karşılaştırır ve der ki: “Bir nehir, yeni kanalların içini oyarak doğal engelleri aşar ve yeni 

varılacak yerler için yeni güzergâhlar izleyerek insan kaynaklı yanıltmalara tepki gösterir. Bir 

nehrin, ayrıca, birbirine zıt olmak üzere, düşük akıntı dönemleri ve sel anları vardır. Sakin bir 

nehir, ticareti ve kalkınmayı kolaylaştırabilir, fakat öfkeli bir nehir ise yıkıcı ve ölümcül 

sonuçlar doğurabilir.” Aynı benzetme (metafor) sınır ticaretinin genel bölgesel motifleri için 

de kullanılabilir. Zira sınır ticareti, güvenlik (çatışma ve barış) ya da (fiyatlar üzerinde etkisi 

olan) iktisat politikaları gibi dışsal güdülemelerle karşılaşınca tepkisi değişen bir olgu 

olmaktadır. Tıpkı bir nehir gibi; o da, varacağı yere ulaşmak için yeni yollar bulabilir ya da 

belirli yerlere gitmekten tümüyle vazgeçebilir ya da yolunu değiştirebilir (Titeca, 2009). 

Sınırlarda kurulan gümrük kapıları da, bir tür, nehirlerin üzerinde inşa edilen barajlar gibidir. 

Ansiklopedik bilgiler ışığında denilebilir ki; sınır gümrük noktalarında her ülkenin kamu 

otoritesi ülkeye giriş-çıkışı için kendi yasal ve bürokratik uygulamalarını devreye sokabilir.  

Uluslararası ve uluslarüstü antlaşmalar (Schengen Antlaşması vb.) konjonktürel ihtiyaçlara 

göre değişiklik arzetse de, mümkün olan en çok serbestliği ya da mümkün olan en az kısıtı 

yansıtmaya odaklıdırlar. Sınır kontrollerinin ortak tarafları ya da amaçları genel olarak; yasal 
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ve yasadışı göçü düzenlemek, yurttaşların hareketlerini ve bulaşıcı hastalıkları denetlemek 

(gözlemlemek), tüketim vergisini toplamak, yasak mal girişlerini engellemek, vb. şeklindedir. 

3. SINIR TİCARETİNİN SINIRLARI 

Burada sınır ticaretine kontrol araçlarıyla nasıl müdahale edildiği, ayrıca sınır ticareti ile 

vergileme, yabancı yatırımlar, maliyetlerle ilişkisi ve bu ticaret şeklinin bir kültürel olay olduğu 

üzerinde durulmaktadır. 

3.1.  Kontrol araçları ile Sınır Ticaretine Müdahale  

Devlet, dış iktisadi ilişkilerle ilgili olan, doğrudan ekonomiye müdahale kolaylığı sağlayan ve 

yapısı gereği parasal ve mali politikalardan farklılık gösteren “kontrol araçları” sayesinde sınır 

ticaretini sınırlandırabilir ya da yeniden düzenleyebilir. Böylece, iktisat politikasının tam 

istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi gibi temel amaçlarını gerçekleştirebilir. Doğal olarak 

bu amaçlar için devlet, bir paket içinde parasal ve mali araçlara da başvurabilir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi: 

 i-Kamusal işletmeler (KİT ve İDT) ile bakanlıkların yaptığı ithalat olarak “devlet 

itihalatı”, eğer enflasyon varsa arttırılır; cari işlemler açığını kapatmak ve yurtiçi üretimi 

(arzı) güvence altına almak için ise azaltılır. Devlet eğer yurtiçi hammadde ya da ara 

malını ucuza temin etmek isterse ithalatını arttırırken, eğer ithalat kârı üzerinde tekel 

kurarak özel sektörün bu kârdan pay almasını engelliyor ve gelir bölüşümünde bir 

adaletsizliğe yol açıyorsa bunu azaltmalıdır. 

 ii-Devlet, belirli bir mal ya da ülke için uygulanabilen kota vb. yolla özel sektörün 

yaptığı ithalat miktarını kontrol edebilir. Eğer ödemeler dengesi sorunu ya da yerli 

sanayinin korunması sözkonusuysa “özel sektör ithalatı”na sınırlama getirilebilir. 

iii-Benzeri bir uygulama, kota ve lisans ile hareket eden “özel sektör ihracatının 

kontrolü” için geçerlidir. 

 iv-Ülke döviz rezervlerini korumak ve ödemeler dengesini kurmak vb amaçlarla, 

yabancı sermaye ce turist dövizleri ekseninde “döviz kontrolü” aracına başvurulur. 

 v-Reel ekonomide çalışacak nitelikli emek miktarı istihdam edilmek istenirse, içerden 

dışarıya beyin göçü engellenir ya da dışarıya beyin göçü özendirilir. Her iki durumda 

da dikkatli bir “göç kontrolü” izlenir. 
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Tablo 1. Dış iktisadi ilişkilerde kontrol araçlarını kullanma matrisi 

 

Not: (*) Dışa bağımlı ekonomilerde azaltma ↑; (**)dışa bağımlılığı azaltmak için arttırma ↑ Kaynak: Savaş, 

1996.12  

3.2.  Resmi Olmayan Sınır Ticareti 

Sınır ticareti denilince genellikle gayri resmi ticaret akla gelir. Gayri resmi (informel) sınır 

ticareti şu üç kısımdan (kategoriden) oluşur (Tablo 2): 

Tablo 2. Sınır Ticareti Bölümleri 

 

Sınır ticaretini bu şekilde bölümlendiren Lesser ve Leeman’ın (2009) konuyla ilgili ortak 

saptamaları ve görüşleri şu birkaç noktada özetlenebilir: 

 Gayri resmi sektör (GRS), gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) sürekli arttıran gelişen 

ekonomilerin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Örneğin Afrika’da ve Güney 

Amerika’da “GRS / GSYİH” oranının, -2000’li yılların başında- neredeyse resmi 

sektörünki kadar, %43; OECD ortalaması % 16 iken Asya ekonomileri için %30 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu yapı, yoksul hanehalkları için kısa dönemli 

çözüm sayılabilirken, uzun dönemde ise iktisadi kalkınmayı ciddi anlamda tehdit 

etmektedir. Gayri resmi sınır ticareti, diğer kıtalardaki boyutu da hesaba katıldığında, 

günümüzde ciddi küresel bir olguya dönüşmüştür. 

 Şirketlerin neden gayri resmi ticarete yöneldiklerini açıklayan bir dizi etmen vardır. 

Bunlar bazen; seçilmiş mallarda yüksek oranlı ithalat ve ihracat gümrüklerinden ötürü 
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ithalat yapan ülkelerde resmi ve gayri resmi ticari mallar arasında önemli fiyat farkları 

doğduğunda;  gümrük ve düzenlemelere bağlı ticaretten kaçınmak konusunda teşvik 

edilir. Resmi ticari mallar; ticari işlem maliyetlerini arttırmaya ve tüccarların resmi 

işlem ve gümrüklerden kaçınmaya teşvik etmeye yol açan karmaşık, “ıraksak” (çeşitli) 

ya da “opak” (saydam olmayan) dış ticaret bürokrasisine tabidir. Gayri-resmi sınır 

ticareti ise, ithalat kotası ya da ihracat yasakları ya da döviz kontrollerine bağlı tümüyle 

engelli ya da bazı malların girişinden dolayı doğabilmektedir. Sonuç olarak, sınırda 

işleyen zayıf yasal güç, sadece gayri resmi ticaretin oluşumunu kolaylaştırmaz, aynı 

zamanda bu ticaret için önemli bir tetikleyici unsur olarak bir işlev görebilir. Zira ticari 

yasa ve düzenlemelerin keyfi bir şekilde uygulanması nedeniyle rüşvet mekanizması 

devreye girmiş olur. 

 Gelişmekte olan ülkelerde, gayri resmi sınır ticaretinin kısa ve orta dönemde girişimci 

ruhu ve bölgesel ticareti kızıştırabildiği; yoksul hanehalkları için gıda güvencesi 

sağlayabildiği, kazançları ve istihdam fırsatları arttırabildiği bir gerçektir. Ancak, uzun 

dönemde ise, olumsuz ekonomik kalkınma etkilerine yol açabildiği, hatta bu ticaret ile 

özdeşleşen (alt-sahra Afrika gibi) ülkeleri –haksız rekabete yol açmaktan dolayı 

bölgesel ve küresel piyasalarda önemsizleştirdiği (marjinalleştirdiği) de 

unutulmamalıdır. Öte yandan, hükümetlerin, dış ticarette mali ve bürokratik maliyetleri 

azaltmaya dönük yasal ticareti kolaylaştırıcı önlemleri, gayri resmi ticarette fren etkisi 

yaratabilir. 

Aung (2009) ise, lisanslama sistemi ve sınırlandırılma eğilimi gösteren ticaret politikalarına 

bağlı olarak, gayri resmi ticaret faaliyetleri arttığına temas etmektedir. Pek çok ticari acenta, 

ticareti kolaylaştırmak dışında, kayıt dışı ticaretin kayıt altına alınmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu acentalar, ihracatçı ve ithalatçı olarak kayıt yaptırmamış olan ve/ya 

lisanslama sürecine girmek istemeyen (Tayland’da olduğu gibi, çoğu etnik gruplara ait) 

şirketler için kendi adlarına ihracat ve ithalat yaparlar. Aung, gayri resmi uygulamaların 

tümüyle yasadışı ve kötü olmadığına vurgu yapsa da, bu uygulamaların bir kısmının “gri 

alan”da ve/ya yerel düzenlemelere göre yasadışı faaliyet olarak yer aldığını belirtmektedir. Bir 

ülkede bu uygulamaları azaltmakta çeşitli maliyetler ve yararlar sözkonusudur. Resmi 

ekonomide halen kısıtlama ve sınırlar varken, gayr resmi uygulamalar üzerinde herhangi bir 

baskının varlığı yarardan çok maliyet çıkarabilir. Dolayısıyla resmi ekonomide bu türden kısıt 

ve sınırların azaltılması ile, pek çok durumda, gayri resmi uygulamalar aşamalı bir şekilde yani 

azar azar ortadan kalkabilir. 

3.3.  Sınır Ticareti ve Vergileme 

Sınır ticareti de, her ticaret türü gibi vergi ile en çok anılan bir iktisadi faaliyettir. Katma değer 

vergisi (KDV) ile mal ve hizmet vergisi (MHV), çifte vergileme düzeni içinde uluslararası 

ticareti ve dolayısıyla sınır ticaretin hacmini ve niteliğini etkilemektedir. Çünkü vergiler, ticaret 
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ve tüketim yapanlar için bir maliyettir. Vergi türleri, oranları ve dozları ile ticaret ve tüketim 

faaliyetleri arasında, ceteris paribus, ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. 

OECD Vergi Politikası ve Yönetimi Merkezi’nin (2008) bir raporuna göre; 

 Bir “saf tüketim” testi altında vergilemenin yerine ilişkin tanımın pek çok durumda 

pratik olmadığı ve tahminlerin (“yetkilerin, proxies”) tüketim yerini tanımlamak için 

pratik araçlar olarak kullanılması gerektiği konusunda bir uzlaşma vardır. Pek çok 

durumda tüketim yeri, “ana kural” olarak, müşterinin yerleştiği yerde yetki alanı 

oluşturduğu varsayılmalıdır. 

 “KDV/MHV” için vergi öncesi doğan birçok etmen özel bir yerde değişebilir. Örneğin; 

bir üretici, bir müşteri, bir arz ve herhangi bir verginin oluşması halinde yetki alanın 

tanımlanması vergileme yeri kuralının var olması gerekir. Verginin tarafsızlığı, 

etkinliği, esnekliği, sınırlılığı ve basitliği şeklindeki ilkeler, üreticilerle tüketicileri 

yakından ilgilendiren vergi mekanizması için önemlidir. 

 İşletme müşterilerine, sınır ticaretinde vergi kayma ya da tersine fiyatlandırma 

mekanizmasını kullanarak ya da öznel kıymetler biçerek işletmeden işletmeye 

(business-to-business, B2B) işlemlere başvurduklarında “KDV/MHV” için hesapları 

yapmaları önerilir. 

 Tersine yükleme mekanizmasının bir dizi anahtar niteliğinde üstünlüğü vardır. 

Bunlardan ilki, tüketimin yapıldığı ülkede vergi otoritesi değişebilir ve rızaya bağlı 

uygulama yapabilir, çünkü otorite, müşteri üzerinde yetki alanına sahiptir. İkincisi, rıza 

sorumluluğu üreticiden tüketiciye kayar ve tüketicinin arzla ilgili tüm ayrıntılara 

erişiminden dolayı da azaltılır. Üçüncüsü, vergi otoritesi için de rızaya dayalı yükler 

(maliyetler) düşüktür, çünkü üreticiden müşterinin ülkesindeki vergi yükümlülükleri 

(örneğin; “KDV/MHV” türü vergiler, denetimler, vb.) ile karşılaşılması beklenmez. Son 

olarak, vergi dâhil hâsıla riskleri düşer. 

3.4. Sınır Ticareti ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Sally (2008) de, diğer pek çok meslektaşı gibi, 1980-1990’lı yıllarda her türlü özelleştirme ve 

kuralsızlaştırma (deregülasyon) politikalarını içeren en ileri liberalizmi yani neo-liberalizmi 

telkin eden “Washington Uzlaşması”nın en parlak dönemini yaşadığını; hükümetlerin, stratejik 

sektörleri etkileyen dış ticaret ve yabancı sermaye akışı sözkonusu olunca aşırı liberalleşme 

konusunda kuşkucu ve korumacı duruş sergilediklerini söylerken, haklıdır. 

Ona göre, yine de sınır ticareti ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), kısacası sermaye 

hareketleri –işgücünün aksine- paralel ve serbest gelişmektedir: Öyle ki yurtiçi ve uluslararası 

işlemlerde küçük bir ayrım vardır. Ticaret konusu olan malların yurtiçi fiyatları (hizmetlerinki 

daha az olmak üzere) dünya fiyatlarına yaklaşmıştır. Önlemlerin alındığı dönemlerde tarifeler 

basitleştirilip düşerken, aynı zamanda ihracat ve ithalat kotaları, lisanslar, devlet tekelleri ve 

diğer tarife-dışı engeller sert bir şekilde düşmektedir. Benzer durum, döviz kontrollerinde ve 
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giderek konvertibilite, özellikle de döviz hesabı işlemlerinde de gözlemlenmektedir. Bu 

gelişmeler karşısında DYY’nin ülkeye girişinin ve yerli sermayeye eklemlenmesi, iç ekonomiyi 

etkilemesi doğal olarak serbest bırakılacaktı. Hizmet sektörleri de DYY’nin serbestleşmesi, 

özelleştirme ve iç kuralsızlaştırma yüzünden uluslararası rekabete açılmaktadır. İmalat 

ürünlerinde ticaret ve DYY serbestliği fazla iken, hizmetlerde ise azdır. Yaşamsal sektör olan 

tarımda ise bu serbestlik gecikmektedir. Sonuç olarak, ticaret ve DYY liberalizmi, kabaca 

Washington Uzlaşması’nın “istikrar ve liberalizm” paketi unsurları olarak ve mikro-makro 

piyasa tabanlı reformlar düzeninde geniş bağlamda oluşmaktadır. 

Hoekman, Mattoo ve Sapir (2007) ise, standart iktisat politikası etmenlerinin (örneğin, 

korumacılıktan yarar bekleyen çıkar gruplarının direnci) liberalizmin ve dolayısıyla DYY 

akışının önünde daha fazla ve daha hızlı bir engel oluşturduğunu vurgulamaktadırlar. Burada, 

dünyanın en büyük hizmet ihracatçısı ve ithalatçısı (oransal anlamda, hizmetler sektöründe tüm 

dünyanın ihracat ve ithalatının yaklaşık %25’ini oluşturan), ayrıca çok uluslu şirketlerle ilgili 

herhangi bir ayrımcılık yapmadığı için DYY’ye oldukça açık olan Avrupa Birliği’nin (AB) 

durumuna dikkat çekmektedirler. Sınır ticareti ve geçici insan hareketi alanında ‘sınırları’ 

kaldırma girişiminde bulunurken, AB, hizmetlerde tek pazar yolunda sağladığı ilerlemeden 

dolayı güçlü bir muhalefetle karşılaşmaktadır. 

3.5.  Sınır Engelleri ve Sınır Ticareti Maliyetleri  

Anderson and Wincoop (2001), sınır engellerinin büyüklüğüne ve bunun ticareti oldukça 

azalttığına dikkat çekmektedirler. Ulusal sınırlar, ekonomik önemi olan kurumlar, politikalar 

ve düzenlemelerin farklılığına işaret eder. Bu politikaların önemi; bir ülke, ulusal sınırlarla 

ayrışmayan ülke içindeki bölgelerle karşılaştırıldığında gittikçe açık hale gelir. Zira her bir ülke 

içindeki bölgeler daha fazla bütünleşmiştir; daha fazla uyumlu konjonktür dalgalanmalarına ve 

daha fazla kapsamlı risk paylaşımına sahne olmaktadır; kendi aralarında daha fazla ticaret 

yapmaktadır; ve onların büyüme oranları daha hızlı yakınsak olup enflasyon oranları ise daha 

benzerdir. 

Aynı yazarlara göre; bazı politikalar ticarette özellikle bir dizi engeli inşa etmek için kurgulanır: 

Ticaret doğasındaki maliyetlerden dolayı farklı anlaşmalar gerektirir. Maliyetler genellikle 

ulusal sınırlarla ilişkili olan ve olmayan şeklinde iki grupta toplanır. Sınırla ilişkisiz maliyetler 

büyük ölçüde, mesafeden ve en etkin ulaşım ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halindeki 

coğrafi kuralsızlıktan doğan doğal ticaret maliyetleridir. Sınırla ilişkisiz engeller de genellikle 

ticaret ve refah üzerindeki sınır engellerinin etkisini düşürür. Çoğu uluslararası ticaret politikası 

tarifeler olarak kira içeren sınır maliyelerine yol açar. Kira tarifelerle hükümete fatura edilir ve 

vergi ve harcamalar yoluyla genel kamu için indirilir. İhracat ve ithalat kotaları da lisans 

sahiplerine fatura edilecek şekilde kiraları kapsar. Çok sayıda dolambaçlı tarife-dışı engellere 

ev sahipliği yapan ülke özel faydalar için kiralar da sağlar. Sınır engellerinin pek çoğu ticaret 

politikasıyla hiçbir ilgisi olmayan etmenlerden oluşur ve kira da yaratmaz. Dil, kültür, gelenek 
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ve düzenlemelerdeki farklılıklar bir bütün olarak ticarete zorla engeller koyar. Bu engellerden 

bazıları (düzenleme ve ürün standartlarındaki farklılar, vb.) göreli olarak kolay 

uyumlaştırılabilir. Dil ve kültürel farklılıklar arasında kolayca uyum sağlanamayabilir. Siyasal 

bütünleşme gibi bazı bütüncül önlemlerden sonra bazı engeller ortadan kalkabilir. 

Hanson ve Spilimbergo (2001), sektörel şoklarla sınır uygulamaları arasında bir bağlantı 

olduğunu görüp ABD ekonomisini incelemişlerdir. Ulusal sınırların uygulaması temel bir 

politika aracıdır ve ABD hükümeti bunu yasadışı göç çatışması için kullanır. Temel bulguları 

şudur ki; ABD’nin batısında sınır uygulaması; giyim, meyve ve sebze ve hayvancılık 

sektörlerindeki görece fiyat değişmeleri ve konut üstünlükleri ile ters orantılı bir ilişki içindedir. 

Önerilerden biri; kayıt dışı işçilere talep yüksek olduğunda otoritelerin sınır uygulamasını 

gevşetmeleri şeklindedir. Diğer öneri ise; bu ekonomide genel emek piyasası koşulları 

sertleştiğinde sınır uygulamasının artması; yani, yasadışı göçe girişim beklenenden yüksek ise 

Amerikan hükümetinin uygulamayı sıkılaştırması yönündedir. 

3.6. Sınır Ticareti ve Kültür 

Kusakabe (2010) başkanlığında toplanan uluslararası bir çalıştayda, G. Doğu Asya’da benzer 

kültüre sahip Çin, Tayland, Kamboçya, Vietnam ve Laos’un bölgedeki en uzun nehir etrafında 

kümelendiği ve “En Büyük Making Altbölgesi” (Greater Making Subregion) şeklinde kısaltılan 

“GMS ülkeleri” için bir sınır ticareti tahlili yapılmıştır. Bu tahlil, sınır ticareti ile kültüre bağlı 

davranışlar arasındaki etkileşime ışık tutması açısından şu iki noktada önem taşımaktadır: 

 Sınır ticaretinin faydaları o kadar çok ki, sadece sınır bölgeleri değil ulusal ekonomiler 

de çeşitli kazanımlar elde ederler. Bazı bölgelerde sınır ticareti devletler tarafından 

kontrol altındadır ve bu nedenle özel devlet girişimleri şeklinde “tekel” sözkonusudur. 

Diğer bazı bölgelerde ise, kötü karayolu / liman ve ulaşım koşulları nedeniyle sınıra 

yakın yerlerde sadece takas ticareti (barter trade) gerçekleşir. Bazı yerlerde sınırların 

resmen açılmasıyla, büyükler için değil fakat küçük tüccarlar için fırsatlar artar. 

Sözkonusu GMS ülkeleri ise, bu fırsatlar kırsal kesim kadınları için de geçerlidir. 

 Bu bağlamda, ilk yaklaşım sınırların doğasıyla ilgili olabilir: Yaratılmış yapay sınırlara 

rağmen sınırlar komşu ülkeler arasındaki dil ve kültürel ölçüt (norm) farklılıklarına 

işaret eder ve bu durum, bazı kadınlar arasında, amaç her ne ise, sınır ticaretine karşı bir 

direnç oluşturabilir. İkincisi, yerel insanların kendi köylerinde doğal kültür ve 

gelenekleriyle ilişkili olarak; sınır kasabalarında pek çok yerleşik, bazen yeni kültürel 

normları içselleştirmek (assimilation) eğilimi gösteren göçmenlerdir. Üçüncüsü de, 

devletle kişisel ilişki düzeyinde; bazı sınır bölgelerinde devlet egemenliği azalır ve bu, 

sınırların, niçin kontrolün azaldığı tehlikeli yerler olarak görüldüğünü de açıklar. Bu 

durum, sınır bölgelerinde yaşayan insanların komşu ülkelerle olan davranış tarzı kadar 

genel davranışlarını da etkiler. 
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4. TÜRKİYE VE DÜNYA AÇISINDAN SINIR TİCARETİ 

Sınır ticaretinin ileri ve kurumsal şekli iktisadi bütünleşmelerdir. Örneğin Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da etkin olan serbest ticaret bölgelerinde (NAFTA ve EFTA) ve AB gibi ekonomik 

birliklerde üye ülkelerde sınır alışverişi kuvvetlidir. NAFTA bir dizi gümrük tarifesini ve 

kısıtlamayı azaltarak sınır ticaretini oldukça kolaylaştırmıştır. Bu sayede salt ABD ve Kanada 

arasında günlük birkaç milyar dolarlık sınır ticareti gerçekleştirilmektedir. 

Dünyada her biri “gelişen piyasa” olarak popüler olmaya başlayan “BRICS” (Brazil, Russia, 

India, China, South Africa) ve “MIST” (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey) ülke 

grupları, sınır ticareti de dahil çok sayıda ticari politika reformları ile anılmaktadır.  

Sally (2007), OECD tarafından yayımlanan bir raporunda, bu ülkelerin bu konuda şimdi ve 

gelecek için karşılaştıkları önemli sorunları irdelemiş ve şu çıkarımları elde etmiştir: 

 Bu ülkeler, ticarette sınır engelleri gittikçe söküp atmakta ve kapılarını sonuna kadar 

yabancı sermayeye (DYY’ye) açmaktadırlar. Ancak onların mücadele etmek zorunda 

kaldıkları en büyük sorunlardan biri, ticareti geliştirecek iç reformları 

gerçekleştirmektir. 

 İç iş dünyası iklimini geliştirmek için rekabet önlemleri ile güçlü bir şekilde eşleşmesi 

gereken ticari politikalar yani iç ekonomi politikası ile uluslararası reformlar arasında 

açık bir bağlantıya ihtiyaç vardır. 

 Ticaret politikası ticaret anlaşmaları, uluslararası örgütler ve dış politika gündeminden 

oluşan prizmadan daha az, fakat iç ekonomi prizmasından daha fazla görünür. Çünkü 

ticaret politikası şimdiye kadar iç politika ve kurumlarla daha fazla sarmalanmış 

durumdadır. 

 Daha fazla politika şeffaflığı olmalıdır. Bu amaçla liberalizm ekseninde “şeffaflık 

kurulları” oluşturulmaya başlanmıştır. Ticaret politikası yapımı genellikle saydam 

değildir ve bundan BRICS (MIST) ülkeleri de payını almıştır.  

Türkiye için de sınır ticareti, bölgesel ticaret gizilgücünü (potansiyelini) geliştirmek gibi önemli 

bir iktisat politikası amacına uygun olarak, tercihli ticaret anlaşmalarının bir uygulama şeklidir.  

Şöyle ki (Orhan, 2000): 

 Türkiye, sınır ticaretini 97 kapı ve 270 gümrükle yapan bir ülkedir. Bu verilere göre, 

dünyada en çok sınır kapısı olan ülkelerin başında gelmektedir. 

 Türkiye, 1978’den beri, ürün ve ülke çeşidini arttırarak sınır ticaretini yapmaktadır. 

 Sınır ticaretine konu olan başat ürün petrol (mazot) olup, kalite sorunu ile anılmaktadır.  

Ayrıca, komşu ülkelerde getirilen tarımsal ürünler yüzünden yerli tarım sektörü rekabet 

sorunu yaşarken, devlet de, sınır ticaretinin kayıt-dışılık özelliğinden dolayı çeşitli vergi 

kayıplarına uğramaktadır. 
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 Sınır ticareti, bu ticareti yasa dışı yapan bazı işletmeler ile gerçek kişilerin yapay bir 

şekilde zenginleşmesine neden olmuştur.  

Türkiye’nin de içinde yer aldığı ve bir tür “dünya sınır ticareti başarımı” (performansı) haritası 

niteliğinde sayılabilen Grafik 1; 2000’li yılların başında hem sınır ticaretinin ve hem de diğer 

işletme göstergeleriyle ticaretin yapıldığı dönemlerde ülkelerin nasıl başarı gösterdiklerini 

açıklamaktadır. Grafikte 45 derecelik çizginin altında ve üstünde yer alan ülkeler 

görülmektedir: Çizginin altındakiler, diğer işletme kolaylaştırıcı ölçütlerine göre sınır ticaretine 

daha az ya da daha az iyi önem veren ülkeler konumunda iken; üstündekiler ise, tersine, sınır 

ticareti kolaylıklarına daha fazla önemseyen ülkeler olarak derecelendirilmiştir. 

Grafik 1. Sınır Ticaretinde - İşletme Kolaylaştırma Başarımına Göre Ülke Dereceleri 
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 Sınır boyunca ticaret başarımı (Counry rank) 

Kaynak: Duval and Utoktham (2009) 

Bu ülkeler üç gruba ayrılmaktadır: 

 Çeşitli ticaret odaklı ve genel işletme kolaylaştırıcı ölçütler arasında iyi bir denge 

sağlamış olan ve böylece hem sınır ticaretine hem de diğer kolaylaştırıcı ölçütlere göre 

en iyisini yapan gelişmiş ve ileri gelişen ülkeler; 
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 Genel işletme kolaylaştırıcı ölçütlerden çok, sınır ticaretine önem veren, çoğu orta gelirli 

olan gelişen ekonomiler; 

 Kendi sınır ticaretini geliştirme becerisini gösteremeyen kara (denize çıkışı olmayan) 

ülkeler ve geçiş (eski Sovyet) ekonomileri.  

Genel olarak, bu grafik; ilk gruptaki gelişmiş ülkelerin düzeyini tutturmaya çaba gösteren 

ülkelerin sınır ticareti kolaylığı ile işletme kolaylığı arasında en iyi dengeye ulaşmayı 

hedeflediklerini önermektedir.  

5. SONUÇ 

Küreselleşme, Liberalizm, Savaş Ekonomisi ve Sınır-ötesi Ticaret: Duffield (?), dünyanın, 

temel özelliği kuralsızlaştırma ve özelleştirme olan bir neoliberal ‘hiper küreselleşme’ 

sürecinde olduğunu iddia ettiği bir yazısında, sınır-ötesi ticaret (transborder) kavramına vurgu 

yapmaktadır. Sınır-ötesi ticaret, her ne kadar ilave yasal ya da gayri resmi araçları kullansa da, 

yasal / yasal olmayan mallarla ilgili büyük ölçekli ticari işlemlere dayalıdır. Sınır-ötesi ticareti 

baskın olan üretim-finans ekonomisinden ayıran bazı özellikli (karakteristik) etmenler 

bulunmaktadır. Örneğin; bütünleşmeyi teşvikten çok, sınır-ötesi ticareti kontrol eden toplumsal 

ve siyasal seçkinlerin (elitlerin) çıkarları genellikle ekonomik bölgeciliğe karşıdır. Bu 

seçkinlerin esas çıkarı farklılıkları ve kontrolün farklı şekillerini devamı ettirmekte saklıdır. 

Sınır ötesi ticaretin dinamikleri serbest piyasacılığı desteklemekten çok, gayri resmi 

korumacılığı teşvik edip çeşitlendirmek şeklindedir. Bu özellikler. Sınır-ötesi ticareti sermaye 

birikiminin temel bir aracı yapan seçkin grupların taktik ve stratejilerini yansıtmaktadır. 

Yine Duffield’in vurguladığı sınır-ötesi ticaretin genel özellikleri, aynı zamanda, barış 

ekonomisi ve savaş ekonomisi arasında bir benzerlik olması olasılığını da ortaya koymaktadır. 

Değişen (transnational) ve gelişen (developing) ülkelerde, barış-savaş koşullarındaki 

farklılıklar mutlak olmaktan çok görecelidir. Savaş ekonomilerindeki açık şiddetin varlığından 

başka, barış ve savaş ekonomilerinin benzer tarafları farklı taraflarından daha fazladır. 

Benzerliklerden bazıları şunlardır: Yüksek işsizlik ve eksik istihdam, parçalanmış ve bozulmuş 

kamu yönetimi, siyasal oyuncular arasında yüksek özerklik derecesi, ekonomi içinde koşut 

(paralel), sınır-ötesi ya da suç yaratan faaliyetler, savaş ekonomilerinde olduğu kadar barış 

ekonomilerinde de geçerlidir. Bazı ülkelerde ya da bölgelerde sınır-ötesi ticaretin yol açtığı 

şiddet bazı grupların eliyle bir tür “ekonomi-politik seçenek” haline gelebilir. Bazı yerlerde, 

sınır-ötesi ticaretin kontrolü ve hilesi (manipülasyonu), II. Paylaşım Savaşı sonrası seçenek 

(alternatif) seçkin ekonomi-politik stratejilerin tanımlanmasında ciddi bir hale gelmiştir. Bu, 

köktenci, etnik bölgeci ve kaynak-yanlı seçenekleri kapsamaktadır. Sınır-ötesi ticaret ile 

bütünleşmiş olan serbest piyasa-karşıtı ve yarı-feodal eğilimler, çağdaş ulus-devlet sonrası 

çatışma şekilleri içinde kendi şiddet ifadesini bulmuştur. 
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Hükümetlerin Politika Önerileri neler olabilir? Resmi ticaretinin, özellikle önemli mallarda, 

gayri resmi sınır ticaretinden daha fazla akışı ve yüksek katma değer yaratması için, Lesser and 

Leeman (2009) şu önermelerde bulunmaktadırlar: 

 Gayri resmi sınır ticaretinin büyüklüğü, karakteristik özellikleri ve bu ticaretin 

gerisindeki güdüler çok iyi bir şekilde tahlil edilmeli (tanı aşaması); 

 Resmi ticaretin maliyetleri düşürülmeli ve düzenlemelere tabi ticaretin girişiyle uyumu 

sağlayacak etkin sınır kontrolleri geliştirilmeli (politika aşaması); 

 Düşük değerli sevkiyatlar (konşimento) için bir “Basitleştirilmiş Ticaret Rejimi” esas 

alınmalı (uygulama aşaması); 

 Resmi tüccarlara teknik yardım ve kalite destek hizmetleri verilmeli, ayrıca özel sektörle 

sınır ajansları arasında tam bir güven inşa edilmedir. 
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DÖVİZ KURU İLE SANAYİ ÜRETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2005-2019) 

 

Sevgi ÇALIŞCI 1 

Pelin KARATAY GÖGÜL 2 

Özet 

Uluslararası ticarette her ülke farklı para birimi kullandığından dolayı, ticari faaliyette bulunurken ülkelerin kendi 

kullandıkları para biriminin yabancı ülkelerin kullandığı para birimleri cinsinden değerini bilmesi gerekmektedir. 

Bir ülkenin ulusal para biriminin yabancı bir ülkenin para birimi üzerinden değeri "döviz kuru" olarak 

tanımlanmaktadır. Küreselleşmeyle beraber ekonomik belirsizliklerin artış gösterdiği bir ortamda döviz kurları, 

cari hesap ve diğer makro ekonomik değişkenler üzerindeki güçlü etkilerinden dolayı, açık bir ekonomideki en 

önemli gösterge ve fiyatlar arasında yer almaktadır. Döviz kurları, ülkelerin sanayi sektöründeki üretim miktar ve 

değerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Dış ticareti belirleyen pek çok faktör bulunmakla birlikte 

gerçek hayatta, dış ticareti yapılan malların fiyat (kur) esnekliği en önemli faktördür. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 2005-2019 yıllarında döviz kuru ile sanayi üretimi arasında herhangi bir ilişki 

olup olmadığını ekonometrik bir analizle saptamaktır. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’de döviz kuru ile sanayi 

üretimi ilişkisi, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) ve Sanayi Üretim Endeksi, Toplam Sanayi 

(2010=100) değişkenlerinin 2005:Q1–2019:Q1 dönemleri arasındaki üçer aylık verilerine zaman serisi analizleri 

uygulanarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Engle-Granger ve Phillips-Ouliaris eş-

bütünleşme testleriyle analiz edilmiş ve Toda-Yomamoto (1995) nedensellik testi yapılmıştır. Eş-bütünleşme 

testleri sonucunda, döviz kuru ve sanayi üretimi arasında uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 

Uygulanan nedensellik analizi sonucunda ise, döviz kuru ve sanayi üretimi arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisi bulunmamıştır  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Endüstriyel Üretim, Zaman Serileri Analizi.. 

CAUSALITY BETWEEN EXCHANGE RATE AND INDUSTRIAL PRODUCTION: 

AN APPLICATION ON TURKEY (2005-2019) 

 Abstract 

Since each country uses different currencies in international trade, countries should know the value of the 

currencies used by foreign countries in their own business. The value of the national currency of a country over 

the currency of a foreign country is defined as the "exchange rate". Exchange rates are among the most important 

indicators and prices in an open economy due to their strong effects on current account and other macroeconomic 

variables in an environment where economic uncertainties increase with globalization. Exchange rates affect the 

production quantity and value of countries in the industrial sector positively or negatively. Although there are 

many factors that determine foreign trade, price (exchange) flexibility of foreign trade is the most important factor 

in real life. 
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The purpose of this study, with exchange rate of industrial production in Turkey in the years 2005-2019 to 

determine whether there is any relation to an econometric analysis. For this purpose the relationship between the 

exchange rate of industrial production in Turkey, CPI Based Real Effective Exchange Rate (2003 = 100) and the 

Industrial Production Index, total industry (2010 = 100) variables 2005: Q1-2019: Q1 between the three-month 

period were examined by applying the time-series data analysis. Then, long-term relationship between variables 

was analyzed by Engle-Granger and Phillips-Ouliaris cointegration tests and Toda-Yamamoto (1995) causality 

test was performed on the variables. As a result of the cointegration tests applied to the variables, long-term 

cointegration relationship was found between exchange rate and industrial production. As a result of the causality 

analysis, no causality relationship was found between exchange rate and industrial production. 

Key Words : Exchange Rate, Industrial Production, Time Series Analysis. 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme, internet ve teknoloji nedeniyle günümüzde dünya finansal piyasaları entegre ve 

birbirine bağımlı durumdadır. Bir değişkende meydana gelen tek bir değişiklik dünya çapında 

domino etkisi yaratır. Bu tür bir riski azaltmak için, belirli bir ülkenin para biriminin iç ve dış 

değerini dengelemek için para politikaları yapılır. "Ulusal paranın yabancı para cinsinden 

değeri" olarak tanımlanan döviz kurları geçmişte uluslararası mal ve hizmet alım-satımları 

cinsinden belirlenmekteydi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ise kurların ayarlanmasında para 

piyasaları daha etkin olmuştur. Bu açıdan küreselleşmeyle beraber ekonomik belirsizliklerin 

artış gösterdiği bir ortamda döviz kuru, ekonomiye yansıyan en önemli gösterge ve fiyatlardan 

biri olmuştur. 

Uluslararası ticaret, herhangi bir ekonominin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Uluslararası ticarette her ülke farklı para birimi kullandığından dolayı, ticari faaliyette 

bulunurken ülkelerin kendi kullandıkları para biriminin yabancı ülkelerin kullandığı para 

birimleri cinsinden değerini bilmeleri gerekmektedir. İşte bir ülkenin kullandığı para biriminin 

yabancı bir ülkenin kullandığı para birimi cinsinden değerine "döviz kuru" denilmektedir. 

Döviz kuru aynı zamanda "parite" olarak da adlandırılmaktadır. Döviz kurlarındaki değişmeler 

bir ülkede ticarette bulunan yabancı ülke vatandaşlarının alım gücünü olumlu veya olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir. Sık uluslararası ticaret, dünya finansal piyasasının entegrasyonu, 

rastgele haberlerin hızlı yayılması, bilgiye kolay erişim, dünya genelinde rekabeti ve belirsizliği 

artırmıştır.  Döviz kuru hareketleri, bir ülkenin dünya pazarındaki rekabet edebilirliğini 

belirleyen bir araç olarak görülmektedir.  

Uluslararası ticarette hükümet belirli amaçları gerçekleştirmek için belirli araçlar kullanarak dış 

ticarete müdahale etmektedir. Yurt içi endüstrileri koruma, iç fiyat istikrarını sağlama, iç denge, 

hazine gelirlerini arttırma, vs. amaçlarını gerçekleştirmek için kullanabileceği araçlardan biri 

de döviz kurlarıdır. Her türlü parasal-finansal hareketlilik, döviz kurları, faiz oranları, yabancı 

ülkelerin ekonomik durumları ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, 

ülkelerin sanayi sektöründeki üretim miktar ve değerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
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Günlük hayatta kullandığımız mallar veya bu malların üretiminde kullandığımız ana madde ve 

parçaların birçoğu yurt dışında üretilmektedir. Bu mallar ve bu malların üretiminde kullanılan 

girdiler genelde yurt dışından ithal edilmekte ve yurt içi tesislerde üretilen mal ve girdiler ise 

ihtiyacı olan ülkelere ihraç edilmektedir. Karşılıklı ithalat ve ihracat yapan ülkeler birbirlerinin 

ülke içindeki ekonomik kalkınma hızını etkilemektedirler. Örneğin, dış piyasa talebindeki bir 

artma yurt içi tesislerde üretimin genişlemesini, işsizliğin azalmasını sağlar. Dış piyasa 

talebindeki bir azalma ise tam tersi etki yapar. Tesislerde üretimin azalmasına, buna bağlı olarak 

çalıştırdığı insan gücünü azaltarak işsizliğin artmasına ve böylece ekonomik refahın azalmasına 

neden olur. Döviz darboğazı gibi ekonomik sebeplerle bazı temel tüketim maddeleri, ara ve 

yatırım malları ithal edilemezse, ekonomik kalkınma hızı diğer ülkelerin ithalatına bağlı olan 

ülkelerde ekonomik refahta düşüşler yaşanır ve ulusal ekonomi zarar görür. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkeler için döviz kurunun üretim üzerindeki etkisi girdi maliyetlerinin artması 

noktasında ortay çıkardığı maliyet enflasyonu üzerinden önem kazanmaktadır. Maliyet 

artışından kaynaklı fiyat artışları üretimin azalmasına yol açmakla birlikte, döviz kurundaki 

yükselmenin ihracatı arttırıcı etkisine rağmen, fiyatlardaki artışın da ihracatı azaltıcı etkisi söz 

konusu olabilmektedir. 

Bu noktadan hareketle literatüre katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada, Türkiye'de döviz kuru 

ve sanayi üretimi arasındaki ilişki ekonometrik analiz ile test edilmiştir. Döviz kuru ve sanayi 

üretim arasındaki uzun dönem ilişkisi Engle-Granger ve Phillips-Ouliaris eş-bütünleşme 

testleriyle analiz edilmiş ve Toda-Yomamoto (1995) nedensellik testi yapılmıştır. Eş-

bütünleşme testleri sonucunda, döviz kuru ve sanayi üretimi arasında uzun dönem eş-

bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Uygulanan nedensellik analizi sonucunda ise, döviz kuru ve 

sanayi üretimi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır 

2. AMPİRİK LİTERATÜR 

2.1. Veri Seti 

Bu çalışmada, Türkiye'de döviz kuru ile sanayi üretimi arasındaki ilişki 2005:Q1-2019:Q1 

dönemini kapsayan üçer aylık orjinal zaman serileri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan makroekonomik değişkenler TÜFE Bazlı (2003=100) Reel Efektif Döviz Kuru ve 

Sanayi Üretim Endeksi, Toplam Sanayi (2010=100) verileridir. Bu veriler Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)'nden alınmıştır. Seriler 

arasındaki nedensellik ilişkisi zaman serileri analizleri yardımıyla analiz edilmiştir. Bu 

doğrultuda, Eviews 9 programı kullanılarak, hesaplamalar yapılmıştır. ADF birim kök testi ile 

seilerin durağanlıkları incelendikten sonra Engle Granger (1997) Eş Bütünleşme ve Phillips-

Ouliaris (1998) Eş-Bütünleşme Testleri ile seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi sınanmıştır.  

Toda-Yomamoto Nedensellik Analizi ile de ilişkinin yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Nedensellik analizinin uygulanabilmesi için, öncelikle zaman serilerinin durağan olması 

gerekmektedir. Durağanlık analizini kolaylaştırabilmek amacıyla, birim kök testi yapılmadan 

önce KUR ve SUE olarak isimlendirilen değişkenlerimizin otokorelasyon sorunundan ve 

mevsimsellikten arındırılabilmesi için logaritmaları alınmıştır. Daha sonra KUR ve SUE zaman 

serileri öncelikle Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök analizi yapılarak durağan hale 

getirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, serilerin düzey değerlerinin durağan olmadığı tespit 

edildikten sonra farkları alınmış olan değerlerine tekrar birim kök testi uygulanmıştır. Söz 

konusu verilerin ADF birim kök testi uygulandıktan sonra hem düzey değerlerindeki tespit 

edilen durağan olmayan hem de birinci farkları alındıktan sonra durağan hale gelen sonuçları 

"Tablo 1"de sunulmuştur. 

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi (Sabitli) 

Düzey I(0) 

Değişkenler ADF-Test 

İstatistiği 

Kritik Değer Gecikme 

Uzunluğu 

Olasılık 

Değeri %1 %5 %10 

KUR 0.770513 -3.562669 -2.918778 -2.597285 4 0.9926 

SUE -0.779240 -3.565430 -2.919952 -2.597905 5 0.8164 

Birinci Fark I(1) 

Değişkenler ADF-Test 

İstatistiği 

Kritik Değer Gecikme 

Uzunluğu 

Olasılık 

Değeri %1 %5 %10 

KUR -4.988413 -3.562669* -2.918778** -2.597285*** 3 0.0001 

SUE -2.983451 -3.565430 -2.919952** -2.597905*** 4 0.0432 
Not: Model spesifikasyonu otonom parametrenin olduğu sabitli model seçilmiştir. Analizde t-istatistik kriterine dayanarak, maksimum 10 

gecikme uzunluğu arasından en fazla 5 gecikmeli model uygun olarak seçilmiştir. *,** ve ***; sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlılığı göstermektedir. KUR ve SUE değişkenlerinin ADF test istatistik değerleri, McKinnon (1996) tarafından geliştirilen  %1, %5, 
ve %10 güven aralığındaki kritik değerlerle karşılaştırılarak birim kökün varlığı analiz edilmiştir. H0: temel hipotezi serinin birim kök 

içerdiğini, H1: alternatif hipotezi ise serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. 

ADF birim kök testi sonuçları yorumlanırken değişkenlerin durağan olup olmadığını anlamak 

için iki değer bulunmaktadır. Birincisi olasılık değeri, ikincisi t-istatistik değeridir. Olasılık 

değeri yorumlanırken 0.05 anlamlılık düzeyi temel alınır. Yani değişkenlerin olasılık değerleri 

0.05'ten büyük ise seri birim kök içermekte, küçük ise seri durağan olmaktadır. T-istatistik 

değerleri yorumlanırken ise, %1, %5 ve %10 kritik değerleri ile karşılaştırılır. T-istatistik değeri 

kritik değerlerden büyük ise seri birim köklü, küçük ise seri durağan olmaktadır. 

Tablo 1'de sabitli sürece göre düzey farklarında I(0) olasılık değerleri 0,05'ten büyük 

olduğundan ve t-Statistik değerleri %1, %5 ve %10 kritik değerlerinden daha yüksek 

bulunduğundan KUR ve SUE serileri birim kök içermektedir, yani söz konusu seriler durağan 

değildir. Bu durumda temel hipotez kabul edilir, alternatif hipotez reddedilir. Düzeyde durağan 

değilse KUR ve SUE serilerine gelen şoklar kalıcı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla KUR ve SUE 

serilerinin ekonometrik çalışmada kullanılabilir duruma gelebilmesi için serilere 1.mertebeden 
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fark alma işlemi uygulanmıştır. Seriler D(LKUR) ve D(LSUE)  olarak isimlendirilmiştir ve 

durağanlık analizi yapılmıştır. 

Tablo 1'de sabitli sürece göre KUR ve SUE serilerinin birinci farkı I(1) alındığında, olasılık 

değerleri 0,05'ten küçük olduğundan ve t-istatistik değeri KUR değişkeninde %1, %5, %10 

kritik değerlerinden, SUE değişkeninde ise %5 ve %10 kritik değerlerinden daha küçük 

çıktığından KUR ve SUE serileri durağandır, birim kök içermemektedir. Bu durumda temel 

hipotez reddedilir, alternatif hipotez kabul edilir. ADF test istatistiği kullanılarak durağanlığı 

test edilen serilerin durağan halleri I(1), ekonometrik olarak çalışmanın yorumlanması için 

anlamlı bulunmuştur. 

Eş-bütünleşme analizinin uygulanabilmesi için değişkenlerin durağanlaşması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, ADF birim kök analizi sonucunda KUR ve SUE serileri aynı mertebeden I(1) 

durağan (bütünleşik) bulundukları için, uzun dönemli denge ilişkisini ifade eden eş-bütünleşme 

(koentegrasyon) testinin uygulanabilme koşulu sağlanmıştır. Eş-bütünleşme ilişkisinin 

bulunması, değişkenler arasında uzun dönem içinde bir dengenin var olduğu anlamına 

gelecektir. 

3.2. Eş-Bütünleşme (Koentegrasyon) Analizi Sonuçları 

Serilerin birinci farkı alındığı takdirde durağan olma ön koşulunu sağlaması ve bütünleşik 

olması sebebiyle çalışmanın bu bölümünde serilerin birlikte hareket edip etmediğini analiz 

edebilmek amacıyla Engle-Granger ve Phillips-Ouliaris Eş-Bütünleşme (Koentegrasyon) 

testleri uygulanmıştır. 

Model 1: SUEt =  β0 + KURt + et  

Model 2: KURt =  β0 + SUEt + et 

Model 1’de sanayi üretim endeksi bağımlı değişken olarak alınırken, döviz kuru 

bağımsız değişken olarak seçilmiştir. Model 2’de ise döviz kuru bağımlı değişken olarak 

alınırken, sanayi üretim endeksi ise bağımsız değişken seçilmiştir. Engle-Granger ve Phillips-

Ouliaris Eş-Bütünleşme (Koentegrasyon) testi sonuçları "Tablo 3"de gösterilmiştir. 

Tablo 3'de Engle-Granger eş-bütünleşme (koentegrasyon) test sonucuna göre; SUE'nin bağımlı 

değişken olarak seçildiği kısımda t-istatistik ve z-istatistik olasılık değeri (prob) 0.05'ten büyük 

olduğu için eş-bütünleşme yoktur. Temel hipotez kabul edilmekte, alternatif hipotez 

reddedilmektedir. Bu sonuç, "model 1"in Engle-Granger eş-bütünleşme testi için anlamlı 

olmadığını göstermektedir. KUR'un bağımlı değişken olarak seçildiği kısımda z-istatistik 

olasılık değeri (**) 0.05'ten küçük olduğu için eş-bütünleşme ilişkisi vardır. Temel hipotez 

reddedilmekte, alternatif hipotez kabul edilmektedir. Yani "model 2" bu test için anlamlı 

bulunmuştur. 

Tablo 3'de Phillips-Ouliaris eş-bütünleşme (koentegrasyon) test sonucuna göre; SUE'nin 

bağımlı değişken olarak seçildiği kısımda t-istatistik olasılık değeri (**) 0.05'ten küçük olduğu 
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için eş-bütünleşme ilişkisi vardır. Temel hipotez reddedilmekte, alternatif hipotez kabul 

edilmektedir. Yani "model 1" bu test için anlamlı bulunmuştur. KUR'un bağımlı değişken 

olarak seçildiği kısımda z-istatistik olasılık değeri (**) 0.05'ten küçük olduğu için eş-

bütünleşme ilişkisi vardır. Temel hipotez reddedilmekte, alternatif hipotez kabul edilmektedir. 

Yani "model 2" bu test için anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 2. Eş-Bütünleşme Analizi Sonuçları 

Engle- Granger (1997) Eş-Bütünleşme Testi 

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LSUE -1.274761 0.8390 -4.406227 0.7701 

LKUR -2.775167 0.1901 -32.51945 0.0009** 

Phillips-Ouliaris (1998) Eş-Bütünleşme Testi 

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LSUE -3.538476 0.0406** -17.61075 0.0629 

LKUR -3.177850 0.0892 -19.47410 0.0395** 
Not: Engle-Granger ve Phillips-Ouliaris eş-bütünleşme (koentegrasyon) testinde, otonom (constant) parametre kullanılmıştır. Eş-bütünleşme 

testlerine dahil edilen gözlem sayısı 57'dir. Gecikme uzunluğu Engle-Granger testinde t-istatistik kriterine (maxlag=10) göre belirlenmiştir. 
Phillips-Ouliaris testinde ise uzun dönem varyans tahmini (Bartlett çekirdeği, Newey-West sabit bant genişliği) yapılmıştır. "LSUE" SUE'nin 

bağımlı değişken olarak seçildiği "Model 1" için gerçekleştirilmiştir. "LKUR" KUR'un bağımlı değişken olarak seçildiği "Model 2" için 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken %5 (**) anlamlılık düzeyi temel alınmış ve t-istatistik ve z-istatistik olasılık değerleri (prob) %5 
anlamlılık düzeyi ile karşılaştırılmıştır. H0: eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığı anlamına gelen temel hipotezi ve H1: eş-bütünleşme ilişkisinin 

olduğu anlamına gelen alternatif hipotezi ifade etmektedir. 

Engle-Granger z-istatistik ve Phillips-Ouliaris t-istatistik ve z-istatistik sonuçları, döviz kuru ve 

sanayi üretim endeksi arasında uzun dönem denge ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. 

Yapılan her iki eş-bütünleşme testi sonucunda KUR'un bağımlı değişken olarak alındığı Model 

2'nin daha anlamlı olduğu görülmektedir. 

DEKK (Dinamik En Küçük Kareler) eş-bütünleşme katsayıları, hata düzeltme testinin 

yapılabilmesi için gerekli bir ön testtir. DEKK testinde, ortalamanın (C) ve varyansın (LKUR, 

LSUE) olasılık değeri 0.05'ten küçükse parametre istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla bu 

çalışmada "Tablo 4"de görüldüğü üzere, hem SUE'nin bağımlı değişken olarak alındığı Model 

1'in hem de KUR'un bağımlı değişken olarak alındığı Model 2'nin olasılık değerleri (**) 

0.05'ten küçük olduğu için parametreler anlamlı görünmektedir. Ayrıca KUR ve SUE 

değişkenlerinin katsayılarının sırasıyla "-0.21" ve "-0.43" (*) olması, döviz kuru ile sanayi 

üretim endeksi arasında uzun dönemde anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Özellikle de KUR'un bağımlı değişken olarak alındığı "Model 2"de SUE 

değişkeninin katsayısına bakıldığında (-0.43), eş-bütünleşme testlerinin sonuçlarıyla tutarlı 

olarak katsayı tahmininde de bu modelin daha anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. DEKK Eş-Bütünleşme Katsayıları 

Dependent Variable: LSUE 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LKUR -1.214065* 0.154516 -7.857200 0.0000** 
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C 10.04506 0.718596 13.97873 0.0000** 

Dependent Variable: LKUR 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LSUE -0.435602* 0.055440 -7.857200 0.0000** 

C 6.565843 0.244338 26.87193 0.0000** 
Not: SUE'nin ve KUR'un bağımlı değişken olduğu model için yapılan eş-bütünleşme testlerinin anlamlılığını sınamak için, her iki model için 

ayrı bir şekilde uzun dönem katsayıları Dinamik EKK (DOLS) kullanılarak tahmin edilmiş ve "Tablo 4"de birlikte gösterilmiştir. DEKK eş-

bütünleşme katsayı tahminlerinde dahil edilen gözlem sayısı 57'dir. Sonuçlar yorumlanırken LKUR ve LSUE değişkenlerinin (variable) 
katsayısı (*) ile söz konusu değişkenlerin ve ortalamanın (C) olasılık değerleri (**) dikkate alınmıştır. Olasılık değerleri (**) için %5 anlamlılık 

düzeyi temel alınmış ve değişkenlerin katsayısı "*" ile ifade edilmiştir. 

Değişkenler arasında uzun dönemli olan bir eş-bütünleşme (koentegrasyon) ilişkisi varsa, 

değişkenlere hata düzeltme modelleri uygulanır. Hata düzeltme modelleri, uzun dönemli 

ilişkiden yani dengeden sapmayı gösterir. Seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisine 

bakılabilmesi için serilerin durağan olması gerekir. Eğer seriler düzey değerde durağan 

değillerse, durağanlığın sağlanması amacıyla serilere fark işlemi uygulanır. Ancak bu fark 

işlemi uygulandığı zaman uzun dönem bilgisinde kayıplar meydana gelmektedir. Bu fark alma 

işlemi zaman serilerinin geçmişte etkilendiği geçici şokların oluşturduğu etkiyi ortadan 

kaldırdığı gibi, bu değişkenler arasında uzun dönemde olabilecek ilişkileri de yok etmektedir. 

Bundan dolayı oluşabilecek dengesizliklerin ortadan kaldırılması için serilere hata düzeltme 

modelleri uygulanır. Hata terimlerinin düzey değerde durağan bulunması gerekmektedir. Hata 

düzeltme modelleri uygulanırken durağan değişkenler ile kurulan modele, hata terimlerinin bir 

gecikmeli hali ilave edilir. Hata terimlerinin katsayısının "-1 ile 0" aralığında olması 

gerekmektedir. Eğer bu kısıt sağlanamazsa hata düzeltme modeli mekanizması çalışmıyor 

demektir.  

Tablo 4. DEKK Hata Düzeltme Modeli 

Dependent Variable: D(LSUE) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LKUR) -0.070607 0.187017 -0.377541 0.7073** 

ECT(-1) -0.186066* 0.078050 -2.383942 0.0207** 

C 0.011491 0.011583 0.992039 0.3257 

Dependent Variable: D(LKUR) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LSUE) -0.009401 0.096998 -0.096917 0.9232** 

ECT(-1) -0.250856* 0.096234 -2.606717 0.0118** 

C -0.005599 0.008499 -0.658819 0.5129 
Not: SUE'nin ve KUR'un bağımlı değişken olduğu model için yapılan eş-bütünleşme testlerinin anlamlılığını sınamak için, her iki model için 

ayrı bir şekilde uzun ve kısa dönem vektör hata düzeltme modeli Dinamik EKK (DOLS) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve "Tablo 5"de 

birlikte gösterilmiştir. Hata düzeltme modelleri uygulanırken durağan değişkenler ile kurulan modele, hata terimlerinin bir gecikmeli hali (ECT 

(-1)) ilave edildiğinden dolayı (2005:Q2–2019:Q1), dahil edilen gözlem sayısı 56'dir. Sonuçlar yorumlanırken Model 1 ve Model 2'nin hata 
terimi parametresi (ECT)'nin katsayı (*) ve olasılık değerleri (**) ile D(LKUR) ve D(LSUE) değişkenlerinin (variable) olasılık değerleri (**) 

dikkate alınmıştır. Olasılık değerleri (**) için %5 anlamlılık düzeyi temel alınmış ve değişkenlerin katsayısı "*" ile ifade edilmiştir. 

Tablo 5'de sunulan DEKK hata düzeltme modeli sonuçlarına göre; hata düzeltme modeli (kısa 

dönem analizi) tahmini neticesinde, farkı alınmış olan KUR ve SUE değişkenlerinin olasılık 

değerleri (sırasıyla 0.7073** ve 0.9232**) %5 anlamlılık düzeyinden büyük oldukları için 

değişkenler arasında kısa dönem ilişkisine rastlanmamıştır. Ancak, hata düzeltme testi 
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sonucunda, modellere ilave edilen hata serisinin bir gecikmeli değeri için bulunan 

parametrelerin (ECT(-1))  katsayılarının sırasıyla "-0,18* ve -0.25*" şeklinde negatif değerler 

alması ve olasılık değerlerinin de (0.0207** ve 0.0118**) %5 anlamlılık düzeyinden küçük 

olması, hata düzeltme modelinin istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.  

Hata düzeltme terimi parametresi (ECT)'nin katsayısı, geçen yıl dengede meydana gelen bir 

bozulmanın, bu dönem içinde ne kadar düzeldiğini gösterir. ECT'nin katsayısının negatif ve 

istatistiki olarak anlamlı bulunması, kullanılan değişkenlerden herhangi birinde olabilecek bir 

şokun etkisinin uzun dönemde düzeleceği ve değişkenlerin tekrar birlikte hareket halinde 

olacağı şeklinde yorumlanır. 

Tablo 5'deki testin sonuçlarına göre, her iki model için gerçekleştirilen hata düzeltme 

parametreleri (ECT(-1))'nin katsayılarının sırasıyla "-0,18*" ve "-0.25*" olması, SUE'nin 

bağımlı değişken olduğu Model 1 için uzun dönemde meydana gelen bir şokun 

yaklaşık %19’unun ve KUR'un bağımlı değişken olduğu Model 2 için yaklaşık %25'inin 

sonraki dönem düzeleceğini ifade etmektedir. Kısa dönemdeki dengesizlikler uzun dönemde bu 

şekilde kapanmaktadır. Bu testin sonucuna bakıldığında, uygulanan eş-bütünleşme testlerinin 

sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde Model 2'nin daha anlamlı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 

bu çalışmada ulaşılan bulguların iyi durumda olduğu, yani hata düzeltme mekanizmasının 

çalıştığı, uygulanan eş-bütünleşme analizlerinin tutarlı olduğu ve uzun dönemde ilişkili olacağı 

sonucuna varılır.  

3.3.  Nedensellik Analizi Sonuçları 

Bu çalışmada son olarak modellere eklenen KUR ve SUE değişkenleri arasındaki ilişkinin 

yönünü hesaplamak amacıyla Granger Nedensellik Analizi yapılmış ve Toda-Yomamoto 

yönteminden elde edilen sonuçlar Tablo 7'de gösterilmiştir. Öncelikle nedensellik analizi için 

belirlenen uygun gecikme uzunluğu Tablo 6'da yer almaktadır 

Tablo 6'ya göre KUR ve SUE değişkenleri arasında nedensellik analizi yapmak için VAR 

modele uygun gecikme uzunluğu LR, FPE AIC, SC, HQ kriterlerine göre "5" olarak 

belirlenmiştir.  

Tablo 5. VAR Modelinde Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 54.88000 NA 0.000449 -2.033846 -1.958798 -2.005074 

1 124.9609 132.0756 3.53e-05 -4.575421 -4.350277 -4.489106 

2 137.3046 22.31355 2.57e-05 -4.896331 -4.521092 -4.752473 

3 140.9307 6.275982 2.61e-05 -4.881951 -4.356616 -4.680550 

4 150.1708 15.28158 2.14e-05 -5.083490 -4.408060 -4.824546 

5 163.6481 21.25279* 1.50e-05* -5.448005* -4.622479* -5.131518* 

Not: Tablo 6'da KUR ve SUE değişkenleri için VAR modele uygun gecikme uzunluğu kriteri belirlenmiştir. Model spesifikasyonu otonom 

parametrenin olduğu sabitli model dış değişken olarak seçilmiştir. Modele dahil edilen gözlem sayısı 52'dir."*" kriter tarafından seçilen 

gecikme uzunluğunu belirtir. LR: sıralı değiştirilmiş LR test istatistiği (her bir test % 5 seviyesinde), FPE: Final prediction error (Son tahmin 
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hatası), AIC: Akaike information criterion (Akaike bilgi kriteri), SC: Schwarz information criterion (Schwarz bilgi kriteri), HQ: Hannan-Quinn 

information criterion (Hannan-Quinn bilgi kriteri) şeklinde ifade edilmektedir. 

Tablo 6. Doğrusal Toda-Yomamoto Nedensellik Analizi Sonuçları 

      VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

                                      Dependent variable: LSUE  

Excluded Chi-sq Df Prob. 

LKUR 3.898907 5 0.5641** 

All 3.898907 5 0.5641 

                                       Dependent variable: LKUR  

Excluded Chi-sq Df Prob. 

LSUE 8.678673 5 0.1226** 

All 8.678673 5 0.1226 
Not: Tablo 7'de SUE'nin bağımlı değişken olarak alındığı "Model 1" ve KUR'un bağımlı değişken olarak alındığı "Model 2" için yapılan 

Garanger Nedensellik testinin sonuçları yer almaktadır. Gecikme uzunluğu "5" olarak belirlenmiş olup, modele dahil edilen gözlem sayısı 
52'dir. "**" %5 anlamlılık düzeyini ifade etmekte olup, olasılık değerlerinin (prob) test edilmesinde %5 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. H0: 

temel hipotezi nedenselliğin olmadığını, H1: alternatif hipotezi ise nedenselliğin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7'deki test sonucuna göre olasılık değerleri 0.05 ten büyük old. için: 

H0: Nedensellik yok (SUE bağımlı değişkendir. KUR, SUE'nin granger anlamda nedeni 

değildir). 

H1: Nedensellik var (SUE bağımlı değişkendir. KUR, SUE'nin granger anlamda nedenidir). 

H0: Nedensellik yok (KUR bağımlı değişkendir. SUE, KUR'un granger anlamda nedeni 

değildir). 

H1: Nedensellik var (KUR bağımlı değişkendir. SUE, KUR'un granger anlamda nedenidir)." 

şeklinde oluşturulan H0: temel hipotezleri kabul edilmiş, H1: alternatif hipotezleri 

reddedilmiştir. 

Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda, %5 anlamlılık seviyesinde KUR'dan SUE'ye ve 

SUE'den KUR'a herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Dolayısıyla döviz kuru ve 

sanayi üretim endeksi arasında uzun dönemli herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  

4. SONUÇ 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre sanayi üretimi ve döviz kuru arasındaki uzun dönemli 

ilişkinin varlığını araştırmak üzere yapılan  eş-bütünleşme analizleri sonucunda, döviz kuru ve 

sanayi üretim endeksi arasında uzun dönem ilişkisi bulunmuştur. Yapılan her iki eş-bütünleşme 

testi sonucunda KUR'un bağımlı değişken olarak alındığı Model 2'nin daha anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

Dinamik EKK (DOLS) testi kullanılarak tahmin edilen uzun dönem katsayıları sonucunda; 

ortalamanın (C) ve varyansın (LKUR, LSUE) olasılık değeri 0.05'ten küçük olduğu için Model 

1 ve Model 2'de parametreler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca KUR ve SUE 
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değişkenlerinin katsayıları döviz kuru ile sanayi üretim endeksi arasında uzun dönemde anlamlı 

ve negatif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. 

Daha sonra hata düzeltme modeli uygulanarak kısa ve uzun dönemli uyarlamalar 

değerlendirilmiştir. DEKK hata düzeltme modeli sonuçlarına göre; hata düzeltme modeli (kısa 

dönem analizi) tahmini neticesinde, değişkenler arasında kısa dönem ilişkisine rastlanmamıştır. 

Ancak her iki değişken için hata düzeltme terimi parametrelerinin (ECT(-1)) katsayılarının 

negatif ve olasılık değerlerinin istatistiki olarak anlamlı bulunması; hata düzeltme 

mekanizmasının çalıştığını, uygulanan eş-bütünleşme analizinin tutarlı olduğunu, döviz kuru 

ile sanayi üretim endeksi değişkenlerinin herhangi birinde olabilecek bir şokun etkisinin uzun 

dönemde düzeleceğini ve değişkenlerin tekrar birlikte hareket edeceğini göstermiştir. Kısa 

dönemdeki dengesizlikler uzun dönemde bu şekilde kapanmaktadır. DEKK uzun dönem 

katsayı ve hata düzeltme modeli testlerinin sonuçları; uygulanan eş-bütünleşme testlerinin 

sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde Model 2'nin daha anlamlı olduğu göstermiştir. 

 Döviz kuru ile sanayi üretimi arasında kısa dönem ilişkisine rastlanmamasının nedeni; üretim 

kısa vadede değiştirilemediğinden, yani uzun vadeli bir süreç olduğundan dolayı kurdaki 

hareketlenmeler sanayi üretimi üzerinde bir çeyrekte etki göstermez. Kurdaki hareketlenmeler, 

sanayi üretimi üzerindeki etkisi uzun dönemde göstermektedir. 

Ayrıca, KUR ve SUE değişkenleri arasında uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisi bulunduğundan 

dolayı, aralarında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek için nedensellik 

analizi yapılmıştır. Değişkenler arasında nedensellik analizi yapmak için öncelikle VAR 

modele uygun gecikme uzunluğu LR, FPE AIC, SC, HQ kriterlerine göre "5" olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra yapılan Toda-Yomamoto yöntemi ile dönüştürülmüş Wald-testi 

(Granger Nedensellik analizi) sonuçlarına göre; döviz kuru ile sanayi üretimi arasında herhangi 

bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. H0 hipotezleri kabul edilmiş, H1 hipotezleri 

reddedilmiştir. Bu durum, ekonometrik yöntemlerle uygulanan nedensellik testinin sonucunun 

anlamsız olduğunu ve analizde kullanılan KUR ve SUE değişkenleri arasında uzun dönemli bir 

nedensellik etkileşiminin olmadığını göstermektedir. 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ* 

 

Elif ASLAN 1 

Pelin KARATAY GÖGÜL 2 

Özet 

Gelişmekte olan ülkelerde görülen en büyük sorunlardan biri tasarruf oranlarının istenilen düzeyde olmamasıdır. 

Bu sorun tasarruf yetersizliği ile karşı karşıya olan ülkeleri doğrudan yabancı yatırımlar başta olmak üzere dış 

kaynaklardan yararlanmaya itmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların sermaye ile birlikte ev sahibi ülkeye 

sağladığı yeni teknoloji, istihdam olanakları, ülke ihracatına katkı gibi pek çok avantajdan dolayı, hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkeler bu yatırımları ülkelerine çekebilmek için büyük çaba göstermektedirler. Doğrudan 

yabancı yatırımlar, döviz kuru da dahil pek çok değişkenden etkilenmekte ve pek çok değişkeni etkilemektedir. Bu 

çalışmada doğrudan yabancı yatırımları etkileyen ve bu yatırımlardan etkilenen döviz kuru ile doğrudan yabancı 

yatırımlar arasındaki ilişki araştırılmıştır.  2005Q4-2018Q4 dönemleri arasında TCMB verilerinden elde edilen 

veriler ile döviz kuruları ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki, ADF birim kök testleri, Engle-Granger 

Eşbütünleşme testleri, hata düzeltme modelleri ve Hendry modeli testleri ile ölçülmüştür. Değişkenlere uygulanan 

ADF birim kök testleri sonucunda değişkenlerin 1. fark değerlerinde durağan oldukları gözlenmiştir. Tahmin 

sonuçları uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ile döviz kurları arasında ilişkinin var olduğunu ortaya 

koymuştur. Kısa dönemde ise, bu iki değişken arasında bir ilişki olmadığını ve doğrudan yabancı yatırımların bir 

dönem önceki değerlerinden etkilendiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Engle Granger Eşbütünleşme Testi, Hendry 

Model.. 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONSHIP WITH EXCHANGE: TURKEY 

CASE 

 Abstract 

One of the biggest problems seen in developing countries is that the saving rates are not at the desired level. This 

problem forces the countries that face the lack of savings to benefit from foreign sources, especially foreign direct 

investments. Both developed and developing countries are making great efforts to attract these investments to their 

countries due to many advantages such as new technology, employment opportunities and contribution to the 

export of the country provided by the foreign direct investment to the host country together with the capital. 

Foreign direct investments are affected by many variables, including the exchange rate. In this study, the 

relationship between the foreign exchange rate affecting foreign direct investment and foreign direct investment 

is investigated. The relationship between foreign exchange rates and foreign direct investments for 2005Q4-

2018Q4 period was measured with ADF unit root tests, EngleGranger cointegration tests, error correction models 

and Hendry model tests. As a result of ADF unit root tests applied to the variables, it was observed that the 
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variables were stationary at the first difference values. The estimation results showed that there is a relationship 

between foreign direct investments and foreign exchange rates in the long run. In the short term, it is concluded 

that there is no relationship between these two variables and that foreign direct investments are affected by their 

previous values. 

Key Words : Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Engle-Granger Cointegration Test, Hendry Model. 

1. GİRİŞ 

Özellikle gelişme sürecinde olan ve az gelişmiş ülkeler, ekonomik açıdan büyüme ve kalkınma 

hedeflemelerini gerçekleştirmeyi büyük ölçüde destekleyecek olan yatırımlar için gerekli 

tasarruflara sahip değillerdir. Bu ülkeler gerekli ve yeterli tasarrufları dış kaynaklardan 

sağlamaya çalışırlar. Gelişmiş ülkeler dışında geriye kalan ülkelerin en büyük problemlerinden 

biri olan sermaye kıtlığı, uluslararası faaliyette bulunan çokuluslu şirketlerle (ÇUŞ) beraber 

doğrudan yabancı yatırımlara gösterilen ilgiyi arttırmıştır. Küreselleşen dünyamızda ülkeler 

arasında ekonomik ilişkilerin daha yoğun gerçekleşmeye başlaması ve ülkelerin bütünleşme 

çabası göstermeleri sermaye hareketlerinin farklı yönlerden inceleme ihtiyacını doğurmuştur. 

Yabancı yatırımlar sadece ülke pazarı için üretim yapabilir veya ev sahibi ülkede ihracat amaçlı 

üretim yapabilir. Fakat her ne şekilde olursa olsun doğrudan yabancı yatırımlar her ülke için 

istenilen yatırım türleridir. Yabancı yatırımcılar için yatırım yapılacak ülkenin makroekonomik 

istikrarı yatırım kararını etkileyen temel faktörlerdendir. Döviz kurlarındaki belirsizlikler ve 

döviz kurlarındaki oynaklıklar makroekonomik istikrarsızlığın sebeplerinden biridir. Ülke 

ekonomileri açısından döviz kurları en önemli ekonomik göstergelerdendir. Döviz kurlarında 

oynaklıklar yaşanması yapılacak yatırımlar için ciddi riskler barındırmaktadır. Bretton Woods 

sisteminden sonra esnek döviz kuru sistemine geçilmiş olması ile birlikte döviz kurlarındaki 

oynaklıklar ülkeler için problem yaratmaya başlamıştır ve ülkeler risk yaratan döviz kuru 

oynaklıklarına engel olabilmek amacıyla farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Döviz kuru 

oynaklıkları literatürdeki çalışmalar göz önüne alındığında, genel olarak doğrudan yabancı 

yatırımları tedirgin etmekte ve yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz yönde 

etkilemektedirler. Yabancı yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörlere bakıldığında 

döviz kurları yatırımcılar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Genel olarak ev sahibi ülkedeki 

döviz kurlarının yatırımcılar için kendi ülkelerindeki döviz kurlarından yüksek olması istenilen 

bir durumdur. Çünkü yapılacak yatırımlar ev sahibi ülke parası türünden gerçekleştirilecektir 

ve bu durumda ev sahibi ülke parası ne kadar değersiz olursa yatırımcı üretimini o kadar ucuza 

mal etmiş olacaktır. Maliyetleri düşürmekte bütün yatırımcılar için gerçekleştirilmek istenilen 

ortak hedeftir. Bu çalışmada Türkiye'de 2005 ve 2018 yılları arasında gerçekleşen doğrudan 

yabancı yatırımlar ve döviz kuru arasındaki ilişkinin varlığı araştırılmıştır. 

2. AMPRİK ANALİZ  

2.1. Veri 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi içerinde döviz kuru (DK) ile doğrudan yabancı yatırımlar 

(DYY) arasındaki ilişki, 2005:Q4–2018:Q4 dönemi, üçer aylık veriler kullanılarak test 
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edilmiştir. Döviz kuru ve doğrudan yabancı yatırım serilerinin logaritmaları alınmıştır. 

Çalışmamızda kullanılan üçer aylık DYY ve döviz kuru verileri Merkez Bankası Elektronik 

Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’den alınmıştır. Ekonometrik analizlerin tamamı E-Views 

programının 10 sürümü kullanılarak yapılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) ile döviz kuru (DK) arasındaki bağlantıyı araştırmak için 

bir ekonometrik model kurulmuştur. Kurulan bu model, İki Aşamalı Engle-Granger yöntemi ve 

Hendry’nin Genelde-Özele modelleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 

2.2.1. Birim kök testi 

Ekonometrik yöntemler kullanılırken serilerin durağan olup olmadığı büyük önem arz 

etmektedir. Zaman serisi verilerinin belli bir zaman aralığında artış ve azalış göstermemesi 

anlamına gelen durağanlık, zaman serilerinin sabit ortalama etrafında dalgalanması ve 

varyansının ve otokovaryansının zamandan bağımsız olması olarak da tanımlanabilmektedir 

(Sevüktekin ve Nargeleçekenler 2007). Durağan serilerin, uzun dönemde dalgalanmaları olsa 

bile ortalaması değişmeyip, varyansı zamandan bağımsızdır ve korelogramı gecikme sayısı 

arttıkça sıfıra yaklaşır (Kutlar 2005). 

Zaman serileri çoğunlukla durağan olmayan özelliklere sahiplerdir. Bu serilerin analizlerinin 

doğru bir şekilde yapılabilmesi için bu serilerin durağanlık derecelerinin bilinmesi büyük önem 

arz etmektedir. Bu yüzden, Dickey-Fuller (1979)’ın parametrik birim kök testi Dickey-Fuller 

testi, Augmented Dickey-Fuller testi, Phillips-Perron testi, Ng-Perron birim kök testi gibi 

birçok test geliştirilmiştir. Bu çalışmada Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi 

kullanılmıştır. 

2.2.1.1. Augmented Dickey Fuller (ADF) testi 

Dickey-Fuller testine en büyük eleştiri modelin otokorelasyon durumunu içermemesidir. Bu 

sebeple modele parametrenin gecikmeli değerleri dahil edilerek Dickey-Fuller testi geliştirilmiş 

ve Genişletilmiş Dickey-Fuller testi (1981) olarak yeniden sunulmuştur. 

ADF modeli aşağıdadır:  

0 1 1
2

p

t t i t i t

i

Y Y Y   
  



     
                                (1)                 

Dickey-Fuller testinde olduğu gibi 0 : 0H  
 hipotezine karşıt 

: 0AH  
 hipotezi analiz 

edilir. Eğer istatistiksel olarak 0   ise serinin durağan olmadığı olduğu yani birim köke sahip 

olduğu söylenebilir.  
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2.2.1.2. Engle-Granger Eş-bütünleşme analizi 

İlk defa Granger (1981) tarafından ortaya atılan eş-bütünleşme kavramı; Engle-Granger (1987) 

çalışmalarında kullanarak geliştirmişlerdir. Engle-Granger (1987) yaklaşımı literatürde iki 

adımlı süreç olarak bilinmektedir. İlk adımda model tahmin edilmektedir, ikinci adımda ise bu 

tahmin edilen modelden elde edilen hata teriminin düzeyde durağan olmasıdır. 

Değişkenlerin bütünleşme dereceleri aynı bulunduğunda, değişkenler arasındaki uzun dönem 

denge bağlantısını gösteren regresyon modeli Klasik En Küçük Kareler (KEKK) ile analiz edilir 

ve hata terimine ADF testi uygulanır. Aşağıdaki hipotezler kullanılarak, değişkenler arasında 

eş-bütünleşme olup olmadığına karar verilir:  

ut=  + 𝛿 ut-1 +  u t-k + є               (2) 

Ho: 𝛿 = 0  eşbütünleşme ilişkisi yoktur.  

Ho: 𝛿 < 0  eşbütünleşme ilişkisi vardır.  

Sıfır hipotezinin reddedilememesi, 𝛿 ’nin durağan-dışı olduğunu, diğer bir ifadeyle 

değişkenlerinin eşbütünleşik olmadığını göstermektedir. Aksine sıfır hipotezi reddediliyorsa, 

𝛿’nin durağan olduğu, yani değişkenlerinin eşbütünleşik olduğu anlamına gelmektedir.  

2.2.1.3. Hendry’nin Genelden-Özele modelleme yöntemi 

Hendry yöntemi, ekonomik kuramın varsaydığı tüm rakip modellerdeki değişkenlerin 

gecikmeli değerleriyle beraber, kurulan modele dahil edilmesiyle oluşturulan geniş kapsamlı 

bir modelden,  

-veri setiyle tutarlı,  

-belirli kriterleri sağlayan,  

-ekonometrik modelleme anlamında muhtemel olan en dar modele ulaşmayı amaçlar. 

Hendry tarafından sunulan genelden özele modelleme stratejisine göre, kısıtlanmamış dinamik 

bir model, sınırlamalara ilişkin çok sayıda testin aracılığıyla imtihan edilir, dönüştürülür ve 

daha ufak bir modele indirgenir. Hendry ve Richard (1983) gerçeğe en çok benzeyen özel 

modelin fark edilip tercih edilmesi için çeşitli kıstaslar önermektedir. Modelin veriler ve 

ekonomi kuramı ile çelişkisiz olması ve karşıt modelleri de barındıracak şekilde oluşturulması 

bu kriterler arasındadır. Eğer önerilen bir model alternatif model tarafından oluşturulan 

sonuçları açıklayabiliyorsa, önerilen modelin alternatif modeli kapsadığı söylenir. (Yurdakul 

ve Akçoraoğlu 2004) 

2.2.1.3.1. Modelin oluşturulması   

İlk etapta oluşturulacak genel model hakkında titiz davranmak gerekmektedir. Zira bu model, 

çalışmanın sonraki adımlarında kullanılacak olan bütün basitleştirilmiş modellerin yuvalandığı 

ve söz konusu bu modellerin kıyaslanacağı anahtar model vazifesi görmektedir (Pagan,1987). 
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Genel model oluştururken, eğer rastgele bir Y değişkeni bağımlı değişken olarak seçilirse, ilk 

etapta ekonomik teoriyi kullanarak bir açıklayıcı değişken seti (Xi) kurulmaktadır.  

Veri setinin bu yönde koşullandırılması, hangi değişkenin zayıf dışsal olduğuna karar vermekle 

mümkün olmaktadır. Açıklayıcı değişken seti içerisinde hem bağımlı değişken hem de 

açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli karşılıkları, açıklayıcı değişken olarak alınır ve dağıtılmış-

otoregresif model kurulur. Bu modelin uygun gecikme sayısı Akaike (AIC)  ve Schwarz (SC) 

kriterleri ile belirlenir.  Genel model tahmin edilir. Tahmin edilen genel modelden, özel modele 

ulaşılır. 

Bu çalışmada kurulan ekonometrik model aşağıdadır: 

LDYY =  +  LDK + u           (3) 

DYY= Doğrudan yabacı yatırımlar   ( Milyon dolar) 

DK= Döviz kuru (ABD alış) 

İki değişkenin logaritmaları alınmıştır ve L simgesi ile gösterilmiştir. Her iki seride de belirgin 

bir trend olduğu için modele T=trend değişkeni eklenmiştir.  u, hata terimidir. 

LDYY =  +  LDK + T + u           (4) 

(4) nolu modelde yer alan parametrelerin durağan olup olmadıkları ADF birim-kök testi ile test 

edilmiştir. ADF birim-kök testi sonucu Tablo 3’ de verilmiştir. 

Tablo 1. ADF Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER DÜZEY BİRİNCİ SIRA FARK 

LDYY -1.39                        k=0 

(TRENLİ MODEL) 

-7.76*                         k=0 

(TRENDLİ MODEL) 

LDK -2.80                         k=0 

(TRENDLİ MODEL) 

-7.71*                        k=0 

(TRENDLİ MODEL) 

Not: α 0.05=-3.50      α0.01=-4.14       * Seri durağandır. 

Tablo 3’den de görüldüğü gibi, bütün değişkenler birinci sıra fark durağan bulunmuştur. 

Dolayısıyla modeli tahmin edilebilmek için Engle-Granger (1987) yöntemi kullanılmıştır. 

Engle-Granger iki aşamalı tahmin yöntemi ile elde edilen sonuçlar aşağıdadır: 

1. AŞAMA 

LDYY= 4.73 + 0.93LDK + 0.040 T                             (5)  

    t →   (3.78)    (3.97)       (18.76)   

R2=0.92       F=323.13(p:0.000)    dw=0.38    ARCH(1gecikme)=0.55  (p:0.66)   



 

209 
 

(p, olasılık değeridir) 

  2. AŞAMA 

Birinci aşamadan elde edilen hata terimine ADF uygulanmıştır. 

UADF = -2.50 değeri bulunmuştur. α 0.05=-1.60      α0.01=-1.94 olduğundan ve -2.50<-1.94 

olduğundan,     birinci aşamadan elde edilen  (1) nolu model uzun dönem denge modelidir. 

(5) Nolu modelde döviz kuru %1 arttığında, DYY %0.93 artmaktadır. Bu sonuç iktisadi 

beklentilerimize uygundur. Modelin t değerlerine baktığımızda, hem döviz kuru değişkeni hem 

de trend değişkeni istatistiksel bakımdan anlamlı bulunmuştur. F testine göre denklem tümüyle 

anlamlı, R2 değerine göre denklemin açıklama gücü yüksektir. Sadece modelde dw=0.38 

olduğu için otokorelasyon sorunu vardır. Bunun da nedeni DYY yi etkileyen değişken olarak 

sadece döviz kuru değişkeni alınmıştır. Diğer önemli değişkenler modele alınsaydı, bu 

sorundan büyük olasılıkla kurtulacaktık. 

Hendry modelinde, iktisadi teorinin tahin ettiği bütün rakip modellerdeki değişkenler gecikmeli 

değerleriyle beraber modele dahil edilerek oluşturulan yaygın kapsamlı bir modelden, bilgi 

setiyle uyumlu, belli ölçütleri sağlayan ve ekonometrik olarak en iyi, mümkün olan en dar 

modele ulaşmak amaçlanır. Çalışmada bağımsız ve bağımlı değişkenlerin 1 den 6’ya kadar 

gecikmeli değerleri modele eklenmiş ve regresyon denklemleri tahmin edilmiştir. En küçük 

AIC değerini veren model 4 gecikmeli genel modeldir. Bu modelde bağımlı değişken olarak 

LDYY kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ise döviz kuru kullanılmıştır. Kısıtlanmamış 

model 

t

i

iti

i

itit LDKLDYYLDYY  






 
4

0

4

1   (6) 

Şeklinde kurulmuştur. Tahmin sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 2. Gecikme sayıları ve AIC değerleri 

GECİKME SAYISI AIC istatistiği 

0 1,155793 

1 -2,734758 

2 -2,684487 

3 -2,790296 

4 -2,841307 
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Tablo 5’de ki genel modelde, katsayıları anlamsız ve iktisadi beklentilere uygun olmayan 

değişkenler modelden dışlanarak özel modele ulaşılmıştır. Özel model sonucu Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 3. Genel Model Sonucu 

Değişkenler Katsayı Std. HATA t-DEĞERİ Prob. 

LDYY(-1) 0.831098 0.150366 5.527154 0.0000 

LDYY(-2) 0.140284 0.180762 0.776074 0.4424 

LDYY(-3) -0.246130 0.179774 -1.369110 0.1788 

LDYY(-4) 0.202710 0.128592 1.576388 0.1230 

C 1.347498 0.773359 1.742396 0.0893 

LDK 0.192746 0.130713 1.474578 0.1484 

LDK(-1) 0.148030 0.182600 0.810679 0.4225 

LDK(-2) 0.251419 0.220250 1.141517 0.2606 

LDK(-3) -0.668829 0.206984 -3.231305 0.0025 

LDK(-4) 0.339964 0.175622 1.935771 0.0602 

R2=0.98 F=411.81(p:0.00) dw=2.10 

Tablo 4. Özel Model Sonucu 

Değişkenler Katsayı Std. HATA t-DEĞERİ Prob. 

LDYY(-1) 0.969922 0.015019 64.58040 0.0000 

C 0.339258 0.152185 2.229248 0.0303 

R2=0.9875 F=1859.8(p:0.000) dw=2.19 

 

F=[(Σv2- Σu2)/M]/ [Σu2/n-k] 

F=[(0,172687-0,111300)/8]/[0,111300/(49-10)] 

F=2,688778369 

F hesap değeri: 2,688778369<F (8,39)  : 3,006438 olduğundan kısıtlama 

geçerlidir. Özel model kabul edilir. 

 

Σv2: Kısıtlanmış model hata kareler toplamı  

Σu2: Kısıtlanmamış model hata kareler toplamı  

M : Doğrusal kısıtlama sayısı  

n : Gözlem sayısı 

k : Kısıtlanmamış model parametre sayısı 

H0: Kısıtlama geçerlidir.  

Ha:Kısıtlama geçerli değildir. 



 

211 
 

Bu aşamada görüyoruz ki hesaplanan F değer (2,688778369) tablo değeri olan 3,006438 

değerinden küçük olduğundan dolayı yapılan kısıtlamalar tamamıyla geçerlidir. Özel modelden 

de görüldüğü gibi, bir dönem önceki doğrudan yabancı yatırımlardaki % 1 lik artış, doğrudan 

yabancı yatırımları %0.96 artırmaktadır. Katsayı istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Model 

tümüyle anlamlıdır. Modelin açıklama gücü yüksektir. Modelde otokorelasyon sorunu yoktur. 

Sonuç olarak, döviz kuru ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında uzun dönemde bir ilişki 

bulunmuştur. Kısa dönemde ise doğrudan yabancı yatırımlar ile kendisinin bir dönem önceki 

değeri arasında ilişki bulunmuştur. 

3. SONUÇ 

Dünya ekonomisinde sınırlar ortadan kalkmaya başladıktan sonra tüm dünyada ciddi bir rekabet 

ortamı yaratılmıştır. Bu tür bir ortamda ülkelerin hedefledikleri büyümeye ulaşabilmeleri için 

önlerindeki en büyük sorun, temel üretim faktörlerinden biri olan sermayeye yeterli düzeyde 

sahip olamamalarıdır. Yeterli düzeyde sermayeye sahip olamamak özellikle gelişmekte olan ve 

az gelişmiş ülkelerin başlıca problemlerindendir. Ayrıca böylesine bir rekabet ortamında sadece 

nakdi sermayeyi elinde bulundurmak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülke 

standartlarına ulaşmaları için tek başına yeterli olmayacaktır. Nakdi sermaye ile birlikte bu 

sermayeyi doğru ve verimli şekilde kullanmaya yarayacak teknolojiye de sahip olmak 

gerekmektedir. Bu noktada ise Çuş'lar devreye girmektedir. Çünkü çok uluslu şirketler 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine en fazla yatırım yapan kuruluşlardandır. Çok uluslu 

şirketler teknoloji lideri konumunda olduklarından dolayı tüm ülkeler, hem nakdi sermayeye 

hem de ileri teknolojiye sahip olan bu firmaların ülkelerinde yatırım yapmalarını sağlamak için 

ciddi bir rekabet içerisine girmişlerdir. Dahası bu şirketler sadece teknolojik yenil değil aynı 

zamanda yöneticilik bilgisi, ülke istihdamında artış yaratması, işgücünün nitelik kazanmasını 

sağlama, döviz girişi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunması gibi daha pek çok 

avantajından dolayı tüm dünya ülkeleri için en fazla tercih edilen yabancı yatırım çeşididir. 

Doğrudan yabancı yatırımların avantajlarının çokluğunun yanı sıra dezavantajları da vardır. 

Fakat genellikle yarattığı olumlu etkiler olumsuz etkilerin göz ardı edilmesine sebep 

olmaktadır. Çok uluslu şirketlerin ev sahibi ülkeyi kalkındırmak gibi bir amaçları yoktur. 

Amaçları minimum maliyet ile maksimum çıktı ve verimi elde edebilmektir. Bu amaçlarla 

yatırımlar gerçekleştirildiğinde hem yatırımcı ucuz işgücüne ek olarak daha birçok avantaj ile 

maliyetlerini hedeflediği gibi düşürebilmekte hem de ev sahibi ülke dış ticaret ilişkilerinin 

geliştirilmesi, işgücünün farklı nitelikler kazanması ve daha birçok katkı sağlayarak çıkar 

sağlamaktadır.  

Tüm dünyada DYY'lere ilgi arttığından dolayı bu yatırımları etkileyen ve bu yatırımların 

etkilediği faktörler üzerine yapılan çalışmalarda artmıştır. DYY politikalarının oluşturulması 

için döviz kuru ve DYY ilişkisinin ampirik olarak araştırılması çok önemlidir. Doğrudan 

yabancı yatırımlar üzerindeki döviz kurunun etkisinin yönüne yönelik farklı teoriler mevcuttur. 

Bu iki değişken arasında kesin şekilde olumlu veya olumsuz bir ilişkinin var olduğundan söz 
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etmek doğru değildir. Çünkü döviz kuru ve DYY arasındaki ilişkinin yönü incelenen ülkeye, 

döneme veya duruma göre farklılık gösterebilmektedir.    

Bu çalışmanın temelini oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar ile döviz kurları arasındaki 

ilişkiyi zaman serisi yöntemleriyle araştırılmıştır. DYY'ler ile döviz kurları arasındaki ilişki 

Türkiye'de 2005 ve 2018 yılları arasındaki üçer aylık veriler kullanarak incelenmiştir. 

Çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ile döviz kuru ilişkisi Augmented Dickey Fuller (ADF) 

Testi, Engle-Granger eşbütünleşme Analizi ve Hendry Genelden -Özele modeli kullanılarak 

test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre döviz kuru %1 arttığında, DYY %0.93 artmaktadır. Bu 

sonuç iktisadi beklentilerimize uygundur. Ayrıca hendry genelden -özele modeli sonucuna göre 

bir dönem önceki doğrudan yabancı yatırımlardaki % 1 lik artış, cari dönem doğrudan yabancı 

yatırımları %0.96 artırmaktadır. Katsayı istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Sonuç olarak uzun 

dönemde döviz kurlarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde yüksek bir etkiye sahip 

olmasından dolayı doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekebilmek adına döviz kuru 

istikrarının sağlanmaya çalışılması gerekmektedir.  
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MAKROEKONOMİK VERİLER IŞIĞINDA SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ İLE 

SAVUNMA HARCAMALARI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 

 

Bahar BURTAN DOĞAN 1 

Hadi KARASLAN 2 

Özet 

Ülkeler politika yöntemlerini hayata geçirirken içinde bulundukları şartları göz önüne alarak hayata 

geçmektedirler. Bulundukları coğrafyalardaki terör şartları, ekonomik potansiyelleri, iç ve dış politikaların 

yansımaları, ülkelerin yönetimindeki politikaların belirlenmesini yakından etkileyebilmektedir. 

Ülkelerin savunma harcamaları, savunma politikalarını belirlemeleri konusunun temelini teşkil etmektedir. 

Savunma politikaları, ülkelerin politikalarını belirledikleri dönemlerinde ekonomik özelliklerin, bölgesel terör 

saldırılarının, sosyal ve demografik özelliklerin ve ellerinde bulunan rezervlerin doğrudan etkilerinin 

gözlemlendiği politikalardır. Dönemin teknolojisinin de etki altına aldığı savunma politikaları, gelişme ve değişme 

göstermesi nedeniyle ekonomik olarak güçlü olma gereksinimini beraberinde getirebilmektedir. 

Ülkelerin kendi savunma sistemlerine hakim olmaları, dış politikada söz sahibi olduklarında elde 

edebileceklerinin artmasını da sağlamaktadır. Ülkeler, ellerinde bulundurdukları savunma sistemleri ile iç ve dış 

politikalarına yön vermektedirler. Savunma sistemlerinin, ülkelerin tehdit değerlendirmelerine ve günün 

teknolojisine uygun tesis edilmesi, ülke halkının yaşama hakkının temini ve güvenlik ihtiyacının karşılanması ile 

ülke çıkarlarının korunması için önemli olmakla birlikte, bunun ekonomik olarak bir karşılığının olduğu da 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu çalışmada, yaklaşık 100 ülkenin makroekonomik verileri kullanılarak satın alma gücü paritesi ile savunma 

harcamalarının gayri safi yurt içi hâsılaları içindeki payları analiz edilmiştir. Bu yöntem sayesinde, savunma 

harcamalarının gayri safi yurt içi hâsıla içindeki paylarının miktarının tahmin edilmesine yardımcı olunması 

öngörülmüştür.  

Ülke kaynaklarının, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygun olarak planlanması ve buna göre politika 

belirlenmesi gereği göz önüne alındığında, bu çalışmanın savunma harcamalarının planlanmasına katkı 

sağlaması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Savunma, Savunma Harcamaları, Savunma Politikaları, Satın Alma Gücü Paritesi, Gayri 

Safi Yurt İçi Hâsıla. 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PURCHASING POWER PARITY 

AND DEFENCE EXPENDITURES IN THE LIGHT OF MACROECONOMIC DATA 

 Abstract 

Countries take action by taking the conditions nto account while realising policy methods. The terror conditions 

in their geopraphies, economic potentials and the reflections of internal and external policies may closely affect 

the determination of the policies for the governance of countries.  

                                                           
1 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, baharburtandogan@yahoo.com. 
2 Y.L. Öğrencisi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye, hadikaraslan47@gmail.com. 
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The defence expenditures of the countries constitute the basis for specifying their defence policies. Defense policies 

are the policies in which the direct effects of economic characteristics, regional terrorist attacks, social and 

demographic characteristics and the reserves in their hands are observed during the periods when countries 

determine their policies. Defensive policies, which were also influenced by the technology of period, may bring 

along a need to be economically strong due to the progression and change.  

The dominance of the countries’ own defense systems also increase their achievements when they have a right to 

comment on foreign policy. Countries give direction to their domestic and foreign policies through their defense 

systems. Establishment of defense systems in line with the threat assessments of the countries and the technology 

of the day is important for ensuring the right of the people to live, meeting the security needs and protecting the 

interests, but it is an undeniable fact that this has an economic correspondance in return. 

In this study, the share of purchasing power parity and defense expenditures in gross domestic product have been 

analyzed by using macroeconomic data of approximately 100 countries. By means of this method, it is envisaged 

to help the estimation of the share of defense expenditures in the gross domestic product. 

Considering the necessity of planning the resources of the country appropriately to meet the needs and determining 

the policy accordingly, it is targeted to contribute to the planning of the defense expenditures by this study. 

Key Words : Defense, DefenseExpenditures, DefensePolicies, Purchasing Power Parity, Gross Domestic Product. 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin kendi kaderlerini tayin edebilmeleri adına belirli güçlere sahip olmaları 

gerekmektedir. Ellerinde bulunan zenginliklere sahip çıkabilmek, topraklarında varlıklarını 

sürdürebilmek için hem iç hem de dış arenada kendilerini savunabilme yeteneğine sahip 

olmaları beklenmektedir. Savunma yeteneğine sahip olabilmelerinin temelini ise ülkenin 

ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğu belirlemektedir. 

Dünyada ticaret savaşlarının revaçta olduğu bir dönemde devletlerin, başta iktisat politikaları 

olmak üzere ekonomik faaliyetlerini, dünyadaki gelişmeleri yıllar öncesinden ön görerek 

şekillendirmeleri, ihtiyaçlarının önceliklerini ve sınırlarını doğru tespit etmeleri, temsil ettikleri 

toplumun refah seviyelerini en üst düzeyde tutarak onlara kaliteli bir ömür sunabilmeleri ve 

bunu sürdürülebilir hale getirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

İktisat, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması konusuyla ilgilenen bir bilim dalıdır. 

Dünyamızın yüzölçümünün yaklaşık 510 milyon kilometre kare olması ve olağan şartlar altında 

bunun değişmeyeceği varsayımından hareketle nüfusunun, 1800 yılında 1 milyar, 2000 yılında 

6 milyar olduğu, 2050 yılına kadar 12 milyarı bulacağı değerlendirildiğinde, iktisat biliminin 

çözmesi gereken sorunun büyüklüğü net olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burada, devletlerin yukarıdaki rakamlardan ne kadar pay aldıkları ve sorunun ne kadarına sahip 

oldukları, çözüm üretebilecek politikaları tespit ederek uygulamaya başladıkları, uyguladıkları 

politikalardan temsil ettikleri toplumun ne kadar pozitif etkilendiği, diğer devletlere olan 

negatif yansımasının ne olduğunun ortaya konması, aslında devletlerin savunma politikalarını 

oluşturmasını, dolayısıyla da savunma harcamalarını belirleyen temel unsurlardan biridir. 
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Bir ülkenin gayrisafi milli hâsılası, o ülkenin politika oluşturmasında ne kadar belirleyici olsa 

da, asıl sınırı belirleyen gayrisafi milli hâsıla ile birlikte satın alma gücü paritesidir. Ülkeler 

ihtiyaçlarını tamamen yurt içinden karşılayamadıkları cihetle, diğer ülkelerden satın alınacak 

ihtiyaçlar için geçerli kılınan ödeme aracı cinsinden alıcı ülkenin parasının değeri değişmekte 

olup, bu değişimdeki artış ya da azalış, aslında gayrisafi milli hâsılanın büyüklüğünü de satın 

alma gücüne göre revize etmektedir. Bu durum ülkeleri, ihtiyaçların karşılanması bakımından 

kendi kendine yeterli hale getirme konusunda her ne kadar teşvik edici gibi görünse de, gerek 

doğal kaynaklar, gerekse teknoloji ve alt yapı, ya da yetişmiş insan gücü ve maliyetler açısından 

bu her zaman ve her alanda pek mümkün olmamaktadır. Zaten bunun sonucu olarak devletlerin 

birbirleri üzerinde söz sahibi olmak istemesi, güçlünün tahakkümü ve buna karşı alınacak 

önlemler, ülkelerin kendi çıkarlarını önceleme gayretleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çıkar 

çatışmaları gibi bir dizi uluslararası sorunların varlığı, aslında ülkelerin güvenlik ihtiyacını 

ortaya koymaktadır. Bu da savunma harcamalarının boyutunu doğrudan etkileyen bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her ne kadar devletler burada ortaya çıkan ve bir nevi sürtünme gücü olarak da 

tanımlayabileceğimiz, gereksiz kaynak kullanımını engelleyebilmek için işbirliğine giderek bir 

konsensüs çerçevesinde ortak ihtiyaçlarını, kaynaklarını birleştirerek üretim ve tedarik yoluna 

gitseler de, bu durum da zaman içerisinde gelişen olaylara bağlı olarak yeni çıkar çatışmalarının 

ortaya çıkması nedeniyle her zaman yolunda gitmeyebilmekte ve alternatif yöntem arayışlarına 

sebep olabilmektedir. Güncel olarak ülkemizin yaşadığı ve literatüre “F-35 krizi” olarak geçen 

sorun, aslında bu duruma güzel bir örnek olarak gösterilebilir. 

Devletler, temsil ettikleri toplumun başta yaşama hakkı olmak üzere tüm ihtiyaçlarını 

karşılayarak refah seviyesini yüksek tutmakla mükellef olmaları nedeniyle, tüm tehditleri 

bertaraf etmek ve güvenliği tesis etmek adına savunma harcaması yapmak zorundadırlar. Sahip 

oldukları savunma sistemleri ile iç ve dış politikalarına yön verebilirler. Bu sistemlerin yerli 

imkânlarla üretiliyor olması ise, bu politikaları daha güçlü uygulanabilir hale getirir. Dünya 

şartlarının değişmesi, insanların ihtiyaçlarının artması ve kaynakların sınırlılığı 

değerlendirildiğinde, ülkelerin kendi savunma sistemlerine sahip olmalarının önemi bir kat 

daha artmaktadır (Kollias;1997). 

Ancak bunun bir mali karşılığı vardır. Bu mali karşılığın sınırını da ülkenin gayrisafi milli 

hâsılası ve satın alma gücü paritesi belirler. Yani, ülkelerin kaderlerini tayin edebilmelerini 

sağlayacak öneme sahip olan savunma harcamaları, savunma sistemlerinin çeşitli olabilmesi, 

ekonomi ile doğrudan ilgidir ve ülkelerin ekonomik gücü ile doğru orantılıdır. 

Bu çalışmada, savunma ve savunma harcamaları kavramları ayrıntılı olarak açıklanmış ve 

devamında ülkelerin ekonomik pariteleri ile savunma harcamaları arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Ülkelerin gayrisafi milli hâsılaları ile satın alma gücü pariteleri analiz edilerek 

sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.  
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Yerli ve yabancı literatür taramasında ülkelerin bütçelerinde önemli bir harcama kalemi olan 

savunma harcamaları ile makro düzeyde çeşitli ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi 

inceleyen birçok çalışmaya ulaşmak mümkün olduğu halde, savunma harcamalarının 

GSMH’ya oranı ile satın alma gücü paritesi ilişkisi konusunda herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamış olmasından dolayı, bu çalışmanın ayrı bir anlamı olduğu değerlendirilmektedir.  

Çalışmada ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hâsılalarına oranı 

(SAVHARGSYİHORAN) ve satın alma gücü paritelerinin (SGP) etkisi değerlendirilmiştir. 

Çalışma, ülkelerin yıllara göre satın alma gücü pariteleri ile savunma harcamalarının bir arada 

ele alınarak analiz edilmesini içermektedir. 

2. SAVUNMA KAVRAMI 

Savunma kelimesini kullanım alanlarına göre “saldırıya karşı koyma”, “müdafaa etme”, “bir 

kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı ve konuşma”, “bir takımın, 

kalesini korumak için gösterdiği çaba, defans” anlamlarında kullanılmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). 

Fransızca defanse “savunma”, latince “defandere, defans” – “darbeyi savuşturmak, savunmak” 

fiilinden türetilmiştir. Latince fendere, fens- “kılıçla veya silahla vurmak” fiilinden -de+ ön 

ekiyle türetilmiştir (https://www.etimolojiturkce.com). 

İngilizce–Türkçe Askeri Terimler Sözlüğünde defense kelimesinin karşılığı, “düşmanın yaptığı 

her çeşit taarruzlara karşı eldeki bütün vasıta ve usullerle karşı koyma ve korunma”dır. 

Savunma, savunan kuvvetin vaziyetine ve kullandığı usullere göre aktif ve pasif olabilir 

(https:media.turuz.com.0822.Askeri Terimler Sözlüğü). 

Savaşta ise “savunma”; askeri birliklerin savaşın gidişatına göre uyguladıkları harekât tarzları 

ve taktikler içerisinde yer alan taarruz, üzerinden aşma, takip, geri çekilme vb. gibi, savunma 

da bir taktik pozisyon olup, taarruz eden düşman birliğini durdurmak, elde bulundurulan araziyi 

müdafaa etmek, düşmanın saldıran birliklerinin savaşma direncini ve düzenini bozarak, 

müteakip aşamada taarruzla yok etmek amacıyla aldığı bir pozisyondur. 

ATATÜRK, Sakarya Meydan Muharebesinde orduya verdiği “ Hattı müdafaa yoktur, sathı 

müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” emrinde; savunma hattının olmadığı, savunma alanının 

olduğu ve o alanın Misak-ı Milli sınırları içinde kalan tüm toprakların, yani bütün vatanın 

olduğu ve savunmanın tüm vatan topraklarını elde tutmak üzere yapılacağını belirtmiştir. Bu 

anlamda savunma kavramı daha geniş değerlendirilmekte ve müdafaa düzeninin buna uygun 

olarak alındığı görülmektedir. 

Günümüzde savunma kavramının kapsamı daha da genişlemiş, devletin kurulu olduğu, milletin 

üzerinde yaşadığı fiziksel anlamda toprak parçasının, manevi anlamda “vatan” kabul edilen, 

sınırları uluslar arası, ikili ya da çoklu antlaşmalarla çizilmiş ülke topraklarının elde 

tutulmasının ve vatandaşlarının can güvenliklerinin sağlanmasının ötesinde, ekonomik, sosyal, 

http://www.tdk.gov.tr/
https://www.etimolojiturkce.com/
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hukuki ve demokratik düzenin korunmasının yanında, ülke sınırları dışındaki enerji kaynakları 

ve enerji nakil hatları üzerindeki hakların korunması, yine ülke dışında yaşayan vatandaşların 

diğer ülke vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olarak yaşamını sürdürebilmesi, uzay çöplerinin 

yaratacağı tehditlerden dijital veri güvenliğine, yapay zekâ teknolojisinin menfi etkilerinin ve 

siber tehditlerin ortadan kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir dizi tedbirin 

alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 

3. MODERN ÇAĞDA SAVUNMA ANLAYIŞI 

Savunma kavramı tarihsel süreç içerisinde dünyadaki önemli olaylara bağlı olarak anlam ve 

çerçeve değişikliğine uğramıştır. Ülkelerin tehdit algıları ve bu tehditlere karşı alacakları 

tedbirler de bu doğrultuda değişim göstermiştir. Savunma politikalarının ve savunma 

harcamaları için ayıracakları bütçelerin sürekli değişen organik bir yapıya sahip olması, 

ülkelerin uzun vadeli savunma planlamalarının ve savunma alanında yapacakları yatırımların 

doğru planlanması bakımından önemlidir.   

Dünyada savunma politikalarının yeniden şekillenmesine neden olan bu önemli olayları dört 

dönem olarak incelemek mümkündür.  

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını kapsayan birinci dönem, dünyanın yeniden şekillenmesinin 

gerçekleştiği, oldukça yıkıcı bir dönemdir.  

İkinci dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB’nin iki lider olarak ortaya çıktığı, 

diğer bir kısım devletlerin ise bu iki ülkeden birini seçerek adeta maça hazırlanan iki takım 

oluşturdukları, bu kutuplaşmanın sonucu olarak NATO (Kuzey Atlantik Paktı) ve Varşova 

Paktı’nın oluştuğu, dışarıda kalmayı tercih eden “seyirci” ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’nın 

yıkıcı etkisinden kısmen muaf kaldığı, iki kutuplu dünya düzeni olarak da tanımlayabileceğimiz 

“Soğuk Savaş” dönemidir.  

1990’lı yılların başı ile 11 Eylül 2001 dönemini kapsayan Soğuk Savaş Sonrası Dönemi üçüncü 

dönem ve 11 Eylül 2001 tarihi ile başlayan yeni dönemi de dördüncü dönem olarak ele alıp, 

savunma harcamalarının tarihsel sürecini incelemek doğru olacaktır (Kahraman,2016). 

Birinci dönemde planlama “kadro” esas alınarak yapılmıştır. Tehdit ve askeri güç net olarak 

tanımlandığı, bütçede hiçbir kısıtlamaya gidilmeden ihtiyaçlar maliyetine bakılmaksızın süratle 

karşılandığı, teknolojik gelişmelerin yavaş olduğu bir dönemdir.  

İkinci dönem, “tehdit” temelli planlama yaklaşımının ön plana çıktığı, tehdit tanımlamasının 

yapılabildiği ancak, teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile Ar-Ge faaliyetlerinin başladığı 

ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik çöküntünün yansıması sonucu bütçe kısıtlamalarının 

başladığı bir dönem olmuştur. 

Üçüncü dönemde SSCB’nin dağılmasıyla birlikte güç dengesi bozulmuş, tehdit belirsiz hale 

gelmiştir. Bu dönemde teknolojik gelişmeler daha da hız kazanmış, özellikle komuta-kontrol, 
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muhabere ve bilgi sistemleri alanlarında dünya ordularında ciddi değişimler yaşanmış, 

“yetenek” temelli planlama esas alınmış ve bütçede ciddi anlamda kısıtlamaya gidilmiştir. 

Dördüncü dönem, halen içinde bulunduğumuz dönemdir. Bu dönemde tehdit algısı tamamen 

belirsizleşmiştir. Tükenmekte olan enerji kaynaklarının yerini alacağı değerlendirilen alternatif 

enerji kaynaklarının bulunması, bunlara sahip olmak isteyen egemen devletleri harekete 

geçirmiştir. Proje ve senaryo üzerinden taşeron terör örgütleri teşkil etmek suretiyle, asimetrik 

tehdit yöntemlerini kullanarak bölgesel ya da global kaos ortamı yaratmak, proje ofisi dışında 

kalan ülkelerin farklı enstrümanlar kullanılarak baskı altına alınması, rutinin geçersiz olması, 

tüm ülkelerin farklı alanlarda ancak eş zamanlı olarak endişe yaşadığı, fırsatları 

değerlendirenlerin geçici üstünlük sağladığı, yakalanan fırsatın elde tutulması ve üstünlüğün 

devam ettirilmesi için her yolun meşru sayıldığı bu dönemin, dünyanın yeniden şekillenmesine 

kadar devam edeceği değerlendirebilir. 

Yeniden şekillenen dünyada güçlü ve güvende olabilmek, her bakımdan sağlıklı, eğitimli, 

bilinçli, maddi ve manevi olarak donanımlı insan gücünün yanında, güçlü ekonomik, 

teknolojik, hukuki altyapı, ortak hedefe odaklı bir demografik yapı ve istikrarlı, öngörülü, kısır 

çekişmelerden arındırılmış bir iç politika, takıntılardan uzak, kabul edilebilir derecede esnek, 

jeopolitik konumu ve tarihsel birikimiyle sahip olunanın farkında, daima ülke çıkarlarını uzun 

vadeli olarak ön planda tutan, gerçekçi bir dış politika ile dünya devletlerine entegre 

olabilmekle mümkündür. 

Değişen ve gelişen şartlara göre devletler teşkilat yapılarında güncellemeler yapabilmelerinin 

yanı sıra, tehdit değerlendirmelerine uygun şekilde, güvenliği etkin olarak sağlayabilmek için, 

ordularının teşkilat yapılarında da değişikliğe gidebilmektedirler.  

Ülkeler ordularını teknolojik olarak modernize etmek için güncel silah sistemlerini 

envanterlerine almalarının yanında, personel kadrolarını oluştururken iyi bir işe alım süreci ile 

kalifiye bir kadro oluşturmalı, liyakat esaslı terfi sistemi ile komuta kademesini şekillendirmeli, 

bunun için objektif bir performans değerlendirme sistemi kurmalı, hizmet içi eğitim planlaması 

ile özellikle komuta kademesindeki personelini bir yandan yeni teknolojiye adapte ederken, 

diğer yandan da dünyadaki tehdit algısını doğru algılayıp hem manevi olarak, hem de taktik 

açıdan alt kademedeki personeli muharebeye hazırlama konusunda doğru ve eksiksiz olarak 

hazırlayacak yeterliliğe sahip hale getirmelidir. Askere alma sisteminde tercih edilecek zorunlu 

askerlik görevi, profesyonel askerlik sistemi ya da her ikisinin de uygulandığı karma sistemin 

kendine has gereksinimleri tam olarak kavranarak, personel konusunda alınacak tedbirler bu 

doğrultuda alınmalı ve aksaksız olarak uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki silah sistemleri ne 

kadar çağa uygun olsa da, kullanacak olan insandır. 
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4. SAVUNMA HARCAMALARI 

Askeri personel için yapılan her türlü girdi ile silahlı kuvvetler için alınan her malzeme, diğer 

bir deyişle siviller için yapılacak olan harcamaların fırsat maliyeti, ülkenin yaptığı savunma 

harcamaları olarak tanımlanmaktadır (Brzoska;1995). 

Savunma harcamaları ile ilgili benzer bir tanımlamada, “ülkelerdeki savunma sektöründe görev 

yapan polis, asker gibi personelin her türlü yiyecek, içecek, giyim gibi ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanı sıra, ülkenin güvenlik temelini oluşturan sistemlerin her türlü alım, onarım 

ve bakımlarının da içinde bulunduğu harcamaları kapsamaktadır” şeklindedir (Uçar; 2003). 

Başka bir görüşe göre ise savunma harcamaları, sivil halka yapılacak olan harcamaların, 

ülkenin başına herhangi bir durum gelmesi söz konusu olduğunda, en kısa zamanlama ile 

silah alımı da dâhil olmak üzere ülke savunması amacıyla yapılan her türlü harcamaya 

dönüştürülmesi durumu olduğunu söylenmektedir (Tüğen; 1989). 

Uluslararası kuruluşlardan BM, NATO ve IMF de savunma harcamalarını farklı kalemleri esas 

alarak farklı şekillerde tanımlamışlardır. NATO’nun savunma harcamaları tanımı, SIPRI ve US 

ACDA verileri dikkate alınarak geliştirilmiştir.  

Tablo 1. Ülkeler Arası Kuruluşlara Göre Savunma Harcamaları Tanımları 

Muhtemel Savunma Harcamaları Kalemleri NATO IMF BM 

Askeri Güç ve Destekçilerine Yapılan Ödemeler 

Asker ve görevli personele yapılan ödemeler 

 

X 

 

X 

 

X 

Silahlı kuvvetlerde ve ilişkili işlerde görev yapan personel X X X 

Tıbbi hizmetler, vergisel ayrıcalıklar, sosyal faydalar X X X 

Emeklilik maaşı X - X 

Askeri okullar ve hastaneler X X X 

Silah harcamaları (ithal silahlar dâhil) X X X 

Altyapı yatırımları, binalar vb. X X X 

Bakım ve onarım X X X 

Diğer malların tedariki X X X 

Askeri Ar-Ge harcamaları X X X 

Silah üretim sübvansiyonları X  - - 

Diğer ülkelere yapılan askeri yardımlar X  X X 

Uluslararası kuruluşlara yapılan katkılar X  X - 

Sivil savunma -  X X 

Eski Askeri Güçler/ Faaliyetlere Yapılan Harcamalar    

Gazilere sağlanan menfaatler -  - - 



 

221 
 

Savaş borçları -  - - 

Diğer Hesaplardaki Harcamalar    

Yardım/ Felaketten kurtarma X  - - 

Birleşmiş Milletler barışı koruma X  X - 

Gelecek Harcamalar İçin Yükümlülükler    

Kredi temini X  X - 

Kaynak: Brzoska, 1995:48-49.  Erişim Tarihi:14.10.2018 

Ulusal ve standart tanımlar arasındaki farklılığın neticesinde ülkelerin savunma harcamaları da 

farklı sonuçlar vermektedir. Örneğin Almanya’nın 1993 yılı savunma harcamaları BM kriterleri 

esas alınarak yapıldığında 49.602 milyon DM iken, NATO kriterleri esas alınarak yapılan 

hesaplamada bu rakamın 63.854 milyon DM’ye yükseldiği görülmektedir. Tanımlamalara bağlı 

olarak yapılan savunma harcamaları rakamlarının farklı olması, ülkeler arası savunma 

harcamalarının karşılaştırmasını da zorlaştırmaktadır (Brzoska;1995).  

Savunma harcamaları tam kamusal mal olarak nitelendirilmektedir. Halkın tamamının 

kullanımına sunulduğu için tamamı devlet tarafından karşılanır, ülkenin tamamına sunulur ve 

tüm toplum bundan faydalanır.  

Tam kamusal malları diğerlerinden ayıran temel özellikleri şu başlıklar altında sıralamak 

mümkündür (Chletsos;1995):  

 Fiyatlandırılması söz konusu değildir.  

 Talep olup olmamasının bir önemi yoktur.  

 Toplumun tamamının yararına olduğundan kar söz konusu değildir.  

 Halkın tamamına sunulmasından dolayı rekabet yaşanmaz.  

 Tüketimi zorunludur.  

Savunma hizmeti iki yönlüdür. Birincisi, ülkeye yönelik saldırının caydırılması, ikincisi ise 

saldırı gerçekleşmesi durumunda karşılık verilmesi olarak ele alınmıştır (Giray;2004).  

Savunma harcamaları, ülkelerin gayri safi milli hâsılası ve satın alma gücü paritesi ile sınırlı 

olmakla birlikte, jeopolitik konumları itibariyle “hedef ülke” olmaları, bölgesindeki terör, 

anarşi ve şiddet olaylarının etki alanında olması, bu sınırı zorlayıcı bir unsurdur. 

Ülkelerin yaptıkları savunma harcamalarının ağırlığının ülkelerin milli gelirleri, jeopolitik 

konumlarından ötürü var olan tehditlerin düzeyi, ekonomik ve politik güç seviyeleri ile doğru 

orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hartley ve Sandler;1990). 

Savunma harcamalarını etkileyen birkaç faktörün ilişkisi şu şekilde değerlendirilmiştir (Dunne 

vd.; 2000):  
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 Gayrisafi Milli Hâsıla ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

 Kişi Başına Düşen Satın alma Gücü Paritesi ve Savunma Harcamaları İlişkisi  

 Nüfus ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

 Cari İşlemler Dengesi ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

 Enflasyon, Tüketici Fiyatları ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

 Toplam Rezervler ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

5. DÜNYADA SAVUNMA HARCAMALARI 

Dünyanın 1960 yılına kadar olan tarihine bakıldığında, ülkeler arasında yaşanan ihtilafların 

yaklaşık 14531’inin savaşla çözülmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Bunun anlamı şudur: 

Kuvvetli bir tespit olarak dünya, her yüz yılın 87’sini savaşarak, kalan 13 yılı da bu savaşların 

açtığı yaraları sarıp yeni savaşlara hazırlanarak geçirmiştir. Bununla birlikte bilimsel 

araştırmalar ortaya koymuştur ki; bu sürede yaşayan yaklaşık 191 nesilden 181’i savaşla 

ömrünü geçirirken, sadece 10 nesil, savaş görmeden yaşamını sürdürebilmiştir (Falay;2004). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya ülkelerinin, ABD ve SSCB’nin baş rol oyuncusu olarak rol 

aldığı NATO ve Varşova Paktı’nın etrafında toplanarak iki kutuplu dünya düzenine geçtiği 

görülmektedir. Burada beklenti, iki dünya savaşının yol açtığı yıkıcı etkileri tekrar yaşamamak, 

yaşanabilecek krizleri savaşa dönüşmeden önleyebilmek, bu sayede savunma harcamalarını 

azaltarak, buradan tasarruf edilecek kaynakları açlık, salgın hastalıklar, çevresel sorunların 

çözümü gibi dünyanın daha önemli ortak sorunlarına çözüm getirmek kullanmak iken, tam 

tersine ittifaklara üye ülkelerin birbirlerine üstünlük kurma çabalarının artarak silahlanma 

yarışına girdiği ve bunun doğal sonucu olarak da savunma harcamalarının artışa geçtiği 

görülmektedir. 

1991 yılında SSCB’nin dağılması ile bu iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesi ve soğuk 

savaş döneminin bitmesi, savunma harcamalarının da düşmesine neden olmuştur. SIPRI’nin 

verilerine göre 1988 yılında 1 trilyon 463 milyar dolar olan toplam savunma harcaması, 1992 

yılında 300 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 163 milyar dolara inmiş, 1998 yılında ise yaklaşık 1 

trilyon 14 milyar dolar ile en düşük seviyeye ulaşmıştır. 

1988-2018 Yılları arasındaki son otuz yıl içerisinde, savunma harcamasına en yüksek oranda 

pay ayıran 15 ülkenin ve dünyadaki toplam savunma harcaması rakamları, aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir: 
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Tablo 2. Savunma Harcaması Sıralamasında İlk 15 Ülkenin Savunma Harcamaları 

SIRA ÜLKE 1988 1998 2008 2018 

DÜNYA( TOPLAM) 1493000 1014000 1577000 1816000 

1 ABD 607508 412438 707151 648798 

2 ÇİN - 31211 108187 249997 

3 SUUDİ ARABİSTAN 23298 31319 49921 67555 

4 RUSYA - 16241 48033 61388 

5 HİNDİSTAN 19078 24280 43786 66510 

6 FRANSA 59085 52304 54907 63800 

7 İNGİLTERE 50797 40864 54983 49997 

8 JAPONYA 37392 44307 43525 46618 

9 ALMANYA 60239 43537 40819 49471 

10 GÜNEY KORE 14514 20587 30278 43070 

11 BREZİLYA 17063 17428 24184 27766 

12 İTALYA 28826 29419 31387 27808 

13 AVUSTRALYA 12788 14301 20635 26712 

14 KANADA 17165 12641 18156 21621 

15 TÜRKİYE 6717 13782 12482 18967 

Kaynak: https://knoema.com/SIPRI2019/sipri-military-expenditure-database-1949-2018  Erişim 

Tarihi:15.09.2019 

Dünyanın en fazla savunma harcaması yapan ülkesi olarak 1988 yılından bugüne kadar birinci 

sırayı işgal eden ABD, 2018 yılında da yaklaşık 649 milyar dolarlık savunma harcaması ile 

dünya savunma harcamalarının %36’sını tek başına gerçekleştirmiş, en yakın takipçisi olan 

Çin’in yaklaşık 250 milyar dolar savunma harcaması yaptığı göz önüne alındığında, ABD’nin 

daha uzun yıllar liderliğini sürdüreceğini söylemek mümkündür. 

Çin ve Suudi Arabistan’ın savunma harcamalarına ayırdığı kaynağın son yirmi yıl içerisinde 

gösterdiği artış dikkat çekici olmakla birlikte, bir başka dikkat çekici husus da, İngiltere ve 

Fransa’nın harcamalarındaki istikrardır. Tabloya bakarak Almanya ve İtalya’nın savunma 

harcamalarında kısıntıya gittiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

1998 Yılında tabloda yer alan ülkelerin birçoğu savunma harcamalarını azaltırken, Türkiye’nin 

savunma harcamasının iki katına çıktığı bariz olarak görülmektedir ki; bunun başlıca nedeninin, 

Türkiye’nin bu yıllarda terörle mücadelede konusunda yaşadığı yoğunluktan kaynaklandığı 

söylenebilir.  

6. TÜRKİYE’DE SAVUNMA HARCAMALARI 

Koban (1998), çalışmasında savunma harcamalarını, “ülkelerin ekonomilerinden, sahip 

https://knoema.com/SIPRI2019/sipri-military-expenditure-database-1949-2018
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oldukları zenginliklerine karşılık, ülkenin bekası için ayırdıkları pay” şeklinde tanımlamaktadır. 

Tüğen’e (1989) göre ise;  savunma harcamaları, ülkelerin iç ve dış güvenliklerini sağlayabilmek 

adına yaptıkları harcamalardır. Ülkelerin güvenliklerini sağlama isteklerinin topyekûn olması 

nedeniyle savunma harcamaları ülkedeki herkesi kapsayan harcamalar olup, ülke 

vatandaşlarından herhangi birini bu durumun faydasından alıkoymak mümkün olmamaktadır 

(Bulutoğlu, 2003). 

Ülkeler, ekonominin temel kalemleri arasında yer alan savunma harcamaları için bütçelerinden 

ayırdıkları payı, ülkedeki mevcut şartların yanı sıra,  küresel bazda yaşanan ekonomik 

dalgalanmaları, iç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri, bölgesel çatışma ve terörizmi, yönetim 

krizlerini ve komşu ülkelerde yaşanan ekonomik, askeri ve sosyal olayları dikkate alarak 

belirlerler.   

Tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin 1945 sonrası dönemde yaptığı 

savunma harcamaları, aşağıda tablolaştırılarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3. Türkiye’nin 1954-2015 Arası Savunma Harcamaları ve Değişimi 

YIL SAVUNMA HARCAMALARI SAVUNMA HARCAMALARI /GSYİH 

Değer (M.USD) DEE SEE Değer (%) DEE SEE 

1954 1.898  100 2,3  100 

1955 1.919 101 101 2,3 101 101 

1960 2.104 110 111 2,3 118 98 

1965 2.909 105 153 1,9 98 82 

1970 3.776 111 199 2,3 94 100 

1975 9.455 175 498 2,0 91 87 

1980 8.055 104 424 2,5 100 109 

1985 9.694 106 511 3,0 100 129 

1990 12.811 121 159 2,3 97 92 

1995 15.382 103 191 1,9 96 77 

2000 20.089 97 249 1,7 98 70 

2005 15.279 95 190 1,4 97 56 

2010 16.712 98 207 1,4 102 56 

2015 17.669 99 219 1,2 95 47 

Kaynak: https://www.sipri.org/databases/milex,Erişim Tarihi: 14.10.2016 DEE: Değişken Esaslı Endeks (% 

değişim), SEE: Sabit Esaslı Endeks (1954=100) Rakamlar 2014 Dolar Kuru 

1954-1960 yılları arasında Türkiye’de liberal politikaların izlendiği, serbest dış ticaret ve dış 

pazara yönelik politikalarla hareket edildiği, GSMH harcama oranları analiz edildiğinde oran 

http://www.sipri.org/databases/milex
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olarak sabit kalmakla birlikte, GSMH’daki artışa bağlı rakamsal olarak artış olduğu 

görülmektedir.  

1960-1980 arasındaki dönem incelendiğinde, ülke ekonomisinin genel olarak planlı kalkınma 

dönemine yöneldiği, devamındaki süreçte ise istikrar programlarının uygulandığı 

görülmektedir. Bu dönemde Türkiye siyasi ve toplumsal karışıklıklara sahne olmuş, iki askeri 

darbe yaşamış ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirmiştir. Siyasi ve sosyal olaylar ile 

askeri hareketliliklerin sonuçları, bu dönemde savunma harcamalarının da artmasına neden 

olmuştur. Savunma harcamalarının ülkelerin bekası ile doğrudan ilgili olduğunu, bu yirmi yıllık 

dönemin savunma harcamaları analiz edildiğinde net olarak görmek mümkündür.  

1980 sonrası dönemde ise; hem dış politikada yaşanan olayların güvenlik problemleri ile alakalı 

olması, hem de ülke içerisinde artan gerginlik, özellikle 1984 yılından itibaren açık tehdit haline 

gelen PKK terörü ile mücadele nedeniyle savunma harcamalarının önemi artmıştır. Aynı 

dönemde; 1994 ekonomik krizi başta olmak üzere 1999 ve 2001 ekonomik krizleri ve 1999’da 

yaşanan iki büyük depreme rağmen, artan terör olayları ile başa çıkmak adına savunma 

harcamaları için bütçeden ayrılan payda, 2000 yılına kadar artış olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin savunma harcamaları incelenirken dar anlamda; Milli Savunma Bakanlığı 

bütçesini, daha geniş anlamda ise Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı harcamalarını dâhil etmek, en geniş anlamda da bütçe dışı 

harcamaları da ekleyerek değerlendirmek uygun olsa da, burada savunma harcamaları, bütçe 

dışı harcamaların net olarak ortaya konulamamasından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel 

ihtiyaçlarının karşılandığı bütçenin MSB bütçesi olmasından dolayı MSB bütçesi ile 

sınırlandırılmıştır. 

Bu kapsamda savunma harcamalarının 2007-2016 yılları arasındaki seyri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 4. Türkiye’nin 2007-2016 Yılları Arasındaki Savunma Harcamaları 

YILLAR 

HARCAMA 

(MİLYON TL.) BÜTÇE PAYI 

K/B GSYH 

(2010 SABİT ABD 

DOLARI) 

K/B SAV. HAR. 

(2010 SABİT ABD 

DOLARI) 

2007 11,854 5,81 10,637 220,4 

2008 12,889 5,68 10,599 243,5 

2009 14,683 5,47 9,973 229,5 

2010 15,101 5,13 10,672 248,1 

2011 16,463 5,23 11,683 235,4 

2012 18,524 5,12 12,052 239,9 

2013 19,872 4,87 12,685 244,8 
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2014 21,267 4,74 13,312 229,2 

2015 22,723 4,49 13,898 201,9 

2016 26,281 4,5 14,117 185,9 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, https://www.sipri.org.yearbook/2017 ve Dünya Bankası 

https://www.worldbank.org./trErişim Tarihi: 14.10.2018 

Tablo incelendiğinde, 2007-2016 yılları arasında kişi başı GSYH arttığı halde, savunma 

harcamalarının bütçeden aldığı pay ve kişi başı savunma harcamalarında azalma vardır. 2007 

Yılında 5,81 olan bütçe payı, 2010 yılında 5,13’e düşerken, kişi başı savunma harcaması 2010 

yılında 248 ABD doları ile en yüksek seviyeye çıkmıştır. 2016’ya gelindiğinde; bütçe payı 4,5’e 

düşerken; kişi başı savunma harcaması da en düşük seviye olan 185 ABD dolarına düşmüştür. 

Kişi başına savunma harcamasının %25 oranında düşmesi, bu dönemde, “Türkiye’nin 

jeopolitik konumu itibariyle daha güvenli bir ülke haline gelmemesi, büyük çaplı bir ekonomik 

kriz ya da anormal düzeyde bir nüfus artışı olmaması, bununla birlikte, 2010 yılından itibaren 

dünyada Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme gayretlerinin “Arap Baharı” ile fiiliyata 

geçirildiği, bu kapsamda 2011 yılında “Suriye Krizi”nin patlak verdiği ve bugün ülkemizi 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en büyük beka sorunu ile karşı karşıya bırakan önemli gelişmelerin 

yaşandığı göz önüne alındığında, gerçekten açıklanmaya muhtaç olarak değerlendirilebilir. 

Merkezi Yönetim Bütçesinden harcama yapan MSB.lığı ile iç güvenlik birimleri ve bazı önemli 

icracı bakanlıkların 2010-2016 yılları arasında yaptığı harcamalar, aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 5. Genel Bütçeli İdarelerin Harcamaları(2010-2016) (Milyon TL.) 

KURUMLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MSB 15,101 16,463 18,524 19,872 21,267 22,723 26,281 

J.GN.K.LIĞI 4,158 4,551 5,187 5,447 6,213 7,348 8,890 

EMN.GN.MD.LÜĞÜ 9,402 11,394 13,125 14,998 16,333 18,603 22,333 

SAHİL GÜV.K.LIĞI 0,222 0,273 0,334 0,353 0,388 0,458 0,516 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3,268 2,550 3,493 4,093 6,638 7,278 8,343 

MEB 30,413 35,318 41,349 47,748 53,958 62,247 73,999 

SAĞLIK BAKANLIĞI 14,768 17,231 14,326 18,155 19,702 22,954 26,385 

ADALET BAKANLIĞI 3,925 5,079 5,967 7,148 8,465 9,846 11,152 

TARIM BAKANLIĞI 7,900 7,447 11,144 12,994 13,557 14,840 16,821 

ÇALIŞMA VE SOS.GÜV. 

BAKANLIĞI 
31,371 21,825 28,322 29,686 32,805 25,658 43,556 

MERKEZİ YÖNETİM 

BÜTÇESİ 
294,358 314,606 361,886 408,224 448,752 506,305 584,071 

https://www.worldbank.org./tr
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Kaynak:T.C.Maliye Bakanlığı (BUMKO) Erişim Tarihi:14.10.2018  

Tablolar incelendiğinde; 2016 yılında, bütçeden en çok pay alan kurumlardan Maliye Bakanlığı 

%26,06 ile ilk sırada, Milli Eğitim Bakanlığı %12,67 ile ikinci sırada, Hazine Müsteşarlığı 

%11,48 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı’nın ise %4,50 ile, %4,51 

pay alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ardından altıncı sırada yer aldığı, 

hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün %3,82 ile yedinci sırada geldiği görülmektedir. 

Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırması esas alındığında, 2016 yılı rakamlarına göre 

merkezi yönetim bütçe giderleri toplamının 584 milyar TL olduğu, faiz giderlerinin 50,247 

milyar TL ile bütçe giderlerinin %8,6’sına tekabül ettiği, 2016 yılında bütçe açığının 29,932 

milyar TL olduğu görülmektedir. Aynı dönemde bütçe gideri olarak en yüksek payın 224,867 

milyar TL ile Cari transferlere, ikinci sırada ise 148,864 milyar TL ile personel giderlerine 

ayrıldığı Merkez Bankası ve TÜİK verilerinden anlaşılmaktadır.  

2016 Yılı merkezi yönetimin Hazine Müsteşarlığı’nın rakamlarına göre iç borç stoku 468,644 

milyar TL, dış borç stoku 291,306 milyar TL, toplam borç stoku da 759,950 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

7. SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN SAVUNMA HARCAMALARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ 

Bu çalışmada, ülkelerin savunma harcamalarının, gayri safi yurt içi hâsılalarından aldıkları pay 

ile satın alma gücü paritelerinin karşılaştırılmasına ve  değerlendirilmesine çalışılmıştır. 

Ülkelerin yıllara göre satın alma gücü pariteleri ile savunma harcamalarının analizini içeren 

çalışmada elde edilen veriler STATA programı ile değerlendirmeye alınmıştır. 

Yerli ve yabancı literatür taramasında makro düzeyde ekonomik göstergelerle savunma 

harcamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmasına rağmen, savunma 

harcamalarının GSYİH'e oranı (SAVHARGSYIHORAN) ile satın alma gücü paritesi (SGP) 

arasındaki ilişkiyi tek tek inceleyen herhangi bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmanın amacı, SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesi üzerinde satın alma 

gücü paritesi (SGP) ekonomik göstergesinin etkisini belirlemektir. Ancak literatürde yapılan 

incelemede SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesi üzerinde diğer ekonomik 

göstergelerinin de etkili olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmanın asıl amacı olarak 

SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesi üzerinde SGP'nin etkisi belirlemek olmasından 

dolayı, kurulan ekonometrik modelde bağımlı değişken olarak SAVHARGSYIHORAN 

ekonomik göstergesi ve bağımsız değişken olarak SGP ekonomik göstergesi olarak alınmış, 

SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesini etkileyen diğer ekonomik göstergeler ise 

kurulan modelde hata terimi içinde ele alınmıştır. 

Literatürde ülkelerin ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiler genellikle panel veri modelleri 

ile incelenmektedir. Çünkü ekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 
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kurulan ekonometrik modelin yapısında modelde kullanılan birimlerin ve zamanın etkisi 

olabilmektedir. Aslında kurulan modeli etkileyen sadece birimlerin ve zamanın etkisi dışında 

başka etkilerde bulunabilir. Ancak yapılan çalışmada incelenen konuda sadece bu iki etki söz 

konusu olmasından dolayı bu çalışmada diğer etkilere ve bu etkilere ait teorik bilgilere yer 

verilmemiştir. 

 Çalışma kapsamında kurulan ekonometrik model, panel veri modelidir. Literatürde birçok 

disiplinde panel veri modelleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yerli ve yabancı literatür taraması neticesinde SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesini 

etkileyen birçok ekonomik gösterge değişkenlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesini açıklamak için bazı durumlarda açıklayıcı 

değişkenin logaritmasının alınması gerekirken, bazılarının ise üssel veya doğrusal bir biçimde 

açıklanabildiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde Persson, Roland ve Tabellini 

(1997 ve 2000), Persson ve Tabellini (1999 ve 2003) ve Albalate, Bel ve Elias (2012) tarafından 

kurulan modelindeki SAVHARGSYIHORAN ve SGP ekonomik göstergeleri arasında kurulan 

ilişkinin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ancak yapılan çalışmanın amacı 

SAVHARGSYIHORAN ve SGP ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

olduğundan, diğer ekonomik göstergeler hata terimi olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda 

bağımlı değişken SAVHARGSYIHORAN ekonomik göstergesi iken, bağımsız değişken SGP 

ekonomik göstergesidir. Her iki değişken arasındaki ilişki, değişkenlerinin doğal 

logaritmalarının alınmış doğrusal ilişki şeklinde kurulmuştur. Bu kabul edilen ilişki, Albalate, 

Bel ve Elias tarafından kurulan modeldeki iki değişken arasındaki ilişkiden alınmıştır. Bu 

kapsamda kurulması planlanan ekonometrik modelin en genel hali eşitlik (1)'de gösterilmiştir.  

𝐿𝑛 SVNHARGSYIHORAN𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛 SGP𝑖𝑡+휀𝑖𝑡,휀𝑖𝑡 ~ i.i.d. (0, 𝜎2) (1) 

Yapılan çalışmada kullanılan SAVHARGSYIHORAN ve SGP ekonomik göstergeleri değerleri 

ile ilgili olarak yapılan panel veri analizi kapsamında düzenlenmiş istatistiki bilgiler Tablo-6'da 

sunulmuştur. Tablo-6 incelendiğinde, panel veri analizi kapsamında 99 ülkeye ait 2007 ile 2016 

yılları arasına ait bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 6. SAVHARGSYIHORAN ve SGP Değişkenleri Betimleyici İstatistikleri (Yapılan 

Analize Göre Düzenlenmiş Hali) 

Değişkenler 
Gözlem 

Sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

ID 990 50 28,59 1 99 

Zaman 990 2011.5 2,87 2007 2016 

SAVHARGSYIHORAN 990 0,582 0,645 -1,772 2,778 

SGP 990 135,52 3877,88 7,453 122027 
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Tablo-6’da yer alan değerler incelendiğinde panel veri analizinde ID değişkeni, birimleri (10 

yıl * 99 ülke=990 adet birim); Time değişkeni, zamanı (10 yıl* 99 ülke=990 zaman); 

SAVHARGSYIHORAN değişkeni, bağımlı değişkeni ve SGP değişkeni, bağımsız değişkeni 

temsil etmektedir. Tablo-6'nın ilk sütununda birimlere, zamana ve bağımlı ve bağımsız 

değişkenlere ait gözlem değerleri, ortalama değerler, standart sapma değerleri ile maksimum 

ve minimum değerler bulunmaktadır. 

Panel veri modellerinin tahmini için yaygın olarak kullanılan çeşitli tahmin yöntemleri vardır. 

Panel veri modelinde uygun tahmincinin seçilmesinde yapılması gereken ilk iş, modelin klasik 

havuzlanmış mı, sabit etkili mi, yoksa tesadüfi etkili mi modellerin arasından seçmeye karar 

vermektir. Panel veri modelinde uygun tahmincinin seçilmesi amacıyla literatürde çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Ancak kullanılan yöntemlerden Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı 

(LM) Testi ve Hausman Testi en yaygın kullanıma sahip yöntemlerdir. Yapılan çalışmada 

uygun tahminci için havuzlanmış ve tesadüfi etkili panel veri modelleri arasında tercih yapmak 

için Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testi, sabit etkili ve tesadüfi etkili modellerin 

arasında tercih yapmak amacıyla ise Hausman Testi kullanılmıştır. Literatürde söz konusu 

seçimi yapmak amacıyla geliştirilmiş çeşitli yöntemlerin mevcut olmasına rağmen yapılan 

çalışmalarda bu iki yöntem yaygın olarak kullanılmasından dolayı bu çalışmada da kullanılması 

tercih edilmiştir. 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testinde kullanılan sıfır hipotezi ve karşıt hipotez 

aşağıda gösterildiği şekilde kurulur.  

𝐻0: 𝜎𝛼
2=0 (birim etkinin varyansının sıfıra eşittir.) 

𝐻1: 𝜎𝛼
2 ≠0 (birim etkinin varyansının sıfıra eşit değildir.) 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testinde hesaplanan test istatistiği, bir serbestlik 

dereceli ki-kare dağılımına sahiptir. Bu kapsamda test istatistiği, ki-kare tablosundan bir 

serbestlik derecesi ile bulunacak tablo değeri karşılaştırılır. Test istatistiği tablo değerinden 

küçük ise 𝐻0 hipotezi, büyük ise 𝐻1hipotezi kabul edilir.  

Stata paket programında Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testi xttest0 komutu ile 

yapılmaktadır. Bu kapsamda Stata paket programından elde edilen analiz sonuçları Tablo 7'de 

yer verilmiştir.  

Tablo 7. Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testi Analiz Sonuçları (xttest0) 

 Varyans Standart Sapma Ki-kare p 

SAVHARGSYIHORAN 0,417 0,645 

3704,49 0,000 

E 0,036 0,190 
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U 0,382 0,618 

Tablo 7'de yer alan değerler incelendiğinde test sonucunda ki-kare olasılık değeri anlamlılık 

seviyesinde küçük (p (0.0000)<0.05) olmasından dolayı birim etkinin varyansının sıfıra eşit 

olduğu 𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. Bu durumda birim etkileri anlamlıdır ve havuzlanmış en 

küçük kareler yönteminin kullanılması uygun değildir. Bu durumda panel veri modelinde sabit 

veya tesadüfi etkili tahmin yöntemlerinin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Sabit etkili ve tesadüfi etkili modellerin arasında tercih yapmak amacıyla Hausman Testinde 

kullanılan sıfır hipotezi ve karşıt hipotez aşağıda gösterildiği şekilde kurulur. 

𝐻0:E (𝑢İ𝑇\𝑋𝑖𝑡) = 0 (Birim etkili modelde hata terimlerinin bileşenleri ile açıklayıcı 

değişkenler korelasyonsuzdur.) 

𝐻1: E (𝑢İ𝑇\𝑋𝑖𝑡) ≠ 0 (Birim etkili modelde hata terimlerinin bileşenleri ile açıklayıcı 

değişkenler korelasyona sahiptir.) 

Hausman testinde, hesaplanan test istatistiği değeri Ki-kare tablosundan K (tahmin edilen 

parametre sayısıdır ve sabit ve tesadüfi etkili modeller için tahmin edilen parametre sayıları 

eşittir.) serbestlik derecesi ile bulunan değerden büyükse 𝐻1 hipotezi, küçükse 𝐻0 hipotezi 

kabul edilecektir. 𝐻1hipotezi kabul edilirse, tesadüfi etkili modelin hata terimi bileşenlerinin 

bazı bağımsız değişkenler ile ilişkili olduğuna karar verilerek sabit etkili model tercih 

edilecektir. 𝐻0hipotezi kabul edilirse, hata terimi bileşenlerinin bağımsız değişkenlerle ilişkisiz 

olduğuna karar verilerek tesadüfi etkili tahmin yöntemleri tercih edilecektir. 

Testin analizinin ilk aşamasında kurulan panel veri modeli, tesadüfü etkili ve sabit etkili olmak 

üzere tahmin edilmiştir. Daha sonra tahmin denklemleri Stata yazılımında ayrı ayrı belleğe 

alınmış ve en son olarak Hausman Testi yapılmıştır. Bu kapsamda Stata paket programından 

Hausman Testi ile ilgili elde edilen analiz sonuçları Tablo 8'de yer verilmiştir. 

Tablo 8.  Hausman Testi Analizi 

 FE RE Fark 
Standart 

Hata 
Ki-kare p 

SGP 1,89e-06 1,95e-06 -9,06e-08 4,35e-08 1,95 0,1631 

Tablo 8'de yer alan analizde açıklayıcı değişkene ait parametre katsayısı, standart hata ve 

Hausman Ki-kare test istatistiği yer almaktadır. Hausman test istatistiğine göre 𝐻1 hipotezi 

reddedilmektedir p (0.1631>0.05). Bu durumda tesadüfi etkili modelin varsayımlarının 

karşılandığı ve bu nedenle tesadüfi etkili modele ait seçilecek olan tahminci ile tahmin sürecine 

devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bundan sonraki aşamalarda modelin Değişen Varyans Testi (Levene-Brown ve Forsythe Testi), 

Otokorelasyon Testi (BaltagiWu LBI Testi), Yatay Kesit Bağımlılığı Testi (Pesaran CD Testi) 
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yapılmıştır. Tesadüfi etkili modelde değişen varyans durumunda dirençli (robust) standart 

hataların elde edilmesinde literatürde yer alan tahmincilerden Huber, Eicker, White tahmincisi 

kullanılmış, analiz sonuçları incelendiğinde, modelin genel anlamlılığını ölçen Wald testine 

göre kurulan modelin (Wald Ki-kare: 134964,41, serbestlik derecesi:1, p (0.0000)<0.05) ve 

sabit ve regresyon katsayılarının anlamlı (p (0.0000) ve p (0.0000)<0.05) olduğu ve kurulan 

modelde yer alan SGP açıklayıcı değişkeninde meydana gelen bir standart sapmalık değişmede 

SAVHARGSYİHORAN bağımlı değişkeninde 1,95’e-0,6’lık standart sapmalık bir değişime 

neden olduğu tespit edilmiştir.  

Sahte regresyon sorunu ile karşılaşmamak için her bir değişkenin durağan düzeyleri ile 

regresyon analizine katılması gerektiğinden, her iki değişkenin durağanlık testleri, Levin-Lin 

ve Chu (1992) birim kök testi kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda hem 

SAVHARGSYIHORAN değişkeninin, hem de ve SGP değişkeninin birim köke sahip olmadıkları 

tespit edilmiştir. 

8. SONUÇ 

Savunma harcamaları, kamusal harcamaların bir bölümünü oluşturmakla birlikte, tüm kamusal 

harcamalarda olduğu gibi ülkelerin ekonomik güçleri ile doğrudan bağlantılıdır. Savunma 

harcamalarını diğer kamu harcamalarından ayıran en önemli özelliklerden biri, karşı 

konulamaz, kaçınılamaz, feragat edilemez bir yanının olmasıdır. Savunma harcamalarının 

artması ya da azalması; ülkelerin ekonomilerinin büyümesi ya da küçülmesiyle doğrudan 

alakalı olmakla birlikte; ülke bekasını tehlikeye sokabilecek tehdit algısı da bu değişime neden 

olabilir.  

Ülkeler, ancak yıllık GSMH’ları ölçüsünde harcama yaparak toplumun ihtiyaçlarını 

karşılayabilirler. Diğer kamu harcamalarında olduğu gibi savunma harcamalarında da bir kısım 

ihtiyaçların yurt dışından tedarik yoluyla temin edilmesi söz konusudur. Bu durum, GSMH’nın 

satın alma gücü paritesi ile yeniden değerlemesinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Ülkelerin satın alma gücü paritelerinin savunma harcamaları üzerindeki etkilerinin ortaya 

konulmasına yönelik yapılan bu çalışmanın sonunda; SAVHARGSYIHORAN bağımlı değişkeni 

ile SGP bağımsız değişkeni arasında kurulan matematiksel modelde elde edilen Huber, Eicker, 

White tahmincisi sonuçlarının kullanılabilir olduğu ve her iki değişken arasında nasıl bir 

ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Modele göre “herhangi bir ülkenin, herhangi bir yılda, SGP 

değerinin ne kadar olacağı tahmin ediliyorsa, bu kapsamda aynı ülkenin aynı yıl içinde 

SAVHARGSYIHORAN değişkeninin değeri de tahmin edilebilir” sonucu elde edilmiştir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FOSİL YAKIT İKİLEMİ 

 

Bahar BURTAN DOĞAN 1 

Cenk DİNÇER 2 

Özet 

Çağımız, küresel problemlerin çok ciddi şekilde arttığı, insanları bunalttığı ve çözüm yolları arama noktasında 

büyük gayretlere sevk ettiği sıkıntılı bir süreç olarak anılmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı bu 

problemleri çözme noktasında bir fırsat, toplumları arkasından sürükleyen bir çalışma alanı olarak ortaya 

çıkmıştır. Üretim, küreselleşmenin bütün bileşenleri ile doğrudan ilgili en önemli konulardan biridir. İnsanın 

refahı ve sürdürülebilir olması açısından son derece önemlidir. Ne var ki bu kendi içinde bir çelişkiyi de 

beraberinde getirmektedir. Üretimin en temel girdisi olan enerji, günümüzde büyük ölçüde fosil yakıtlara 

dayanmaktadır. Bu ise çevre açısından kritik bir problemi beraberinde getirmektedir.  

Yenilenebilir Enerji Kaynakları sanıldığının aksine bu sorunun çözümü noktasında var olan şartlar ve teknoloji 

düzleminde tatmin edici bir çözüm sağlamamaktadır. Fosil yakıtların düşük maliyetli ve büyük verimli yapısı 

kaçınılmaz olarak üretimde vazgeçilmez konumunu korurken; buna bağlı olarak çevrenin tahribatı ve küresel 

ısınma ve ekoloji üzerindeki tahribatı, insanlığı kaçınılmaz olarak bir çelişkinin ortasında bırakmaktadır.  

Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın üç temel unsuru olan üretim, çevre ve sosyal yapı bileşenlerinden üretim 

ve çevre bağlamında bir çelişkiyi doğuran, enerji sektöründe en büyük paya sahip fosil yakıtlar konusu ele 

alınacaktır. Eğer insanlık sürdürülebilir kalkınma sürecinde amaçlarını elde etmek istiyorsa, bu çelişki şu an için 

önünde duran en önemli ve acil problemlerden biri olarak çözüm beklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Üretim, Enerji, Çevre, Fosil Yakıtlar. 

FOSSIL FUEL DILEMMA IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 Abstract 

Our era is known to be a troublesome process where global problems are increasing dramatically, overwhelming 

people and making great efforts to find solutions. The concept of Sustainable Development has emerged as a field 

of study that drives communities behind as an opportunity to solve these problems. Production is one of the most 

important issues directly related to all the components of globalization. It is very important for human welfare and 

its sustainability. However, this brings along a contradiction in itself. Today, energy, which is the main input of 

production, is based largely on fosil fuels. This brings about a critical problem for the environment.  

Contrary to what is believed, renewable energy sources do not provide a satisfactory solution in terms of the 

existing conditions and technology to solve this problem. The low-cost and highly efficient structure of fosil fuels 

inevitably maintains its indispensable position in production, and consequently destruction of the environment and 

global warming and its ecology inevitably leaves humanity in the midst of a contradiction. 

In this study, fosil fuels, which have the largest share in the energy sector, that contradicts production and 

environment protection in terms of the compounds of production, environment and social structure – the three 

main points of sustainable development– will be discussed. If humanity wants to achieve its goals in the process 

                                                           
1 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, baharburtandogan@yahoo.com. 
2 Y.L. Öğrencisi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, Türkiye, cenkbeyoglubey@gmail.com. 
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of sustainable development, (SDG)  this contradiction is waiting for a solution as one of the most important and 

urgent problems. 

Key Words : Sustainable Development, Production, Enegry, Environment, Fossil Fuel. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL BOYUTU 

Sürdürülebilir Kalkınma kavramının temelinde kalkınma kavramı vardır. Ekonomik 

büyümeden temel alan kalkınma kavramı giderek ekonomik büyümeyi de içine almakla 

beraber, zamanla onun ötesinde çok boyutlu daha geniş bir kavram olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kalkınma, toplumsal açıdan ekonomik, sosyal, kültürel anlamda yapısal bir 

değişim ve dönüşümü ifade etmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra daha yoğun kullanılan 

ve tartışılan kalkınma kavramı 1970’lerde ciddi eleştirilere konu olmuştur. Daha sonrasında 

kalkınma olgusu sosyal ve çevresel boyutları ile beraber ele alınmaya başlanmış ve bugünkü 

sürdürülebilir kalkınma kavramının temelini oluşturmuştur.  

Bir toplumda üretilen mal ve hizmetlerdeki artış olarak ifade edilen ve genel olarak Gayri Safi 

Milli Hasıla (GSMH) ile ölçülen ekonomik büyümenin (Tunca;2011:7) genişleyerek yapısal 

değişim ve dönüşümü ifade eden kalkınma kavramını ortaya çıkarması, sürdürülebilir kalkınma 

kavramının da temellerinin atılmasına neden olmuştur. (Berber;2015:3) Kalkınma kavramının 

da 1980’li yılların sonunda özellikle çevre konusunu da içine alarak sürdürülebilir kalkınma 

kavramını ortaya çıkarması, insanlığın refaha erme konusunda ortak sorunlarını çözme 

noktasında var olan kavramların yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik büyüme ve 

kalkınma kavramları, insanlığın sorunlarını çözme noktasında yeterince kapsayıcı olmadığı ve 

yetersiz kaldığı için sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıştır. 

Kavramsal açıdan sadece yetersizlik sorunsalının yanında başka problemler de söz konusu 

olabilmektedir. Kalkınma kavramı ile ekonomik, sosyal kapasitenin, önceliklerin ve tercihlerin 

değişmesi ile ilgili bir süreç anlaşılmaktadır. Bu süreç çok geniş anlamda herkes için refah ve 

daha iyi yaşam standartları ile ilgilidir. Ancak bu standartlar kişilere, bölgelere, toplumlara göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Bu ise kalkınma ve onun ölçülmesinde ortak bir anlayış 

sağlamak ve ortak bir dil kullanmak noktasında sorun olabilmektedir. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak için temel ihtiyaçların karşılanması ve bu ihtiyaçların ne olduğu konusunda, 

kalkınmayı ölçmek adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde her yıl 

yayınlanan “İnsani Gelişim Endeksi” (HDI) gibi bir takım ölçütler geliştirmiştir. (Biswjit; 

2012:27) Sağlıktan ekonomik duruma, eğitimden özgürlüklere kadar insanın refahını ve 

gelişimini ölçen ölçütler bu amaçla kullanılmaktadır. 1990 yılında ilk insani gelişim raporu 

yayınlandığında refah ve onun ölçümü sadece ekonomik ölçütlerle sınırlandırılmamış, insan 

hayatını ilgilendiren her türlü içerik bu ölçüme konu haline gelmiştir.1 

                                                           
1United Nations Development Programme (UNDP) New York, 1990, Oxford UniversityPress ISBN:0-19-506481-

X (paper) http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf Erişim Tarihi: 

11.12.2018 
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Toplumların gelişme ve daha iyi yaşam standartlarını kavuşma isteği, dünyanın her yerinde 

arzu edilen bir istektir. Ancak tarihsel süreç içinde ülkelerin farklı oranlarda büyüdükleri 

görülmektedir. Bundan iki yüz yıl öncesine kadar ülkeler ve bölgeler arasındaki gelir farkı 

günümüzdeki kadar fazla değildi. Günümüzde eşitsizlikler gerek bir toplum içinde bireysel 

anlamda; gerek toplumlar arasında daha da artmıştır. (Gürak; 2016:13) Ekonomik büyüme ve 

kalkınma farkının dünyanın değişik bölgelerinde ve toplumlarında farklı olmasının nedeni, 

coğrafi konum ve o bölgenin sahip olduğu doğal kaynaklar, sermaye birikimi, iş gücü miktarı 

ve beşeri sermaye, teknolojik düzey,  girişimcilik, politik yapı gibi farklılardan 

kaynaklanabilmektedir (Üzümcü; 2015:1).  Neticede günümüzde homojen bir dünya yerine 

küresel olarak eşitsizlik dengesizliklere, zaman zaman uçuruma dönen kalkınmışlık farklarına 

sahne olan bir dünya ortaya çıkmaktadır.  

1970’lerden sonra kalkınma kavramının sorgulanması 1980’lerin sonunda sürdürülebilir 

kalkınma tanımının ilk kez yapıldığı ve kısaca Brundtland Konferansı1 denilen konferansa 

kadar devam etmiştir. Ancak sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının başlangıcı daha eskilere 

dayanmaktadır. Tablo-1’de verilen uluslararası birleşimlerde özellikle çevre konusunun 

ağırlıklı şekilde ele alınması sürdürülebilir kalkınmanın çevre ile olan ilişkisinin bir 

göstergesidir. Bu toplantılarda sürdürülebilir kalkınmanın temelleri prensipleri oluşmaya 

başlanmıştır.  

1.2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı ve Bileşenleri 

Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında yapılan “Ortak Geleceğimiz” toplantısında 

(Bruntland Konferansı) ilk kez tanımı yapılan sürdürülebilir kalkınma kavramı, kısaca bugünün 

ihtiyaçlarını sonraki kuşaklara zarar vermeden karşılayabilmek olarak tanımlanmıştır. Bu tanım 

sürdürülebilir kalkınmanın çevre ile olan bağlantısı adına önemli bir tanımdır. Çünkü 

günümüzün çevresel sorunları büyük ölçüde üretim ve onun tarzından kaynaklanmakta olup 

dünyanın geleceğini ve sonraki kuşakları tehdit etmektedir.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı doğası gereği belirli bir derecede kavramsal belirsizlik de 

içermektedir.2Ancak sürdürülebilir kalkınma gibi küresel olarak benimsenmiş bütünleştirici bir 

kavramın daha sınırlı, dar ve homojen gruplar için geçerli olabilecek kavramsal bir açıklığı ve 

kesinliği taşıması beklenemez. Yine de bu tür bir belirsizlik mutlaka dezavantaj olarak 

değerlendirilemez Hatta tüm toplumlar tarafından kucaklanmasını sağlayacak kavramsal 

katılıktan koruduğu için avantaj olarak görülebilmektedir. (Scalar; 2015:2)  

                                                           
1 Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu: Ortak Geleceğimiz. (Report of the World 

Commission on Environment and Development: OurCommonFuture, 1987 Part 1: “2. TowardsSustainable 

Development”, “2.1. TheConcept Of SustainableDeveleopment” 
2 SIMMA, Bruno, “Foreword”, International LawandSustainable Development 

PrinciplesandPracticeLeiden/Boston 2014 
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Sürdürülebilir kalkınma anlayışı ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel üzerine 

inşa edilmiş bir yaklaşımdır. Amaç bu üçünün, birini diğerine feda etmeden, birlikte yürümesini 

sağlamaktır. İnsanlığın refahı için bu üç temelli çok bileşenli yaklaşımın en önemli handikabı 

da burada ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan bu ikilem, günümüzde sürdürülebilir 

kalkınmanın önündeki acil çözülmesi gereken en büyük problemdir.    

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan üç sütunlu yapısı ile bu 

sütunların her birine yönelik bileşenleri olan, çok boyutlu ve geniş bir yaklaşım olarak bir çok 

hassas dengeye sahiptir. Bu bileşenler insanı, onun mutluluğunu ve refahını amaç edinen 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı için başlıca çalışma konularıdır. Bu amaçlara içinde 

yaşadığımız dünyayı ve onun doğal yapısını bir sonraki nesillere bozmadan, tahrip etmeden 

ulaşmayı hedefleyen bu çalışma alanı, insanı ve onun refahını doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgilendiren her konu ile bir şekilde ilişkilidir. Gelir dağılımı adaletsizliği, eğitim ve sağlık 

sorunları, kentleşme ve enerji kullanımı, enerjinin çevresel hasarı bu alanın bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Bunlar başta olmak üzere, insan kaynaklı çevresel bozulmalara, iklim 

değişikliğinden, temel hak ve hürriyetlerin bütün dünyayı içine alacak şekilde 

yaygınlaştırılmasına, dünyada açlığın tamamen bitirilmesinden yoksullukla mücadeleye kadar 

küresel toplumun bütün problemlerini çözmeye odaklı bütün çalışmalar, sürdürülebilir 

kalkınma açısından bir çalışma alanı olarak onun bileşenlerini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınma yaklaşımı, bu bileşenlerin her birindeki gelişmenin ve başarının diğerini etkileyeceği 

fikrini ileri sürerek, hedeflenen amaçların ancak bütün bileşenlerin bütüncül bir mantıkla bir 

ara ele alınmasıyla mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımında gelecek kuşak vurgusunun en önemli nedeni, 

Sanayi Devrimi’nden sonra dramatik olarak artan üretim ve sanayileşmenin çevreye verdiği 

tahribatın, insanlığın geleceğini tehdit edecek kadar büyük olmasıdır. Küresel ısınma, ekolojik 

dengenin bozulmasından insanlar için yaşamsal önemi olan biyo çeşitliliğin azalması ve türlerin 

yok olmasına kadar geniş bir yelpazede, insanlığın geleceği için ciddi endişeler barındıran en 

önemli küresel problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu problemin çözümü için, özellikle de sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir çok uluslararası 

birleşimlerde çevresel bozulma ve bunun giderilmesine yönelik tedbir arayışları gündeme 

gelmiştir. On yıllarca artarak devam eden ve çok geniş katılımlarla küresel olarak sorunun ele 

alındığı bir toplantılar ve birleşimler, sorunu çözme yolunda büyük gayretle sahne olmuştur. 

Şekil’1 de küresel olarak gösterilen çabalar sonucunda gerçekleştirilmiş ve çok önemli 

uluslararası aktiviteler gösterilmektedir. Bunlar sürdürülebilir kalkınma kavramının ve bu 

kavramın gelişmesinin kilometre taşları olması yanında, ağırlıklı olarak çevresel bilincin 

oluşmasında da önemli aktivitelerdir. Bakıldığı zaman çevresel hassasiyetin bu aktivitelerde 

ağırlıklı bir paya sahip olduğu anlaşılabilmektedir.  
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Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma İle İlgili Uluslararası Aktiviteler 

YIL AKTİVİTE ÖNEMİ 

1969 BM İnsan ve Çevresi Raporu 

2.000 den fazla bilim insanının 

hazırladığı rapor çevresel bozulmalara 

karşı alınacak önlemler konusundadır.  

1972 Stockholm Konferansı 

“Sadece Bir Dünya” söylemi ile 

çevrenin korunmasına yönelik bildiri ve 

faaliyet planı yapılmıştır.  

1975 

UNESCO Çevre Eğitimi 

Üzerine Konferans (Belgrad, 

Yugoslavya) 

1972 Stockholm Konferansı’nda ele 

alınan aynı problemlere vurgu 

yapılmıştır.  

1979 
İlk Dünya İklim Değişikliği 

Konferansı (Cenova, İsviçre) 

İklim Değişikliğini araştırma ve 

gözlemle programına odaklanılmıştır. 

1981 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Üzerine İlk Birleşmiş Milletler 

Konferansı (Paris, Fransa)  

Gelişmekte Olan Ülkelere Destek Olmak 

İçin Yol Haritası Çıkarılmıştır.  

1984 

Birleşmiş Milletler Dünya 

Çevre ve Gelişme Komisyonu 

(WCED) Kurulması 

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

Arasında çevresel Konularda İşbirliğinin 

Sağlanmasını Görev Edinen bir 

Komisyonun Kurulmuştur  

1987 

Brundtland Raporu (Ortak 

Geleceğimiz Raporu) 

Rapor ilk kez “Sürdürülebilir Kalkınma” 

terimi kullanılmış ve temel prensipleri 

ortaya konulmuştur 

Montreal Protokolü 

Ozon Tabakasına zararlı etki eden 

etkenler konusunda araştırma sonuçlarını 

içermektedir. 

1990 
İkinci İklim Değişikliği 

Konferansı (Cenova, İsviçre) 

Küresel iklim değişikliğinin izlenme 

sisteminde daha gelişmiş araştırmalar ve 

çalışmalar yapılması için küresel bir 

programın oluşturulması sağlanmıştır. 
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1992 

Rio Konferansı (Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Gelişme 

Üzerine Konferans) (Rio de 

Janeiro, Brazil) 

Rio Deklarasyonu ve Sürdürülebilir 

Kalkınmanın geleceği için 21 faaliyet 

planı oluşturulmuştur. 

1997 

İklim Değişikliği Üzerine 

Kyoto Protokolü ( Kyoto, 

Japan) 

Atmosfere karbon dioksit emisyonunu 

azaltmak amacıyla imzalanan anlaşma 

2000 
Birleşmiş Milletler Binyıl 

(Milenyum) Deklarasyonu  

2015 kadar sekiz ana maddeden oluşan 

bin yıl gelişme hedefleri tespit edilmiştir.  

2002 

Johannesburg Konferansı 

(Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi) (Güney 

Afrika)  

Rio Konferansı’ndan sonra alınan 

kararların değerlendirilmesine yönelik 

bir zirve yapılmıştır.  

 

2009 

Üçüncü İklim Değişikliği 

Konferansı (Cenova, İsviçre) 

İkincisine göre daha gelişmiş bir izleme 

sistemi kurulması için çalışılmıştır. 

Dünya G20 Zirvesi (Pittsburgh, 

ABD) 

Sürdürülebilir ekonomi alanında G20 

ülkeleri anlaşma yapmışlardır.  

2012 

Birleşmiş Milletler Rio+20 

Konferansı  (Rio de Janeiro, 

Brazil) 

1972 Rio Konferansı’ndan 20 yıl sonra 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

yenilenmiştir. 

2015 
Birleşmiş Milletler 2015 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi  

2030 yılına kadar uygulanacak 17 ana 

maddeden oluşan hedefler belirlenmiştir.  

2015 

Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Konferansı COP21 

Paris İklim Değişikliği 

Konferansı (Paris, Fransa)  

Atmosferde bulunan ve iklim 

değişikliğine neden olan insan kaynaklı 

karbon emisyonunun azaltılmasına 

yönelik tedbirler görüşülmüş ve 

anlaşmaya varılmıştır  

Kaynak: Klarin; 2018: 72. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ENERJİ PROBLEMİ 

Enerji, iş yapabilme, bir nesne ya da sistemin kendisi veya diğer nesne ya da sistem üzerinde 

etki oluşturabilme yeteneğini ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır. (Yapraklı, 
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2013:12). Enerji günümüz dünyasında vazgeçilmez bir pozisyondadır. Enerji bir yandan 

insanlığın sürekli artırılması gereken yaşam standardının ve sürdürülebilir kalkınmanın gereği 

olduğu gibi aynı zamanda artan nüfus için de vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir olgudur. 

(Külebi, 2007:15). 

Smil (1994)1 enerjinin kullanımı ve insanın refahı arasındaki ilişkinin insanlık tarihi içinde 

baskın özelliklerden biri olduğunu ileri sürmektedir. Enerji kullanımı ve enerji üretiminin 

güvenilir, ekonomik, daha az çevre kirliliğine neden olacak şekilde etkin kullanımı, 

sürdürülebilir kalkınma açısından zorunlu ve vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir 

kalkınmanın üç temel boyutu olan ekonomi, çevre ve sosyal boyut, sürdürülebilir kalkınma 

stratejisinin temelini teşkil etmektedir. Enerji konusu ise bu üç boyutun her biri ile doğrudan 

ilgili bir unsur olarak bu üç temel üzerine oturmuş stratejinin merkezinde bulunmaktadır. 

Çevresel açıdan bakıldığında enerji, küresel ısınma olarak çevresel baskının ve tehditlerin 

başlıca nedeni olarak gösterilmektedir. Ekonomik açıdan enerji makroekonomik büyümenin 

ana motoru durumundadır. Sosyal açıdan bakıldığında ise enerjinin insanın gündelik 

yaşamamın her aşamasında vazgeçilmez ve yeri doldurulmaz bir ihtiyaç olduğu 

anlaşılmaktadır. (Najam Adil, Clevelands J. Cutler, 2003:119) Enerji ve sürdürülebilir 

kalkınma arasındaki bu temel ilişki, enerjiyi sürdürülebilir kalkınma stratejisi açısından çok 

önemli bir ve kritik bir konuma oturtmaktadır. Dünya ekonomisi içinde önemli bir paya sahip 

olan enerji, insan neslinin ulaştığı medeniyet düzeyinde neredeyse hava su kadar önemli bir 

konuma sahiptir. Gittikçe artan şiddetli bir bağımlılıktır. Yirminci Yüzyılda küresel krizlerin, 

uluslararası anlaşmaların ya da çatışmaların ve savaşların birçoğunun altında yatan sebep, enerji 

güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çabalardır. Bu yüzden, sürdürülebilir 

kalkınma anlayışı içerisinde enerji ve enerji güvenliğini tehdit edebilecek teknik, politik, 

çevresel, doğal  bir çok faktör ile bunların üzerinde hassas bir dengede duran enerji ve güvenliği 

konusu, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada insanlığın gündemin olmaya devam 

edecektir.  

Enerji ile ilgili en önemli problem, bugün için enerji güvenliği kadar enerji arzının yapısı ile bu 

arz–talebin büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanmasından ve fosil yakıtların çevreye olan 

büyük/zaman zaman telafisi mümkün olmayacak şekilde tahribatından kaynaklanmaktadır. Bu 

problemi tamamen ortadan kaldırmak yakın ve orta vadede, var olan teknolojik yapı ve şartlar 

içinde mümkün görünmese de bunu en aza indirmeye yönelik tedbirler en kısa sürede hayata 

geçirilmelidir.  

2.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Problemi 

Çevre ve ekolojik bozulma ile buna bağlı olarak iklim değişikliği, biyo çeşitliliğin giderek 

azalması ve türlerin yok olması, günümüzün en önemli küresel sorunlarından birini teşkil 

                                                           
1Smil, V. 1994 The Human Dimension Of Sustainable Development: a globalview. In: Energyithe Environment, 

and Global EconomicGrowht, W. Keens, ed.,TheUniversity of Tulsa, Tulsa, 1994 
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etmektedir. Bunun nedeni ise küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın temelinde, Sanayi 

Devrimi’nden beri sürekli atmosfere yayılan sera gazı vardır. Üretimde enerjinin vazgeçilmez 

şekilde önemli bir girdi olarak kullanılması ve bu enerjinin maliyet ve pratiklik açısından büyük 

ölçüde petrol, kömür doğal gaz gibi fosil yakıtlara dayanması, atmosfere yayılan karbondioksit 

miktarının doğanın dengesini bozacak ve insanlığı tehdit edecek kadar çok miktarda artmasına 

yol açmıştır. Sonuçta bu dengenin bozulmasından kaynaklanan iklim değişikliği, insanlık için 

ciddi tehlikeler içerecek potansiyele sahip küresel bir problem haline gelmiştir.  

İklim üzerindeki ilk incelemeler merak dürtüsüyle 1770 yılında Alp Dağları’nda başlamıştır. 

Ondokuzuncu yüzyılda az sayıda uzman iklim üzerinde sistematik biçimde durmuşlardır. 

Henüz küresel ısınma kaygısı yoktur. O zaman için korkulan şey buzul çağının geri gelebileceği 

endişesi idi. Bu endişe 1960’ların başlangıcında iki araştırmacının atmosferdeki karbon 

düzeyini ölçmesine kadar devam etti. Karbon ölçümlerinin yapılması ve atmosferdeki karbon 

düzeyinin sürekli artarak ısı artışına neden olduğunun tespit edilmesi, korkulanın aksine 

insanlığı bekleyen tehlikenin buzul çağının geri gelmesi değil küresel ısınma ve buna bağlı 

olarak iklim değişikliğinin olması tehlikesini ortaya çıkarmıştır. (Yergin; 2011 c:1;s:14)  

2.1.1. Küresel ısınma ve iklim değişikliği  

1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde uluslararası bir toplantı yapıldı. Toplantının konusu 

iklim değişikliğinin önüne geçmek ve buna neden olan karbon salınımını azaltacak tedbirler 

alarak bu tedbirleri, küresel ölçekte uygulamaya koymak idi. 5 yıl evvel 1992 Rio 

Toplantısı’nda bu konu uluslararası toplum tarafından büyük bir katılımla ağırlıklı olarak ele 

alınmıştır. Rio Konferansı sonunda ortaya çıkan 21 maddelik planda çevre konusu önemli bir 

yer tutmakta idi. Rio Konferansı’nda ülkelerin karbon azaltmasıyla ilgili hedeflerinin ve 

taahhütlerinin gerisinde kalındığı görülmüştür. (Yergin; 2011 c:2, s77)  Ekonomik açıdan 

enerjinin büyük ölçüde üretimi, daha az maliyetle, daha pratik ve kolay yapmanın yolu olan 

fosil yakıtlara dayanması ile ülkelerin ekonomik büyümelerinden taviz vermek istememeleri 

buna neden olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da büyük bir ikilemi ortaya 

çıkaran sorun burada olmaktadır. Ekonomik büyümenin daha az maliyetli ve daha etkin 

sağlanması, üretimin en temel girdilerinden biri olan enerjiye bağlıdır. Enerji için fosil yakıtlar 

ise maliyetleri ve pratikliği düşünüldüğünde vazgeçilmez bir pozisyona sahiptir. Fosil yakıtlar 

ekonomik açıdan bu üstünlüğü sağlarken ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna 

hizmet ederken, çıkardığı sera gazı gibi zehirli gazlarla atmosferin dengesini bozmakta, bu ise 

ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadır. Tüm bunlar ise sürdürülebilir kalkınmanın 

diğer önemli boyutu olan çevresel amaçlar için büyük bir tezat oluşturmaktadır. İklim 

değişikliği ve biyo çeşitliliğin azalması, türlerin yok olması gibi insanlık için tehdit oluşturacak 

maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Şekil 2’de gösterilen grafikte Sanayi Devrimi sonrası o 

zamana kadar stabil olan atmosferdeki karbon miktarının artışı gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Küresel Ortalama Sıcaklık ve Fosil Yakıt Kullanımı 

 

Kaynak: https://yenibirdunyaicinkimya.wordpress.com/kuresel-isinma/ Erişim Tarihi: 02.04.2018. 

2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı Birleşmiş Milletler 2015 Zirvesi’nde, 

küresel topluma hitap eden evrensel ve bölünmez hedefler olan bir dizi iddialı çerçeve 

oluşturulmuştur. Bu çerçevenin içinde açık bir şekilde biyo çeşitlilik de bulunmaktadır. Çünkü 

doğanın sürdürülebilirliği büyük ölçüde bu çeşitliliğe bağlı olup biyo çeşitlilik tarım ve 

hayvancılıkla ilgili birçok önemli ekonomik aktivitenin merkezini oluşturmaktadır. Tarım ve 

hayvancılığın yanında ormancılık, balıkçılık gibi birçok konuda önemli ölçüde bir nüfusun 

geçim kaynağı ve insanlığın ihtiyacı olan ürünler doğanın bu çeşitliliğine dayanan bir yapı arz 

etmektedir.  

Bütün bir ekosistem küçük parçacıklardan oluşan bir bütünü ifade etmektedir. Bazı 

ekosistemler daha az parçacığı içinde bulundururken, bazıları daha çok yapıdan ve parçacıktan 

oluşan bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. Biyo çeşitlilik, en gelişmiş canlıdan en basit 

organizmaya kadar insan, hayvan, bitki ve diğer canlı formlarını kapsayan bir kavram olarak 

kendi içinde bazı tiplere ayrılmaktadır. Bunlar; Tür Çeşitliliği, Genetik Çeşitlilik, Ekosistem 

Çeşitliliği ve Fonksiyonel Çeşitlilik olmak üzere dört grupta sayılmaktadır (Bolger, 2018)  

Ekosistem ve biyolojik çeşitlilik, artan üretim hacmi ve nüfus ile kimyasal kirlenme sonucu 

insan kaynaklı büyük bir tehlikenin altındadır. Kimyasal ve biyolojik kirlenme, artan üretimin 

en olumsuz sonucudur ve etkileri her geçen gün artan bir şekilde devam etmektedir. Bunu 

önlemeye yönelik çabalardan çok daha fazla bir hızla artan bu kirlenme, ekosistemin dengesini 

bozmaktadır. Toprakların veriminin azalması, su kaynaklarının kirlenmesi ve kuruması, tohum 

genetiğinin bozulması ve verimsizleşmesi, atmosferin uzaydan dünya gezegenine gelen zararlı 

ışınlara karşı savunma ve koruma görevini tam anlamıyla yerine getiremeyecek şekilde 
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dengesinin bozulması gibi ilk etapta söylenebilecek etkiler, ekosistemin ciddi anlamda tahrip 

edildiğinin göstergeleridir. Ekosistemdeki bu bozukluğun ilk yansıdığı unsur ise biyo 

çeşitliliktir. 2011-2020 Biyolojik Çeşitlilik hedefleri için stratejik planın görüşüldüğü ve Ekim 

2010 yılında Japonya’nın Nagoya kentinde ele alınan biyoçeşitlilik hedefler, 2011-2020 

arasında uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar biyo çeşitliliğin korunması ve revize 

edilmesi için küresel bir plan olarak “2011-2020 Biyo çeşitlilik Stratejik Plan ve Aichi Biyo 

çeşitlilik Hedefleri"ni kabul etmişlerdir (UNDP, Biodiversity and the 2030 Agenda…2018). 

Bunun yanı sıra 1970’li yıllardan beri iklim değişikliği ve onun küresel ekonomiye olan 

zararları konusunda çalışmalar yapan William Nordhous, Andrew Moffat ile bu konuda 2017 

yılında bir çalışmasını yayınlamıştır. “A Survey of Global Impacts of Climate Change” adlı 

çalışmasında iklim değişikliğinin küresel ekonomiye birçok şekillerde zarar verdiğini ve bu 

zararın zannedilenden çok daha fazla olduğunu ileri sürmektedir. Günümüzde geliştirilen 

ekonomik modellerin iklim değişikliği ve onun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini hesaba 

kattığını ifade eden Nordhaus’a göre bu zarar % 25 seviyesine kadar çıkabilmektedir. İklim 

değişikliğinin etkilerinin konu alındığı uluslararası panellerin raporlarından yola çıkarak sadece 

tarımsal üretimdeki eksilmenin, 4 derecelik bir artış durumunda küresel olarak % 1-5 arasında 

olabileceğini ifade ederek, iklim değişikliğinin küresel ekonomide etkilerinin önemine vurgu 

yapmaktadır.  (Nordhaus, Moffat, 2017:1) 

2.2. Üretim, Enerji Arzı ve Çevre Denklemindeki İkilem 

2011 Yılında 65 trilyon dolarlık dünya ekonomisinin içinde enerji sektörünün payı 6 trilyon 

dolar seviyesindeydi. Dünyanın bütün enerji ihtiyacının % 80’i fosil yakıtlar olarak adlandırılan 

ve maliyet avantajının yanında çevreye ciddi zararlar veren, küresel ısınma ile iklim 

değişikliğinin ana nedeni olan karbon emisyonuna yol açan petrol, kömür, ve doğal gazdan 

sağlanmaktaydı. (Yergin; 2011 c:1, s10-12) Bunun en önemli nedeni hane halkından sanayiye 

kadar toplam talebi oluşturan unsurlar için maliyet, pratiklik ve verimlilik açısından fosil 

yakıtların vazgeçilmez bir enerji kaynağı olmasıdır. Fosil yakıtların alternatifsizliği karşısında 

geliştirilmeye çalışılan ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan alternatif enerji 

kaynakları, günümüz şartlarında ilk kurulum maliyetlerinin yüksek olması ve ekonomik açıdan 

verimlilik anlamında fosil yakıtlarla yarışamayacak durumda olması yüzünden, enerji arzında 

fosil yakıtların üstünlüğü hala devam etmektedir. Bu durum insanlığın fosil yakıtların çevreye 

verdiği ağır tahribata rağmen bağımlı olmasına yol açmaktadır. Bu bağımlılık ise sürdürülebilir 

kalkınmanın ekonomik büyüme ve çevreyi koruma gibi iki ana amacı için ciddi bir ikilemi 

beraberinde getirmektedir. Hiçbir alternatif enerji kaynağı verimlilik ve maliyetler açısından 

fosil enerji kaynakları ile rekabet edebilecek durumda bulunmamaktadır. (Yergin; 2011 c:2, 

s121)  Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir enerji denkleminde enerjinin geleceği ile ilgili 

yapılan bütün senaryolar, var olan teknolojik düzey ve şartlar dahilinde görülen fosil yakıtlara 

olan bağımlılığın devam etmesi yönündedir. Dünyanın enerji talebinin seyrine bakıldığında 

daha uzun yıllar bu durumun devam edeceği görülmektedir. (Bkz. Şekil) Her ne kadar yeni 
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arama teknikleri ile yapılan bulgular sonucunda fosil yakıt kaynaklarının daha uzun yıllar 

tükenme endişesi olmadan insanlığa hizmet edeceği ortaya çıkmış olsa da, fosil yakıtların 

çevresel sorunlara neden olan maliyeti konusunda çözümsüzlük devam etmektedir.  
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Şekil 3. Dünya Enerji Talebinin Seyri (2010-2035) 

 

Kaynak: IEA, WEO, 2012:53. 

2.2.1. Fosil yakıtların geleceği ve çevre ile olan ikilemi 

Fosil yakıtlar hayvan, bitki, gibi organik materyallerin yer altında uzun zaman kalması sonucu 

oluşan enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol ve doğal gaz bunun en önemli kısmını 

oluşturmaktadır. Yirminci asrın ortalarında en büyük korku, fosil enerji kaynaklarının 

tükeneceği endişesi idi. Fosil yakıt çağının sonunun geldiğine inanılan bir dönemde, enerji 

güvenliğinin öncelikli tehlikesi rezervlerin tükenmesi endişesinden kaynaklanıyordu. Nükleer 

enerjinin babası olarak anılan Amerikan Başkanı Jimmy Carter’ın tüm zamanların en büyük 

mühendisi olarak tanımladığı Amiral HymanRickover 1957 yılında “Bugün dünyanın %93’ünü 

kömür, petrol, ve doğal gaz sağlıyor.” Dediğinde, dünya enerjisinin ancak %5’inin fosil 

yakıtlardan, kalanının insanlarla hayvanların temin ettiği bir asır öncesine (1850) göre enerji 

arzının fosil yakıt payındaki inanılmaz değişimi ifade ediyordu. 1950 yılında var olan 

kanıtlanmış rezervler, o zamanki enerji senaryolarına göre 2050 yılına gelmeden 2000’li yılların 

birinde tükenecek idi. Bunun yerine öngörülen ise yenilebilir enerji kaynakları –rüzgâr, güneş 

ışığı, biyomas– idi. (Yergin: 2011. c:1,s10) Ancak korkulan olmadı ve sonraki yıllarda arama 

bulma teknolojilerindeki gelişme ile üç boyutlu sismik cihazlarla yer altının haritalarının 

çıkarılması sayesinde çok büyük rezervler bulundu ve fosil yakıtların biteceği endişesi yerine 

terör, enerji kaynağına sahip bölgelerdeki politik istikrarsızlık gibi enerji güvenliğini tehdit 

eden başka unsurlara bıraktı. Ulusal Enerji Ajansı’nın (IEA) enerji güvenliği tanımına göre 

“Uygun maliyetle kesintisiz enerji kaynaklarına erişim” de kaynakların tükeneceği tehdidi 
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yakın ve orta gelecekte söz konusu olmamaktadır. (Cherp Aleh, Jewell Jessica, 2014:416) 

Bugün kanıtlanmış fosil enerji rezervleri uzun yıllar insanlığın taleplerini karşılayacak 

seviyededir. Aşağıdaki tabloda fosil enerji kaynaklarının kanıtlanmış rezervleri ve muhtemel 

tükenme tarihleri verilmektedir. Bu tarihler yeni keşifler yağılmadı sürece en erken zamanı 

göstermektedir.  

Şekil 4. Kanıtlanmış Fosil Enerji Rezervleri 

Fosil Yakıtlar Toplam 

Rezervler 

Üretim/Günde Kaynakların 

Sonu 

Petrol 1.689 Tb 86,81 Mb 2066 

Doğal Gaz 6558 TFC 326 BCF 2068 

Kömür 891,531BT 21,63 MT 2126 

Kaynak: Kalair:2015;33. 

Kömür fosil yakıtlar içinde karbon emisyonu ile iklim değişikliğine neden olan çevresel zararı 

ile çevreye yük olan enerji fosil yakıttır. Gelişmiş ülkelerin kömür tüketimini azaltmaya yönelik 

çevresel hassasiyetlerine rağmen; verimli, ekonomik, depolanması ve taşınmasındaki 

kolaylıklar açısından pratik olması sebebiyle, gelişmekte olan ülkelerde kullanımı artan bir 

kaynaktır. Özellikle Asya-Pasific bölgeleri için ana enerji kaynaklarından biridir. BP’nin 

“Statistical Review of World Energy 2017” raporuna göre küresel kömür tüketiminin % 75’i 

Asya-Pasifik bölgesinde olmaktadır. 1985 yılında % 59’dan 2017 yılında dünya kömür tüketim 

oranında dörtte üçlük bir paya sıçramasını tetikleyen husus, ekonomik büyüme, kentleşme, 

teknolojideki ilerlemelerdir. Kömürün bol ve ekonomik olması Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri 

için önemli bir talep nedenidir. (APEC, 2018:1)  

Kömür üretiminde ve tüketiminde dünyada Çin, Hindistan ve ABD ilk üç sırayı almaktadır. 

Fosil yakıtlar içerisinde petrol ve doğal gazdan sonra en çok enerji arzını sağlayan üçüncü fosil 

kaynak olan kömürün diğer fosil kaynaklardan en büyük avantajı, taşıma depolanma ve 

kullanımı daha kolay bir fosil enerji kaynağı olmasıdır. Bu avantajlar onu temel bir kaynak 

olarak enerji sektöründe konumlandırmaktadır. Kömürün bu avantajlarına rağmen diğer fosil 

yakıtlardan en büyük dezavantajı, atmosfer için zararlı olan karbon dioksit emisyonu açısından 

oldukça yüksek değerler içermesidir. Tablo 2’de en çok karbon emisyonu yapan ülkeler 

gösterilmektedir. Karbon emisyonu (salınımı) küresel ısınmaya yol açan atmosferdeki sera gazı 

oranına sebep olan başlıca etken olduğu için, küresel düzeyde mücadele edilen bir çevre 

problemi olarak en çok bu ülkeler tarafından ortaya çıkartılmaktadır. 
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Şekil 5. En Çok Karbon Emisyonuna Neden Olan Ülkeler 

Sıra Ülke MtCO2 

 

Sıra Ülke MtCO2 

1 Çin 9,297 6 Almanya 782 

2 Amerika 5,073 7 Güney Kore 668 

3 Hindistan 2,234 8 İran 606 

4 Rusya 1,617 9 S. Arabistan 589 

5 Japonya 1,118 10 Endonezya 485 

Kaynak: https://yearbook.enerdata.net/world-natural-gas-production.html#coal-and-lignite-world-

consumption.html Erişim Tarihi: 20.4.2017. 

Fosil yakıtların bu kadar kullanılmasının bugünkü iklim ve çevresel bozulmalarla doğrudan 

ilgisi vardır. Fosil yakıt kaynakları sebebiyle karbon emisyonu atmosferdeki gaz oranını 

etkilemekte bu ise ciddi ekolojik, çevresel bozulmaları beraberinde getirmektedir. Son yıllarda 

yapılan büyük mücadelelere rağmen bu konu çözüme kavuşamamaktadır. Birleşmiş Milletlerin 

1992 yılında Rio’da yaptığı iklim değişikliği konusunda bir çerçeve niteliği taşıyan “Çevre ve 

Gelişme Deklarasyonu”nun bir uzantısı ve çerçevesi doğrultusunda 1997 yılında Japonya’nın 

Kyoto kentinde imzalanan anlaşma, 2012 yılına kadar karbon emisyonunu % 5 düşürme amacı 

ile küresel toplumu karbon emisyonu azaltmaya yönelik olarak bir takım hedefler konusunda 

birleşmeye ve mücadeleye çağırmış, 2005 yılında yürürlüğe girmiştir (Kıvılcım, 2013:37). 

Binyıl önce Japonya’nın başkenti olan ve bu konferansa ev sahipliği yapan Kyoto’da 

Uluslararası Konferans Merkezi’nde yapılan ve sera gazlarını azaltmak ve buna yönelik planları 

uygulamak konusunu netleştirmek amacı ile toplanan temsilciler 10.000 kişiyi bulmuştur. Bu 

kadar geniş ve çok katılımlı bir birleşim olmasına rağmen Amerika bu protokole imza 

atmamıştır. 2005 yılında çevresel hassasiyetten çok politik nedenlerle imza atmayı kabul ettiği 

belirtilen Rusya’nın imzalamasının ardından yürürlüğe girmiştir (Yergin,2011:c.1,s.76). 2015 

Yılında Paris Protokolü (COP21) dâhil aynı hedeflere yönelik olarak 2009 yılından bu yana 

hemen her yıl yapılan toplantılarda ve görüşmelerde konu değerlendirilmeye alınmıştır 

(Kıvılcım, 2013:38). 

3. SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları olan bir kavram olarak 

bu üç temel üzerine bina edilmiştir. Enerji ise bu üç boyutun hepsiyle en az sürdürülebilir 

kalkınma kavramı kadar ilişkili, günümüzün ulusal ve uluslararası alanda birçok anlaşmaya ya 

da anlaşmazlığa, ittifakların kurulmasına ya da savaşlara neden olabilecek kadar kritik bir 

konusudur. On yıllardır küresel toplumun ana gündemlerinden biridir. Sürdürülebilir kalkınma 

alanında ilk ve başlangıç toplantısı olan 1972 Stockholm Konferansı’nın çevre ile ilgili olması 

ve bununda merkezini çevrenin bozulmasının en büyük nedeni olan fosil yakıtlardan 
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kaynaklanması, sürdürülebilir kalkınma ile enerji arasında sanılandan çok daha fazla ve sıkı bir 

ilişki olduğunu tek başına ortaya koymaya yeterli bir örnek olmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihçesine bakıldığında bu kavramın oluşum süreçlerinin 

kilometre taşı durumunda olan uluslararası toplantı, kongre ya da oturumların hemen hepsinin 

çevresel sorunlar temelinde yapılmış birleşimler olduğu görülmektedir. Dünya, Sanayi 

Devrimi’nden bu yana ekonomik refah ve üretim artışı için çevreyi çok hor bir şekilde 

kullanmış ve bitmez tükenmez zannedilen çevrenin ve doğanın kaynakları bozulmaya 

başlamıştır.Ancak bu bozulma çok geç fark edilmiş ve yirminci yüzyılın sonlarında insanlığı 

harekete geçirmiştir. Çevresel bozulmanın en büyük nedeni günümüzde alternatifleri 

noktasında ciddi sorunlar bulunan fosil yakıtlar ağırlıklı enerji arzıdır. Sürdürülebilir 

kalkınmanın başarısının ve hedeflerine ulaşmasının yolu sürdürülebilir enerjiden geçmektedir. 

Bu bağlamda enerji güvenliği konusunda var olan tehditlerin sadece enerjiyi değil, aynı 

zamanda insanlığın refahını kendine amaç edinmiş ve ekonomik, çevresel ve sosyal tüm 

boyutlarıyla, bütün hedefini daha müreffeh bir insanlık için çalışmaya yönlendirmiş 

sürdürülebilir kalkınmayı da tehdit etmekte olduğu görülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN 

SINANMASI 

 

Demet YAMAN 1 

Özet 

İhracata dayalı büyüme hipotezine göre, ihracat artışı ekonomik büyümenin temel bileşenlerinden biri olarak 

görülmektedir. Bu hipotezi savunan görüşler, ihracat artışının birçok kanal vasıtasıyla ekonomik büyümeye 

katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Başka bir deyişle ihracat ekonomik büyümeyi hızlandıran bir unsur 

olarak görülmekte ve büyümenin motoru olarak görev yapmaktır. Buna göre büyüme, üretimde kullanılan emek 

ve sermaye miktarına bağlı olduğu kadar, ihracatın da bir fonksiyonu olarak ele alınmalıdır.  

Bu çalışmada Türkiye’de, 2002Q1-2019Q2 dönemi için, üç aylık veriler kullanılarak, ihracata dayalı büyüme 

hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Bu amaçla incelenen dönem gereği, yapısal kırılmalara izin veren Hatemi-J 

(2008) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ayrıca eşbütünleşme katsayı tahminleri ise FM-OLS, DOLS yöntemleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerden elde edilen bulgular, incelenen dönemde ele alınan 

değişkenler arasında iki yapısal kırılmanın varlığıyla birlikte eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ve Türkiye için 

ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu kanıtlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi, İhracat, Zaman Serisi Analizi. 

TESTING THE VALIDITY OF EXPORT-BASED GROWTH HYPOTHESIS IN 

TURKEY 

 Abstract 

According to the export-based growth hypothesis, export growth is seen as one of the key components of economic 

growth. The arguments advocating this hypothesis suggest that export growth may contribute to economic growth 

through many channels. In other words, exports are seen as an element that accelerates economic growth and 

serve as the engine of growth. Accordingly, growth should be treated as a function of exports, as well as dependent 

on the amount of Labor and capital used in production.  

In this study, the validity of export-based growth hypothesis was tested in Turkey for the period 2002Q1-2018Q4 

using quarterly data. For this purpose, Gregory-Hansen (1996) and Hatemi-J (2008) co-integration test was used 

to allow structural fractures. In addition, CO-conversion coefficient estimates were carried out using FM-OLS, 

DOLS methods. The findings from the tests indicate the presence of a cointegration relationship in the variables 

discussed during the study period. Therefore, the results show that the export-based growth hypothesis applies to 

Turkey. 

Key Words : Export-Based Growth Hypothesis, Export, Time Series Analysis. 

1. GİRİŞ 

Teorik düzeyde Ortodoks iktisatçılar tarafından ortaya atılan ihracata dayalı büyüme hipotezine 

göre bir ülkede ihracat artışı; ülkeye döviz girişini, yurtiçi yatırımları, ölçek ekonomilerini, 
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rekabeti, verimliliği, istihdamı ve teknoloji düzeyini artırarak, ekonomik büyümeyi pozitif 

yönde etkileyecektir (Yıldırım; 2015: 22).  

İhracata dayalı büyüme hipotezine göre, ihracat artışı ekonomik büyümenin temel 

bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu hipotezi savunan görüşler, ihracat artışının birçok 

kanal vasıtasıyla ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Başka bir 

deyişle ihracat ekonomik büyümeyi hızlandıran bir unsur olarak görülmekte ve büyümenin 

motoru olarak görev yapmaktır. Buna göre büyüme, üretimde kullanılan emek ve sermaye 

miktarına bağlı olduğu kadar, ihracatın da bir fonksiyonu olarak ele alınmalıdır.  

Bunun yanı sıra ihracat, daha fazla ara mal ithalatına izin veren ve buna bağlı olarak da sermaye 

oluşumunu sağlayan ve böylece gelişmekte olan ülkelerde çıktı artışını teşvik eden bir 

değişkendir (Altıner ve Yavuz, 2019: 340). 

İhracata dayalı büyüme hipotezine dayanan dört temel teorik yaklaşım bulunmaktadır. 

Bunlardan İlki, Keynesyen yaklaşıma bağlı olarak ihracat artışının, dış ticaret çarpanı yolu ile 

gelir artışına neden olarak büyümeyi arttırdığıdır. İkincisi, ihracat ile kazanılan dövizin, 

büyümeye katkı sağlayacak olan ara ve sermaye malı ile teknolojinin ithalini finanse etmek 

amacıyla kullanılmasıdır. Üçüncüsü, dış ticaret nedeniyle oluşan rekabetin ölçek 

ekonomilerinin oluşumuna, teknolojik ilerlemeye ve büyümeye yol açmasıdır. Sonuncusu ise, 

ihracat sektörünün daha etkin yönetim ve üretim teknikleri ile artan verimliliğinin, ekonomiye 

pozitif dışsallıklar kazandırmasıdır (Özcan ve Özçelebi, 2013: 3; Korkmaz, 2013: 121).  

Ekonomik büyümeyi artırmayı amaç edinen ülkelerin, ihracatı teşvik ederek bu hedeflerine 

ulaşıp ulaşamayacakları sorusu hem teorik hem de ampirik düzeyde yapılan çalışmalarla hala 

tartışılmaya devam etmektedir. Çünkü henüz bu konuda bir fikir birliği mevcut değildir. 

İhracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği Türkiye için de araştırma konusu olmuştur. 

Türkiye için yapılan ampirik çalışmaların sonuçları bu konuda halen bir görüş birliğinin 

olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla konu araştırmacıların ilgisini çekmeye devam 

etmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de 2002Q1-2019Q2 dönemi için, üç aylık veriler 

kullanarak, ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla incelenen 

dönem gereği, yapısal kırılmalara izin veren Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 

Ayrıca eşbütünleşme katsayı tahminleri ise FM-OLS, DOLS yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

2. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK METODOLOJİ 

Çalışmanın ampirik analizinde 2002Q1-2019Q2 dönemi için, çeyreklik veriler kullanılarak 

analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ampirik analizinde kullanılan, reel efektif döviz kuru, 

ithalat ve ihracat ve gayri safi yurtiçi hasıla değişkenlerine ait veriler 2010 yılına ait TL 

fiyatlarıyla (2010=100) ölçülmüştür. Veri setinde yer alan değişkenler, Türkiye Cumhuriyet 
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Merkez Bankası (TCMB) elektronik veri dağıtım sisteminden (EVDS) elde edilmiş, 

ekonometrik analizler EViews 10,0 ve Gauss 9.0 paket programı kullanılarak ve tüm serilerin 

doğal logaritması alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada aşağıda verilen model temel 

alınmıştır. 

 

Yukarıda yer alan denklemde 𝑔𝑑𝑝 ile ifade edilen değişken gayri safi yurtiçi hasılayı, x 

değişkeni ihracatı, m değişkeni ithalatı, reer değişkeni ise reel efektif döviz kurunu temsil 

etmektedir. D1 ve D2 ile temsil edilen kukla değişkenler ise kırılma tarihlerini göstermektedir. 

3. BULGULAR 

Çalışmada incelenen dönem gereği, yapısal kırılmalara izin Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi 

kullanılmıştır. Ayrıca eşbütünleşme katsayı tahminleri ise FM-OLS (Tam düzeltilmiş en küçük 

kareler), DOLS(Dinamik en küçük kareler) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda öncelikle değişkenlerin birim kök yani durağanlık özellikleri araştırılmıştır. 

Çalışmada değişkenlerin birim kök özellikleri Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-

Perron (PP) birim kök testleri ile incelenmiştir. 

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey 

Değişkenler ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği 

Lnreer -1,3423 (0,6053) -1,1296 (0.6996) 

Lnm -0,4868 (0,8866) -1,2606 (0,6432) 

lnx                     

  
-2,7978 (0,2035) -2,3697 (0,3918) 

Lngdp -1,2566 (0,6446) -1,9312 (0,3164) 

1. Fark 

Değişkenler ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği 

∆lnreer -9,9668*** (0,0001) -10,1398***(0,0001) 

∆lnm 
-10,8568*** 

(0,0000) 
-14.1966***(0,0001) 

∆lnx   

  

-4,5604*** (0,0027) 

  

-11,2542***(0,0000) 

  

 ∆lngdp -2,6690* (0,0849) -16,2742*** (0,000) 

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır. Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde ve model 

seçiminde Schwartz Bilgi Kriteri kullanılmıştır. ***, %1 **, %5 ve *, %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini 

göstermektedir. 

Çalışmada aşağıda verilen model temel olarak alınmıştır.  

𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝𝑖 = 𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑛𝑥𝑖 + 𝛼2𝑙𝑛𝑚𝑖 + 𝛼3𝑙𝑛𝑟𝑒𝑒𝑟𝑖 + 𝛼4𝐷1𝑖 + 𝛼5𝐷2İ + 휀𝑖𝑡 
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Çalışmada kullanılan değişkenler için yapılan birim kök testlerine ait bulgular Tablo 1’de 

özetlenmiştir. Tüm değişkenlerin hem ADF hem de PP birim kök testlerinde birinci dereceden 

farkı alındıklarında durağan hale geldikleri görülmektedir.  

Değişkenlerin birim kök özelliklerine bakıldıktan sonra, aralarındaki uzun dönemli ilişkiyi 

tespit etmek için Hatemi-J (2008) tarafından geliştirilen ve iki kırılmaya izin veren 

eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme testinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını öngören 

yokluk hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye için ele alınan değişkenler arasında, iki 

yapısal kırılmayla birlikte, eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Hatemi-J (2008) Sonuçları 

Test İstatistiği Kırılma Tarihleri 

-8,765*** 1. kırılma; 2008 Şubat 

2. kırılma; 2011 Mart 

Not: *** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Kritik değer %1 düzeyinde -7,833 olarak belirtilmiştir. 

Kırılma tarihleri incelendiğinde 1. kırılma tarihinin, 2008 küresel krizini işaret etmekte iken, 2. 

tarihin ise Euro bölgesinde yaşanan krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin Türkiye’ye 

de yansıdığı şeklinde yorumlanabilir. 

Uzun dönemli katsayıların sıradan en küçük kareler yöntemiyle tahmini otokorelasyon ve 

içsellik sorunlarından dolayı yanlı sonuçlara neden olmaktadır. Eşbütünleşme ilişkisinin tespit 

edilmesinin ardından uzun dönemli katsayıların tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmada, uzun dönemli katsayıların tahmininde Phillips ve Hansen (1990) tarafından 

geliştirilen FMOLS (Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi) ve Saikkonen (1992) ve 

Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen DOLS (Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi) 

kullanılmıştır. Bu yöntemler bağımsız değişkenler ile hata terimi arasındaki içsellik ilişkisinin 

yanında, hata terimleri arasındaki otokorelasyon sorununu da dikkate almaktadır ( Küçükaksoy 

vd. 2015: 714) .  

Tablo 3. Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları 

  FMOLS DOLS 

Bağımsız 

değişkenler 

Uzun Dönemli 

Katsayı 

Olasılık 

değeri 

Uzun Dönemli 

Katsayı 

Olasılık 

değeri 

Lnx 0,1765*** 0,0013 0,2603* 0,0513 
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Lnm 0,7407*** 0,0000 0,6796*** 0,0000 

Lnreer -10,1361* 0,0613 -0,1320 0,2343 

D1 -0,0245 0,5358 0,0491 0,7394 

D2 -0,0390 0,3227 -0,0898 0,4168 

C 3,4535*** 0,0000 3,1697*** 0,0001 

Not: . ***, %1 **, %5 ve *, %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablodaki katsayılar incelendiğinde, kırılma tarihlerini temsil eden D1 ve D2 kukla 

değişkenlerinin haricinde, diğer ithalat, ihracat ve reel efektif döviz kuru katsayılarının 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Tahmin sonuçlarına göre uzun dönemde 

ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış GSYİH’yı %0.17 oranında arttırmaktadır. Tabloda yer 

alan DOLS değerlerine göre ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış reel GSYİH’yı %0,26 

oranında arttırmaktadır.  

Elde edilen bu değerler, uzun dönemde ihracatın GSYİH üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu 

göstermekte ve incelenen dönemde Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’de, 2002Q1-2019Q2 dönemi için ihracata dayalı büyüme hipotezinin 

geçerliliği araştırılmıştır. Bu amaçla, yapısal kırılmalara izin veren Hatemi-J (2008) 

eşbütünleşme testi kullanılmış, eşbütünleşme katsayı tahminleri ise FM-OLS, DOLS 

yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatınn etkili olduğu 

hipotezini doğrular niteliktedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak ekonomide uygulanan dış ticaret 

politikalarının, büyüme üzerinde de etkili olacağı söylenebilir. Dolayısıyla ekonomi yönetimi 

ihracatı teşvik edici politikalar vasıtasıyla büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratabilecektir. 

Bunun yanı sıra Türkiye ekonomisinin üretim yapısının özelliği itibariyle ithalata bağımlı 

olması ve ithal girdilere dayalı olarak üretim yapılıp ihraç edildiği bilinmektedir. Buna bağlı 

olarak ekonomi yönetimi hem ihracatı hem de ithalatı teşvik edici politikalar belirleyerek, 

büyüme üzerinde olumlu etkiler meydana getirebileceklerdir. 
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TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE NOMİNAL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTLERİYLE 

İNCELENMESİ 

 

Demet YAMAN 1 

Özet 

Günümüz ekonomilerinde, enerji, özellikle de petrol, üretimde kullanılan en temel hammaddelerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Petrol fiyatları bu yönüyle uluslararası piyasalarda hem anahtar fiyatlardan biri olarak 

hem de petrol dışındaki diğer enerji kaynakları için bir gösterge fiyat olarak kullanılmaktadır. Özellikle de Türkiye 

gibi gelişmekte olan, petrol ihracatçısı ülkelerde, bu önemli girdinin döviz kuru ile ilişkisi her dönem ilgi çekici 

bir araştırma konusu olmuştur. 

Bu çalışmada ise Türkiye’de petrol fiyatları ve nominal döviz kuru arasındaki ilişki 1 Ocak 2002-23 Ağustos 2019 

dönemi için, günlük veri seti kullanılarak (toplam 4604 gözlem) simetrik ve asimetrik nedensellik testleri ile 

incelenmektedir. Çalışmada ele alınan dönemin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2002 itibariyle alınmasının nedeni, 

esnek döviz kuru sistemine geçilmiş olmasıdır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular simetrik analizde 

değişkenler arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Asimetrik analizde ise petrol 

fiyatlarından reel döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Nominal Döviz Kuru, Nedensellik Analizi. 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND 

NOMİNAL EXCHANGE RATE IN TURKEY WITH SYMMETRICAL AND 

ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS 

 Abstract 

In today's economies, energy, especially oil, is one of the most basic raw materials used in production. in this 

respect, oil prices are used in international markets both as one of the key prices and as an indicator price for 

other energy sources other than oil. Especially in developing oil exporter countries such as Turkey, the 

relationship of this important input to the exchange rate has been an interesting research topic every period. 

In this study the relationship between oil prices and nominal exchange rate in Turkey is examined using a daily 

data set (total 4604 observations) using symmetric and asymmetric causality tests for the  January 1, 2002 to 

August 23, 2019 period. The starting date of the period covered in the study was taken as of 1 January 2002 

because of the introduction of flexible exchange rate system. The findings from the analyses indicate the existence 

of a mutual causality relationship between variables in symmetric analysis. Asymmetric analysis shows that there 

is a causality relationship between oil prices and the nominal exchange rate. 

Key Words : Oil Prices, Nominal Exchange Rate, Causality Analysis. 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla yükselmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte enerji tüketiminin de 

artması, bu sektörde oluşan gelişme ve değişimlerin yakından izlenmesini zorunlu kılmaktadır 

                                                           
1 Dr., Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, demet.yaman@dicle.edu.tr. 
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(Yaylalı ve Lebe, 2012: 44). Günümüz ekonomilerinde, enerji, özellikle de petrol, üretimde 

kullanılan en temel hammaddelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Petrol fiyatları bu 

yönüyle uluslararası piyasalarda hem anahtar fiyatlardan biri olarak hem de petrol dışındaki 

diğer enerji kaynakları için bir gösterge fiyat olma niteliği taşımaktadır (Altıntaş, 2013: 2). 

Petrol ve petrol ürünleri, endüstriyel girdi olarak kullanımından itibaren reel ekonomi açısından 

giderek artan bir önem kazanmıştır. Özellikle bu durum, 1973 petrol krizinden sonra ülkeler 

açısından daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Çünkü petrol fiyatları ülkelerin 

makroekonomik göstergeleri üzerinde oldukça etkili bir olmuştur.  

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişmeler özellikle petrolde dışa bağımlı olan yani enerji 

ithalatçısı konumunda bulunan ülkelerin işsizlik, ekonomik büyüme, enflasyon ve diğer 

makroekonomik değişkenleri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilmektedir (Yardımcıoğlu 

ve Beşel, 2013: 2198). 

2008 yılında yaşanan Küresel Finans Krizi sonrası hem OPEC’in petrol fiyatı üzerindeki 

belirleyiciliğinin azalmış hem de küresel riskler nedeniyle petrol fiyatlarının oynaklığı artmış 

ve öngörülebilirliği azalmıştır. Petrol fiyatlarının yüksek seyir izlemesi, Türkiye gibi net 

ithalatçı durumundaki bir ülke için girdi maliyetlerinin artması anlamına gelmektedir. Bu 

durum ülkeden döviz çıkışına neden olarak dış açıkların artmasına ve üretim maliyetlerinin 

yükselmesine neden olarak ihracatta ülkenin rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle, petrol fiyatı ile döviz kuru arasındaki ilişki enerjide dışa bağımlı olan Türkiye için 

ciddi bir önem teşkil etmektedir (Dücan ve Şentürk, 2017: 29). 

Literatürde petrol fiyatı ile döviz kuru arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapılmış ancak bu 

çalışmalar incelendiği dönem ve ülkeye göre birbirinden farklı sonuçlara ulaşmıştır. Bu yönüyle 

de gelişen yöntemlerle halen araştırılmaya devam etmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’de petrol fiyatları ve nominal döviz kuru arasındaki 

ilişkiyi, 1 Ocak 2002-23 Ağustos 2019 dönemi için, günlük veri seti kullanılarak (toplam 4604 

gözlem) simetrik ve asimetrik nedensellik testleri ile incelenmektedir. Ele alınan dönemin 

başlangıç tarihinin 1 Ocak 2002 itibariyle alınmasının nedeni, bu tarih itibariyle esnek döviz 

kuru sistemine geçilmiş olmasıdır.  

2. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK METODOLOJİ 

Çalışmanın ampirik analizinde 1 Ocak 2002-23 Ağustos 2019 dönemini kapsayan günlük 

veriler kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan döviz kuru değişkeni olarak nominal döviz 

kuru(dk) alınmıştır. Petrol fiyatlarına (pf) ait veriler için Avrupa Brent Petrol (varil başına 

dolar) fiyatları kullanılmıştır. 

Veri setinde yer alan değişkenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik 

veri dağıtım sisteminden (EVDS) elde edilmiş, ekonometrik analizler EViews 10,0 ve Gauss 

9.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 1. İncelenen Dönemde Nominal Döviz Kuru Ve Petrol Fiyatları Serisinin Seyri 
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Şekil 1’de döviz kuru serisi incelendiğinde, serinin 2002-2008 yılları arasında yatay bir seyir 

izlediği görülmektedir. 2008 küresel krizi ile birlikte kur fiyatlarında ciddi oynaklıklar 

gözlenmeye başlamıştır. 2014 yılı itibariyle ulusal ve uluslararsı ekonomide yaşanan gelişmeler 

neticesinde kurda önemli artışlar olduğu görülmektedir. Türkiye’de yaşanan darbe girişimi ve 

Ağustos 2018’de yaşanan kur şokunun döviz kurlarına yansıdığı söylenebilir. 

Petrol fiyatları serisine bakıldığında ise 2008 küresel krizine kadar petrol fiyatlarında artış 

olduğu görülmektedir. 2008 küresel krizinin etkisiyle fiyatlarda düşme eğilimi olduğu göze 

çarpmaktadır. 2010 yılından sonra Ortadoğu ülkelerini etkisi altına alan Arap Baharı ile birlikte 

petrol fiyatları yeniden artış göstermiştir. 2014-2016 yıllarında ise petrol fiyatlarında keskin 

düşüşler gözlenmiştir. Bunun birkaç nedeni vardır. Bu nedenlerden ilki  Çin’deki ekonomik 

büyüme hızının yavaşlamış olması nedeniyle enerji talebinin azalması, ikincisi Amerika’nın 

kendi petrolünü üretmesi ve ihraç edecek duruma gelmesidir. Son olarak da Rusya ve Suudi 

Arabistanın petrol arzını kısmak istememesi fiyatların düşmesine neden olmuştur. 16 Ocak 

2016 tarihinde Rusya ve ve Suudi Arabistan petrol bakanlarının anlaşmaları sonucunda petrol 

arzı sabit tutulmaya başlanmış ve bu tarihten itibaren dünya petrol fiyatlarında artışlar 

görülmüştür.  
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3. BULGULAR 

Çalışmada, Türkiye’de petrol fiyatları ve nominal döviz kuru arasındaki ilişki, zaman serisi 

analiz tekniklerinden simetrik ve asimetrik nedensellik testleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu 

kapsamda öncelikle değişkenlerin birim kök yani durağanlık özellikleri araştırılmıştır. 

Çalışmada değişkenlerin birim kök özellikleri Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)  ve Phillips-

Perron (PP) birim kök testleri ile incelenmiştir.  

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey 

Değişkenler ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği 

Dk 0.7995 (0.9941)  1.5206 (0.9994) 

Pf -2.0508 (0.2651) -2.0864 (0.2503) 

1. Fark 

Değişkenler ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği 

∆dk --11.2273 (0.0000)*** -57.7156 (0.0001)*** 

∆pf -68.3113 (0.0001)*** -68.3233 (0.0001)*** 

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır. Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde ve model 

seçiminde Schwartz Bilgi Kriteri kullanılmıştır. ***, %1 **, %5 ve *, %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini 

göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan değişkenler için yapılan birim kök testlerine ait bulgular Tablo 1’de 

özetlenmiştir. Tüm değişkenlerin hem ADF hem de PP birim kök testlerinde birinci dereceden 

farkı alındıklarında durağan hale geldikleri görülmektedir.  

Değişkenlerin durağanlık özellikleri kontrol edildikten sonra, nominal döviz kuru ve petrol 

fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 2. Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap Temelli Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

Sonuçları 

H0 Test 

İstatistiği 

Gecikm

e 

Kritik Değerler Kara

r 
%1 %5 %10 

pf⇏d

k 

117.790**

* 
11 

28.15

7 

20.38

9 

17.64

5 

H0: 

Red   
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dk⇏p

f 
45.892*** 11 

26.31

5 

20.43

0 

17.69

0 

H0: 

Red  

Not: . ***, %1 **, %5 ve *, %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Simetrik analizden elde edilen bulgulara göre, incelenen dönemde döviz kuru ve petrol fiyatları 

arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ancak bu sonuç Türkiye gibi 

gelişmekte olan ve petrol ithalatçısı olan ülke için gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Türkiye’de 

döviz kurlarındaki değişimlerin petrol fiyatlarını etkileme gücü zayıftır. Bu nedenle simetrik 

nedensellik testinden elde edilen bulgu, Türkiye için teorik beklentilerimizle uyuşmamaktadır. 

Asimetrik nedensellik testi yapılarak, pozitif ve negatif şokların etkileri ayrı ayrı incelenerek 

nedenselliğin yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. Asimetrik nedensellik testinin amacı farklı şok 

tiplerinin varlığında nedensellik ilişkilerinin değişkenlik gösterip göstermediğinin tespit 

edilmesidir ( Adıgüzel vd. 2016: 244).  

Tablo 3. Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

H0 Test 

İstatistiği 

Gecikme Kritik Değerler Karar 

%1 %5 %10 

 

242.576*** 11 34.586 21.163 17.618 
H0: Red  

 

6.617 11 30.562 21.116 17.822 
H0: 

Kabul  

 

83.513*** 8 25.004 16.277 13.589 
H0: Red  

 

12.345 8 22.651 16.418 13.698 
H0: 

Kabul  

Not: ***, %1 **, %5 ve *, %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Asimetrik nedensellik testinden elde edilen bulgulara göre, hem pozitif hem de negatif 

bileşenlerde petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi görülmekte iken, 

beklendiği gibi döviz kurundan petrol fiyatlarına doğru ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla hem pozitif hem de negatif şokların varlığında petrol 

fiyatları, Türkiye’deki döviz kuru değişimlerinin nedenidir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada nominal döviz kuru ile petrol fiyatları arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için 

asimetrik ve simetrik nedensellik testleri ile incelenmektedir. Asimetrik analiz sonuçları, döviz 
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kurundan petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisinden bahsedilemeyeceğini 

göstermektedir. Bu sonuç Türkiye’nin dünya petrol talebi içindeki payının oldukça düşük  

olduğu göz ününde bulundurulduğunda teoriyle uyumlu bir sonuçtur. Buna karşın petrol 

fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisinin var olması ise petrol ithalatçısı olan 

Türkiye için beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ilişki asimetrik 

niteliktedir ve nedensellik ilişkisinin hem negatif hem de pozitif petrol fiyatı şoklarından döviz 

kuru şoklarına doğru olduğu görülmüştür. Sonuçlar incelenen dönemde petrol fiyatlarının 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin döviz kurları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 
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KUZEY IRAK BÖLGESİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN PAZARLAMA 

ANLAYIŞI 

 

Mudhaffar M. NOORİ 1 

Farhad Micael TAHIR 2 

Özet 

Dünyada bankacılık sektörünün yeni pazarlama anlayışına yönelmesi Kuzey Irak Bölgesi bankacılık sistemini de 

etkilemiştir. Mevduat toplama faaliyetlerinden öteye  gidemeyen Kuzey Irak Bölgesi bankaları; yabancı 

bankaların Irak,ta piyasaya girmesi ile, kamu otoritesinin azalması ve zaiflemesına  neden olmüştür , onun için 

özel bankaların kurulması  kamu bankaları  faaliyet çeşitlerini artırmak mecburiyetinde kalmıştır. Modern 

görünümlü şubeler, eğitimli müşteri temsilcileri ve teknolojik yenilikleriyle donatılmış alternatif dağıtım kanalları 

ile farklılık yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bankalar günümüzde insanların yaşamlarını maddi olarak sürdürebilmelerine aracılık eden kurumlar halini 

almışlardır. Daha önceleri sadece para alış verişi yaparken , artık çeşitli ihtiyaclar da karşılanır hale  gelmiştir. 

İhtiyaclar ve talepler arttikça, Kuzey Irak Bölgesi bankaları sürekli bir yenilik ve değişim içerisine 

girmiştir.Dolayisiyle Sadece ülkesinde faalitat göseteren bankalar, diger ülke Pazar paylarından da  yararlanmak 

istemiş, böylece bankacilik k.I bölgesinde evrenselleşme yoluna girmiştir. İhtiyaç sahipleri alternatifler karşısında 

duyarsız kalmadıkça,bankacılık sektörü değişim göstermiş ve ekonominin önemli bir parcası olmuştur.K.I Bölge 

yönetimi ekonomisine arac olarak bankaları kullanmaya başlamıştır.Bölgedeki Banka sektörünü ve dolaysiyla 

toplumu yönlendirerek , ekonominin gelecegi önceden görülebilmekte ve muhtemel tehlikelere karşı önlem 

alınabilmektedir.  

Çalışmamızda Kürdüstan Bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bu nedenle 

bankalarda müşteri memnuniyetine katkı yapan faktörlerin belirlenmesi önemvırilmişdir. Çalışmanın amacı ticari 

özel bankalarda hizmet kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve bankaların hizmet performansını 

değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada önce bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde 

yaygın olarak kullanılan güvenilirlik, güven, empati ve fiziksel özelliklerden oluşan hizmet kalitesi boyutlarının 

Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) yaklaşımını kullanarak önem derecesi belirlenmiştir. Ardından ise Topsis yöntemi 

kullanılarak üç ticari bankanın hizmet performansı değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda güvenilirliğin en 

önemli hizmet kalitesi boyutu ve örnek alınan bankaların en yüksek hizmet performansına sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kürdüstan Bankacılık sektörü,Bankacilik hizmet kalitesinin,Dijital Pazarlama. 
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THE CONCEPT OF MARKETING IN THE BANKING SECTOR IN IRAQI 

KURDISTAN REGION 

 Abstract 

The fact that the banking sector in the world has turned to a new marketing approach has also affected the banking 

system of Northern Iraq Region. The banks of the Northern Iraq Region, which could not go beyond deposit 

collection activities; With the introduction of foreign banks in Iraq, the decline and weakening of the public 

authority caused the establishment of private banks. We tried to create a difference with modern looking branches, 

trained customer representatives and alternative distribution channels equipped with technological innovations. 

Today, banks have become institutions that mediate the financial survival of people. Previously, while only 

exchanging money, various needs have now been met. As the needs and demands increased, the banks of the 

Northern Iraq region entered into a constant innovation and change. Unless the needy people remain insensitive 

to the alternatives, the banking sector has changed and has become an important part of the economy. 

In our study, the evaluation of service quality in Kurdistan Banking sector was discussed. Therefore, it is important 

to identify the factors that contribute to customer satisfaction in banks. The aim of this study is to determine the 

factors affecting the quality of service in commercial private banks and to evaluate the service performance of 

banks. For this purpose, firstly, the importance of reliability, trust, empathy and physical quality of service quality 

dimensions, which are widely used in the evaluation of service quality in banking sector, was determined by using 

Analytic Hierarchy Process (AHS) approach. Then, the service performance of three commercial banks was 

evaluated using Topsis method. As a result of the study, it was determined that reliability is the most important 

service quality dimension and bank B has the highest service performance. 

Key Words : Banking, Marketing Concept , Digital Marketing. 

GİRİŞ  

Günümüzde ekonomik hayatın en önemli temel taşlarından biri olan bankaların para-kredi, 

sermaye konularına giren konularda önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır. Ticari 

hayatta hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerin düzenli olarak yürütülebilmesi, bankaların 

bulunmadığı bir ortamda çok zordur.Bankalar; kişilerin tasarruflarını güvenle sakladıkları ve 

bu tasarruflardan gelir elde edebildikleri finansal kurumlardır.(El-Hamit;2001:109) 

Bankalar, finansman gereksinimi olan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını karşılar. Havale, çek 

işlemleri, menkul kıymet alım satımı, senet tahsili gibi bankacılık hizmetleriyle müşterilerine 

hizmet verir.(Code,Ramazan;2000:18) 

Bankacılığın tarihi gelişimi, para kavramındaki gelişmeyle paralellik gösterir. Paranın 

fonksiyonları arttıkça, bankacılık gelişme göstererek, günümüzdeki modern bankacılık 

aşamasına ulaşmıştır.(Mahfuz;2004:13) 

Banka sisteminde; merkez bankaları, ticari bankalar, yatırım ve kalkınma bankaları, halk 

bankaları, ipotek ve emlak bankaları gibi; banka türleri bulunmaktadır.(El-Haddad;1999:28) 

Kuzey Irak bölgesinde bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesi bu sektör 

için önemli bir konudur. Bu nedenle bankalarda müşteri memnuniyetine katkı yapan faktörlerin 

belirlenmesi önemlidir. Çalışmanın amacı tüzel  ve özel bankalarda hizmet kalitesini etkileyen 
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faktörleri belirlemek ve bankaların hizmet performansını değerlendirmektir. Bu amaçla 

çalışmada önce bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde yaygın olarak 

kullanılan güvenilirlik, güven, empati ve fiziksel özelliklerden oluşan hizmet kalitesi 

boyutlarının Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) yaklaşımını kullanarak önem derecesi 

belirlenmiştir. Ardından ise Topsis yöntemi kullanılarak bölge bankanınların hizmet 

performansı değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda güvenilirliğin en önemli hizmet kalitesi 

boyutu en yüksek hizmet performansına sahip olan bankalar  belirlenmiştir.(El-Neccar; 

2002:27)       

Banka ve bankacılık Kuzey Irak bölgesinde günmüzdeki gibi bir sisteme ship olmamakla 

birlikte  tarih öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir.İlk banka yapılandırması sayılabilecek 

Maketler Mezopotanya’da Uruk kenti yakınlarındaki “Kızıl Tapınak olarak” bilinen en eski 

banka yapısıdır. 

Maket sahipleri çiftçilere sağladıkları gereksinimlerine karşı mahsul elde edilince belirli bir 

bedel vermeleri şart konulmuştu.Günmüzün Kuzey  Irak Bölgesinde  bankalar hemen hemen 

ekonominin kilit noktası  konumundadır.Dolaysıyla bankaları büyük bir görev 

beklemektedir.Bu çalışmayla  bankıcılıktaki hizmet kalitesi standartlarının müşteri 

memnuniyetine etkisini  ölçmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma üç ana bölümden 

oluşmuştur.Çalışmanın ilk bölümünde Irak Mezopotanyasin’da Bankacılık kavramının 

Tarihsel Gelişimi   ve bankacılık hizmetleri üzerinde durulmuştur.Çalışmanın ikinci bölümüde  

Kuzey Irak  Bankacılığının Tarihsel Gelişimi ele alınmıştır. Çalışmanın üçğncü son bölümünde 

ise Araştırmanın Yöntemi anlatışmıştır.    

BİRİNCİ BÖLÜM 

M. Ö  3500  yıllarında Irak Mezopotanyasin’de Bankacılığın kavramının Tarihsel Gelişimi   ve 

bankacılık hizmetleri 

Bankacılığın tarih boyunca göstermiş olduğu değişikler, para kavramındaki gelişmeyle sıkı 

sıkıya ilişkilidir. Diğer bir anlatımla, para kavramı ve bankacılıktaki gelişme karşılıklı etki 

suretiyle bugünkü düzeye ulaşmış denebilir. 

Bankaların tarihsel kökeni de çok eskilere dayanmaktadır. Yapılan kazıların ortaya çıkardığı 

Mezopotanya’da Uruk kenti yakınlarındaki “Kızıl Tapınak” bilinen en eski banka 

yapısıdır.(Sumer;2013:17) 

Irak Mezopotanyasin’de  Günümüze ulaşan en eski bankacılık yasaları Eshunnanca 

Krallığı’ındadır. Bunlar genel olarak faiz oranları ile ilgilenmişlerdir. Hammurabi devrinde de 

Hammurabi yasalarında bankacılıkla ilgili maddeler bulunmaktadır. Yasada; kredi verme, 

mevdut toplama, komisyon sözleşmesine dair hükümler yer almaktadır.Irak Guneyinde bulunan 

Babil uygarlığına ait belgeler arasında da kil levhalardan yapılmış senetler bulunmuştur. 
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Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da bankacılık, ilk önce sarraf dükkanları ve kasaların 15. ve 

16’ıncı yüzyılda gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Fakat; 17’nci yüzyıl başlarından itibaren 

bugünkü anlamda bankacılık başlamıştır. Tarihsel ilk Banka kuruluşu ise  1890 yılında Osmanlı 

bank ve Şarki Bankası, 1912 yılında Şahinşahi Bankası 1918  ve Ziraat Bankasi 50-51 kanun 

maddesi gereğice 1935yılında  kurulmuştur.Bu durumda Irak Mezopotanyasin’de  dört banka 

oluşmuştur.(eski yasasa no:50-51)Daha sonralari 1940 yılında 18-12 nolu Kanun ile  Sanayi 

Bankası kurulmuş , ve 1947 yılı bankaları  denetim kanunu 61. Mad gereüice  Rafideyi Bankasi  

kurulmuş  , Özellikle hükümet hisapları  korunmaya alınmıştır. Daha  sonra 1950 lerde Arap ve 

Yabanci Bankaların Irakta çalısmaşmasına izin verilmiştir ,( yasa1956 no:72) 

Özel Banka  girişimine teşvik edilmesiyle, özel bankaların  kurulmasına ve gelişmesinde etkin 

olmuştur.1988 den itibaren Bankacılık anlayışı  gelişmiş ve yeni yeni şubeler açmıştır. 

(yasa1964 no:100) 

1980’li yıllarda Irak bankacılığı daha önceki yıllardaki çalışma ortamı ile karşılaştırıldığımızda 

büyük farklılıklar gösterdiği görülmüştür. 

Bu süreç içerisinde önemli değişikliğe bakacak olursak;1953 dan sora Ticari Bankaların 

çalışmasına izin verilmiştir.1956-57 yıllarında Dört Lubnan Bankasının Kurulmasına izin 

verilmiştir. ( yasa 1956; no:72) 

1953Afrika  Milli Ticaret ve sanayi Bankasi Kurulmuş,1954de Milli Pakistan Bankasi, 1957 

Antra Bankasi,1956 Irak Milli Bankası kapatılmış onun yerini Merkez bankasi kurulmuştur.  

1958-1964 Iran Şahinşah bankasının yerini Londra orta dogu Bankasi almıstır 

1961 Resid Bankası kurulmuştur Rafideyin Bankasının bünyesi içinde çalışmaya  başlamıştır 

,1962  de ise Antra Bankasının yerini Birleşmiş Irak Bankası almıstır,1953 te Osmanlı bankası, 

Itimad Bankası olarak degiştirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunun çıkartılması, Irak Menkul Kıymetler Borsa’sının yeniden 

canlandırılması, finansman bonosu, mevduat sertifikası, tehvil alım ve satımı, repo işlemleri, 

hisse senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler vb. gibi finansal araçların hızla gelişmesi 

bankaların düşük maliyetli fon imkanlarını ortadan kaldırmıştır.(Tesvik kanun ;2006:no13)  

Irak Bankacılık sistemi geleeksel bankacılık rolündeki gerilemeyi akreditif, teminat mektubu, 

forward, future, opsiyon gibi bilanço dışı faaliyetlerini genişleterek cevap vermiştir. 

Hızlı teknolojik gelişmeler bankaların  bilgilendirme ve haberleşme maliyetlerini azaltmıştır. 

Irak Bankacılık sisteminin dışa açılmasıyla ülkemizde şube açan yabancı bankalar arasında 

yoğun bir rekabet yaşanmıştır. 

2010 yılında bazıTicari bankaların iflası ile faaliyetlerine son verilmesi bankacılık genel krizini 

önlemek   yeni yeni sistemlere baş vurulmuş Bankacılık işleminin saptırılmaması  amacıyla 

uygulanmıştır. (Salih;2004:102) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuzey Irak  Bölgesinde  Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da 

bankacılık, ilk önce Banker dükkanları ve kasaların 15. ve 16’ıncı yüzyılda oldugu gibi Kuzey 

Irak Bölgesinin   Bankacılıgı ortaya çıkmıştır. 

Kuzey Irak  Bölgesinde , özellikle Batı ülkelerindeki gibi, banka dışı finansal araçların 

gelişmemiş olması nedeniyle, bankalar finansal sistemin temel taşını oluşturmamıstır  , 

ekonominin işleyişi halkın tasarruflarının toplanması ve bunların kullanım alanlarına dağıtımı 

açısından Bankacılık sistemine gerek duyulmuştur. 

Kuzey Irak  Bolgesinde bankalara guvenin sarsılmısı  nedeni ile 1991 e kadar geçen dönemlerde 

bankacılığa ait izlere rastlanmamamıştır.  Bölge halkının  özellikle bölgeyi korumak ve 

yöneticilik gibi işlerle uğraşmaları; ticaret, sarraflık, bankacılık gibi işleri bilgisi 

olmayan kimselere bırakması sonucu  ortaya çıkarmıştır . Diğer taraftan; Kuzey Irak  

Bölgesinde  bankacılığın gelişmemesinin asıl nedeni, Irak ekonomisinin düzensizligi ve 

gerçekleştirilen Tekneloji gelişmelerine ayak uydurulmaması , yakın zamanlara kadar esnaf ve 

sanatkarlara dayanan kapalı bir ekonomi  sisteme sahip olmasıdır. Kuzey Irak  Bölgesinde 2012 

yılna kadar sarraflık bankacıgın yerini almış   komşu ülkeler çıkarına bölge ticari işlemleri , 

Banka Havele işlemleri alım satım işleri yapmayı sürdürmüştür. Kuzey Irak  Bölgesinin 

sarraflık isleri 2012 de komşu ülkelerdeki   bankerlerin oyununa gelmiş ve bir çok ıraklı tacirin  

iflasına neden olmuştur. 

Bağımsız yerel idareye geçiş   sürecinde  o dönemde kurulan ve şube açarak faaliyet 

göstermeye başlayan Bankalar  ile birlikte yabancı bankalar da iş başı yapmıştır. (2003’deEski 

Yonetimin dusmesi yeni donemin baslamasi ile birlikte  serbest piyasa ekonomisine geçiş 

donemi ) )Alhamit;2000:231        

Kuzey Irak  Bölgesi 1991 Döneminden sonra Bankacılık: 

Genel olarak iki dönemde ele alınmaktadır. 

1- 1991-2003 Dönemi 

Kuzey Irak  Bölge yerel yönetiminin  2003  ilk yıllarındaki başlıca gelişmeler; Kürdüstan 

Bankasının kurulması, Rafideyin Bankasına  Dasinye adi verilmesi , Resid Bankasının 

Habat olması , Kuzey Irak  Bölgesinde Merkez Bankası’nın kurulması ile birlikte  faaliyete 

geçmistir. Bu gelişmeler ile birlikte  bu dönemde çok sayıda yerel ve yabancı  bankalar 

kurulmuştur. 

2- 2000-2016 Dönemi Kuzey Irak  Bölgesi  

Bankacılık bu dönemde Kuzey Irak  Bölgesin’de özel Ticaret bankalarının geliştiği 

görülmektedir. Irak Merkezi hükümet Yönetiminin devrilmesini, izleyen yıllarda Kuzey Irak  

Bolgesinde ticari faaliyetler artmaştır, yeni bankalara olan ikbal ve ithiyaç artmıştır. Bunun 
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sonucu 2012 yılarında 147  Ticaret Bankası  kurulmuştur.77  Resmi Merkez  Hukumete Bağlı 

Bankalar 60 ise Yerel Bölgeye aittir. Geri kalanları ise Yabanci Bankalardı kurulan bankaların 

arasında T.C  Bankalarıda bulunmaktadır . 9/4/2003 sonrası izin alan bankalar şunlardır:Yerel 

bankalar Sanayiiler Birligi  istismar Bankası,Şimal Bankası, Kürdüstan Kalkınma ve istismar 

Bankası, Aşur ulusal istismar Bankası,Milli Islam Bankası, Dicle ve Furat Bankası,Mansur 

Bankası, Arap Devletlerine  baglı bankalar ise:HSBC Darül Selam Bankası ile  ortaklaşa Banka 

kurdular, Kuveyt Milli Bankası itiman Bankası ile birlikte  bir Banka oluşturdular, Istandar 

Carter Bankası,Cihan Bankası , Türk İŞ ve Ziraat Bankası kimi baş vurmakta digerleri ise işini 

sürdürmektedirler. 

3- K.I. Bankacılık sistemindeki Gelişmeler ve Bankacılık Sistemi 

2001 yılında yaşanan krizin ardından başlatılan bankacılık sektörü yeniden yapılandırma 

programının aşamaları; kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan 

yapılandırılması,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ’ndaki (TMSF)bankaların sorunlarının en 

kısa sürede çözüme kavuşturulması,özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, 

bankacılık sektöründe gözetim ve denetim etkinliğinin artırılması, sektöründaha rekabetçi bir 

yapıya kavuşturulması için yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olarak 

açıklanmıştır. 

Ticari bankalarının finansal yeniden yapılandırılmaları amacıyla 2001 yılında görev zararı 

alacaklarının kapatılması ve sermaye desteğini içermek üzere kaynak aktarımı 

gerçekleştirilmiş,operasyonel yeniden yapılandırılmalarına yönelik faaliyetler ise 2002 yılında 

devam etmiştir. 

TMSF yönetiminde bulunanTicari bankaların finansal ve operasyonel yeniden 

yapılandırılmaları sürecinde Fon’a alınan  bankadan bir kismi birleştirilmiş, digeri ise özel 

sermaye gruplarına satışı tamamlanmıştır. 

1 bankanın tasfiye süreci devam etmektedir. 2002 yılında Fon yönetiminde 2 banka 

kalmıştır.2002 yılında bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma sürecine ilişkin en önemli 

gelişme, önceki yıl para ve sermaye piyasalarında yaşanan kriz ve ekonomik faaliyetin hızla 

daralmasının da etkisiyle önemli ölçüde zarar gören bankacılık sisteminde derinleşen sorunların 

çözümü ve banka sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan özel program 

olmuştur. Program kapsamında özel bankalara sermaye desteğinin sağlanması yanında krizin 

de etkisiyle ödeme gücü olumsuz etkilenen; ekonomiye katma değer yarattığı düşünülen reel 

sektör firmalarının faaliyetlerini sürdürmeleri ve ödeme güçlerini yeniden kazanmaları için 

finansal yeniden yapılandırma programı başlatılmış,varlık yönetim şirketlerinin kurulması 

yönünde düzenlemeler yapılmıştır. (Kaynak olarak kjonularimin kaynagi+ Gosterdigim 

Yasalardir). 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Müşteri beğenisi açısından Bankacılık Hizmet Kalitesi  Standartlarının  Rolü 

1- Araştırmayla İlgili Literatürde Yer Alan Çalışmalar 

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ilişkisi  ile ilgili olarak yerli ve yabancı literatürde cok 

sayıda çalışma bulunmaktadır.Çalışmamızda örtüşen çalışmalar aşağıdaki  Tablo1’de 

özetlenmiştir. 

Araştırma  konusuyla ile ilgili Litratür de Yer alan Calışmalar 

Çalışmayı 

yapan 

Yıl Sonuç 

Sanjiv et al 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 An Evaluation of an Inetegrated Perspective of perceved Servlse Quality 

for Retail Banking Servisces in India. 

Müşteri memnuniyetinde sorumluluk en fazla puan ortalamasına sahipken, 

bunu güvenirlik takip etmektedir. 

  

 
Müşteri memnuniyetinde güvenırlık ilk faktör ortaya çıkmaktadır.Bu 

faktörüempati ve güvence,empati ve duyarlılık takip etmektedir. 

  

 
Algının hizmet kalitesiylemüşteri yeterliligi arasındaki  ilişkinin kabul 

edilebilir düzeyde düşük oldugu görülmüştür. 

Durdana et 

al, 

2015 

Müşteri memnuniyetinin saglanmasındeki güvenirlilik başta olmak üzere 

istek , güvence ,empati,ve fiziki özellikler önemli bulunmuştur. 
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Şaşa 2004 

Müşteri memnuniyetinin saglanmasında güven boyutunun önemli olduğu 

belirtilmiştir. 

Zuzu  Fatima 

El-zahra 

2011 Hizmet kalitesi boyutları olan güvernirlik, iletişimve konoloji müşteri 

memnuniyetini olumlu olarak etkilemektedir. 

Muzaffer 

Kervancı 

2014 Bankaların  sunduğu hizmetler kalitesi müşteriler terafından 

görülmektedir. Müşteri memnuniyetide yuksek çıkmıştır. 

2- Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Araştırmada kullanılan veriler,anket ve mülakat tekniği kullanılarak kolayda örnekleme  

yöntemiyle yanıtlayıcılardan elde edilmiştir . Bu öeneklemede  amaç, kolayca ulaşılabilir 

birimlerin seçilmesiyle  örneklimin oluşmasıdır.(Nakip,2004:140).Anket ve görüşmeler. Pilot 

çalışma süreci de dahil olmak üzere , müşterilerle yüzyüze buluşmak şeklinde yapılmış ve anket 

üzerindeki sorulara  birebir yanıtlar alınmıştır.İstenilen verilerin toplanmasına ilişkin 

hazırlanmış olan anket formu Ek-i’de sunulmuştur.Araştımanın evreni Kuzey Irak Bölgesi 

bankaları müşterilerinden oluşmaktadır.Çalışma bireysel müşterilerle sınırlandırılmıştır.Anket 

bölge bamkaları  ile sürekli görüşmekte olan müşterilere rastgele dağıtılmıştır.Müşteri 

kendisine sunulan hizmetlerin kalitesini degerlendirmek içinyanıtları ile fiilen araştımamıza ne 

kadar  yardımcı  olacağının  görülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kuzey Irak Bölgesinde 

bulunan bankalar arasından seçilen 5 beş bankaya ait müşteriler arasından ratgele seçilen 100 

katılmacı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

3- Veri Toplama Aracı 

Banka hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisini ölçmek amacıyla bölge banka 

müşterileriyle yapılan çalışmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. 

Katılmacıların  kişisel bigilerini almak amacıyla  araştımacı tarafından hazırlanan kapalı uçlu 8 

soru solulmuştur.Müşterilerin bamkacılık hizmet  standartlarının kalitesini ölçmek amacıyla 

Öncü vd’den 2011 alınan 25 soruluk ölçek kullanılmıştır.Ölçeğin nötr hizmet kalite standartı 

algı puan 3tür.Ölçekten alınan puan 3’ten küçük ise müşteri hizmet kalite standardı algısı düşük, 

3’ten büyük ise  müşteri hizmet kalite  standardı algısı yüksek olarak degerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

somutluluk Güvenirlik Yanıt Güven Empati 

Hizmet kalite 

standartı 
Yaş   

cinsiyet 

Eğitim düzeni 
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4- Araştırma modeli 

Arastirma Modeli olarak ilişkisel model kullanılmıştır. Oluşturulan modelle bankacılıkta 

hızmet kalite standartı algısının müşteri memnuniyetine etkisi olşulmuştur . Modele göre dört 

temel hipotez aşağıdaki tablo  ile belirlenmiştir. 

Araştırmanın Hipotizleri 

Hipotiz 1 

H0:Bankacılık hizmet kalite standartları algısı kişisel bilgiler bakımından anlamlı farklılık 

göstermemektedir. 

H1:Bankacılık hizmet kalite standartları algısı kişisel bilgiler bakımından amlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 2 

H0:Bankacılıkta müşteri memnuniyet algısı kişisel bilgiler bakımından anlamlı farklılık 

göstermemektedir. 

 Bankacılıkta müşteri memnuniyet algısı kişisel bilgiler bakımından anlamlı farklılık 

göstermektedir 

 

Hipotez3: 

Kisisel blgiler 

Musteri 

memnuniyeti 

Bir ay icindeki bankalara  ziyaret sayisi 

 
Banka hisaplarinda kullnilan para  birimi 

Banka ile yapilan islem turu 
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H0:Müşteri bankacılık hizmet kalite standartları algısı ile memnuniyetleri arasındabir ilişki 

yoktur. 

H1: Müşteri bankacılık hizmet kalite standartları algısı ile memnuniyetleri arasındabir ilişki 

vardır.  

Hipotez 4: 

H0:Müşterilerin himet kalite stendartları algısı müşteri memnuniyetini açıklamamaktadır.  

Müşterilerin himet kalite stendartları algısı müşteri memnuniyetini açıklamaktadır. 

5- Araştırmanın sınırlılıkları 

Araştırma Kuzey Irak Bölgesi illertinde bulunan 14 banka arasından seçilen 5 banka müşterileri 

arasından 100 kisiyle yapılmıstır. çalışmada ulaşılan sonuçlar  katılımcıların verisiyle  

sınırlanmıstır. 

6- Ön Analizler 

Verilere Skewness (Carpklik) ve Kurtosis ( Baskilik) normallik testi uygulanmistir.Test 

sonucunda cikan  

Carpiklik ve baskilik degerlerinin refrans degerler icinde kaldigi belirlenmistir.(Yucenur 

vd.,2011:160)  

Ankette yer alan Hizmet Stendartları Kalite ölçegindeki 25 soru ve müşteri memnuniyeti 

ölçegindeki 20 soru ile ilgili gerceklilik ve güvenirlik analizi Coronbach Alpha Güvenirlik 

Katsayısı yoluyla ölçülmüştür. Aşagdaki tablo da görüldügü gibi belirlenmiştir. 

Ölçeklerin ana boyutunda “hizmetm kalite standartı ve müşteri memmnuniyeti ölçekleri“çok 

yüksek derecede güvenilir bulunmuştur.Hizmet kalite standartı alt boyutlarında yer 

alan“sorumluluk“  ölçeğin güvenirlrği düşükken,  “güvenirlik ,yanıt, güvenlik ve empati“ 

boyutlarında oldukça güvenilir bulunmuştur. Ölçekler genel olarak güvenilirdir . Dolaysıyla 

veriler analize uyğundur.  

Ankette kullanılan ölçeklerin güvenirlilik  analizi sonuçları aşagıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

Ölçek Katsayı Güvenirlik  derecesi 

Hizmet kalite standartı 0,881 Çok yüksek 

Somutluluk 0.528 Düşük 



 

271 
 

Güvenirlilik 0,696 Oldukça 

Yanıt 0,737 Oldukça 

Güvenlik 0,753 Oldukça 

Empati 0,769 Oldukça 

Müşteri memnuniyeti 0,889 Çok yüksek 

Katılmacılardan %69’ ı  erkek ve % 31’ u kadındır. Banka müşterilerinin %47’si 20-30 yaş 

gurubu kişiler oluştumaktadır.Katılmacıların % 31 (31-40) yaş arasındadır.41 yaşın üzeri yaş 

sahibi olanlar oranı % 22  dir.Bankaları en fazla kullananlar Lisans mezunlarıdır.Bankalarla 

çalışma süresi 5  yıldan az olanların oranı en yüksektir oranı %55. Katılımcıların %47’si 

bankaya ayda bir kez gitmektedir.Ayda iki kez gidenlerin oranı %27’dir.Üç ve daha fazla 

gidenlerin oranı ise %26’dır.Banka müşterilerinin ayda en az bir kere bankaya gitmekte 

olduklarını göstermektedir.Banka hisaplarında bulundurulan para  birimi ABD dolarıdır.En az 

işlem gören para ise Euro’dur ve katıluımcıların % 5’ni oluşturmaktadır.Müşterilerin %58’ibelli 

bir tek bankayla çalışmaktadır.Bamkayla müşterilerin  %75 ‘si ise cari hisap işlemi 

yapmaktadır.Havale yapan müşteri oranı ise % 13 ve akreditif yapanların oranı ise%1 ‘dir..   

Katılımcıların kişisel özelliklerine göre bulgular 

Değişken  F Oran Kümülatif 

Cisiyet Erkek 69 69.0 69.0 

Kadın 31 31.0 100.0 

Yaş 20-30 47 47.0 47.0 

31-40 31 31.0 78.0 

41 ve üzeri 22 22.0 100.0 

Eğitim düzeyi Lise ve altı 20 20.0 20.0 

Mslekm Yüksek Okulu 26 26.0 46.0 

Lisans 44 44.0 90.0 

Yüsek Lisans 10 10.0 100.0 
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Bankalarla çalışma  Süresi 5 yıldan az 55 55.0 55.0 

5-10 yıl 26 26.0 81.0 

10 yıldan fazla 19 19.0 100.0 

1 ay  içinde Bankaya ziyaret sayısı     

Bir kez 47 47.0 47.0 

İki kez 27 27.0 74.0 

Üç ve üzeri 26 26.0 100.0 

Banka hisablarında kullanılan para birimi Irak Dinarı 36 36.0 36.0 

ABD Doları 59 59.0 95.0 

Euro 5 5.0 100.0 

Çalışmakta oldugu banka sayıaı Bir banka 58 58.0 58.0 

İki banka 33 33.0 91.0 

Üç ve üzeri 9 9.0 100.0 

Bankayla Yapılan işlem türü Cari hisap 75 75.0 75.0 

Akreditif 1 1.0 76.0 

Havale 13 13.0 89.0 

Diğer işlemler 11 11.0 100.0 

Hizmet Kalite Standardı ile Müşteri Memnuniyeti Koralasyon Analizi Bulguları 

  Hizmet 

kalitesiStandartları 

Müşteri 

Memnuniyeti 

Hizmet kalitesiStandartları Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) N 

 

 

.718 ** 

 .000   
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100 100 

Müşteri Memnuniyeti Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) N 

 

.718**  

 .000  

 100 

1 

 

 

100 

     

**Korelasyon 0.01 anlamlılık 

düzeyinde(çift yönlü) yer 

almaktadır. 

   

Korelasyon analizi sonucunda çikan 0’a yakın değerler,iki değişken arasında doğrusal ve 

zaif,1’e yakın değerler ise,iki değişken arasında doğrusal ve güçlü  bır ilişkinin olduğunu 

gösterir.(Yüksekbilgili,2016:159).Tablo 7’deki korelasyon testi sonuçlarına göre;katılmacıların 

hizmet kalite standartı algısı ile müşteri memnunitleri arasında pozetif (r=0,718)çift yölü ve 

güçlü bir ilişki bulunmaktadır . 

SONUÇ 

Araştırma sonucuna göre;hizmet kalite bğyutlarından en yüksek puan ortalaması güvenirlik 

boyutunda iken (4,15) en düşük empati aittir (3,72). Bu sonuçlara göre müşterilerin bankaları 

güvenilir bulduğu söylenebilir.Genel hizmet kalitesi puan ortalaması 4,03 olarak 

belirlenmiştir.Bu puana göre de müşterilerin genel hizmet kalitesini yüksek  olarak 

değerlendirdiklerini görebiliriz.Müşteri memnuniyeti puan ortalaması 4,23 olarak 

ölçülmüştür.Bu sonuca göre müşteriler banka hizmetlerinden  memnundur.Müşteriler banka 

pesonelinin onlarla olan  ilişkisinde son derece rahat ve memnundur.Hizmet kalite standart 

algısı  genel boyutuyla (sorumluluk, güvenirlik,yanıt,güvenlik ve empati) güclü bir korelasyon 

bulunmuştur.Müşterinin en fazla etkili olduğu hizmet  kalite boyutları güvenirlik , güvenlik ve 

empati boyutlarıdır.Bu boyutların etkinliğinin  ve sorumluluk .güvenirlilik  boyutlarının 

artırılması gerekmektedir.     
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THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON THE ROMANIAN-

TURKISH TRADE (2001-2018).  TURKISH INVESTMENTS IN ROMANIA(2007-

2018) 

 

Liliana BOȘCAN 1 

Abstract 

The present study aimed to explore the economic relations between Romania and Turkey, lasting for 20 years, 

since  on  the 19th of September 1991, Romanian President, Ion Iliescu and the Turkish President, Turgut Özal  

signed the “Treaty of Friendship, Good Neighbourhood and Cooperation” between Romania and Turkey.  The 

paper is based on documents found in the the Romanian and the Turkish press, but also economic statistics was 

added it. 

Key Words : Geographical Indication, Geographical Indicated Products, Urban Competition, Diyarbakır. 

After the end of the Cold War, bipolarity has been replaced by a multipolar balance of power, 

and small states have begun enjoying much more liberty to decide about changing their foreign 

policies.  Romanian foreign policy after 1990  shift from isolation to dependence on the 

West (the EU and NATO). Romania joined the European Union (on January 1, 2007), also 

declared its public support for Turkey joining the European Union. Romania shares a privileged 

economic relation with Turkey2. 

After the Fall on the Iron Curtain,  Romania continued the political, diplomatic, economic and 

cultural relations, but they did not essentially changed. On the 19th of September 1991, 

Romanian President, Ion Iliescu and the Turkish President, Turgut Özal signed the Treaty of 

Friendship, Good Neighbourhood and Cooperation between Romania and Turkey.   

Turkey and Romania keep close relations based on a high-level dialogue,  in December 2011, 

during which the Strategic Partnership Declaration aiming at enhancing bilateral relations in 

every field, particularly in the political and economic domains, was sign. 

Economic relations constitute an important aspect of  bilateral cooperation, Turkey is 

Romania’s largest trading partner in the Balkans. Bilateral trade volume between the two 

countries was 4,7 billion Euros and 4,3 billion Euros in 2011 and 2012, respectively. 

 

 

                                                           
1 Assoc. Prof., Bucharest University, Faculty of History, Department of International Relations and European 

Studies 
2 *** History of Romania, The Center fo Romanian Studies, 1996, Iași, p. 561-562 
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Bilateral Trade Flows between Romania and Turkey, 2007-20181 

— Mii euro/  thousands of euros — 

 

 

Year 

EXPORT IMPORT 

Total Export to Turkey Total Import from Turkey 

 

2007 29548996 2 072 294 51321999 2 764 086 

2008 33724569 2 204 548 57240310 2 775 378 

2009 29084243 1 449 918 38953179 1 460 189 

2010 37360259 2 611 099 46869188 1 726 018 

2011 45291534 2 786 487 54951515 1 903 254 

2012 45069165 2 462 017 54703328 1 841 735 

2013 49562143 2 544 576 55317361 1 869 178 

2014 52466038 2 356 175 58522387 1 948 694 

2015 54609772 2 148 379 62970794 2 283 046 

2016 57392244 1 818 725 67364426 2 554 241 

2017 62644081 2 092 691 75603930 3 018 162 

2018 67733138 1 980 179 82866827 3 602 235 

From 2007 to 2018, the share of Turkish exports to Romania, expressed as a  percentage of the 

total Turkish  exports was only around 2%,  which makes the Romania the tenth export 

destination. The percentage of Turkeyʼs export to the Balkans Region beetween 2007 to 2018 

it shows that Turkeyʼtop export destination in the region were the Romania followed by 

Bulgaria and Greece2. 

Turkeyʼ Exports by Country and Year (Top 20 Country in Exports)  and Share in Total 

Exports (%), 20009-2013 

           — Value: Thousand US $ — 

 

No 

 

Country 

2009 2010 2011 2012 2013 

Export 

 

% Export 

 

% Export 

 

% Export % Export % 

TOTAL 102142613 100 113883219 100 134 906 869 100 152 461 737 100 151 802 637 100 

    1. Germany 9 793 006 9,6 11 479 066 10,1 13 950 825 10,3 13 124 375 8,6 13 702 577 9,0 

2. United Kingdom 5 937 997 5,8 7 235 861 6,4 8 151 430 6,0 8 693 599 5,7 8 785 124 5,8 

3. Italy 5 888 958 5,8 6 505 277 5,7 7 851 480 5,8 6 373 080 4,2 6 718 355 4,4 

4. Iraq 5 123 406 5,0 6 036 362 5,3 8 310 130 6,2 10 822 144 7,1 11 948 905 7,9 

5. USA 3 240 597 3,2 3 762 919 3,3 4 584 029 3,4 5 604 230 3,7 5 640 247 3,7 

6. Spain 2 818 470 2,8 3 536 205 3,1 3 917 559 2,9 3 717 345 2,4 4 334 196 2,9 

7. France 6 211 415 6,1 6 054 499 5,3 6 805 821 5,0 6 198 536 4,1 6 376 704 4,2 

                                                           
1 *** Anuarul Statistic al României 2006 [ Romanian Statistical Yearbook], Institutul Național de 

Statistică[National Institute of Statistics ], București, 2006, p. 685; *** Anuarul Statistic al României 2007 [ 

Romanian Statistical Yearbook], Institutul Național de Statistică[National Institute of Statistics, ], București, 2007, 

p. 703;  *** Anuarul Statistic al României 2012 [ Romanian Statistical Yearbook], Institutul Național de 

Statistică[National Institute of Statistics, ], București,  2012, p. 555; *** Anuarul Statistic al României 2016 [ 

Romanian Statistical Yearbook], Institutul Național de Statistică[National Institute of Statistics, ], București, 2016,  

p. 615;   *** Anuarul Statistic al României 2017 [ Romanian Statistical Yearbook], Institutul Național de 

Statistică[National Institute of Statistics, ], București, 2017, p. 620. 
2 Mustafa Çakır, An Economic Analysis of the Relationship between Turkey and the Balkan Countries, in  ADAM 

Akademi,  cilt/ volume 4, p. 77-86, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Ankara, 2014, p. 78 
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8. Netherlands 2 127 297 2,1 2 461 371 2,2 3 243 080 2,4 3 244 429 2,1 3 538 043 2,3 

9. Belgium 1 795 682 1,8 1 960 441 1,7 2 451 030 1,8 2 359 575 1,5 2 573 804 1,7 

10. Israel 1 522 436 1,5 2 080 148 1,8 2 391 148 1,8 2 329 531 1,5 2 649 663 1,7 

11. Romania 2 201 936 2,2 2 599 380 2,3 2 878 760 2,1 2 495 427 1,6 2 616 313 1,7 

12. Russia 3 189 607 3,1 4 628 153 4,1 5 992 633 4,4 6 680 777 4,4 6 964 209 4,6 

13. Poland 1 322 218 1,3 1 504 280 1,3 1 758 252 1,3 1 853 700 1,2 2 058 857 1,4 

14. UAE 2 896 572 2,8 3 332 885 2,9 3 706 654 2,7 8 174 607 5,4 4 965 630 3,3 

15. Egypt 2 599 030 2,5 2 250 577 2,0 2 759 311 2,0 3 679 195 2,4 3 200 362 2,1 

16. China 1 600 296 1,6 2 269 175 2,0 2 466 316 1,8 2 833 255 1,9 3 600 865 2,4 

17. Bulgaria 1 385 544 1,4 1 497 384 1,3 1 622 777 1,2 1 684 989 1,1 1 971 247 1,3 

18. Saudi Arabia 1 768 216 1,7 2 217 646 1,9 2 763 476 2,0 3 676 612 2,4 3 191 482 2,1 

19. Iran 2 024 546 2,0 3 044 177 2,7 3 589 635 2,7 9 921 602 6,5 4 192 511 2,8 

20. Greece 1 629 637 1,6 1 455 678 1,3 1 553 312 1,2 1 401 401 0,9 1 437 443 0,9 

21. Others 37 065 745 36,3 37 971 734 33,3 44 159 211 32,7 47 593 330 31,2 51 336 100 33,8 

 

Turkeyʼ Exports by Country and Year (Top 20 Country in Exports)  and Share in Total 

Exports (%), 2014-2018                                                                                                                     

                                                                                                                                — Value: Thousand US $ — 

 

No 

 

Country 

2014 2015 2016 2017 2018 

Export 

 

% Export 

 

% Export % Export % Export % 

TOTAL 157 610 158 100 143838871,428 100 142529583,808 100 156992940,414 100 167920613,455 100 

   1. Germany 15 147 423 9,6 13 417 033 9,3 13 998 653 9,8 15 118 910 9,6 16 136 905 9,6 

2. United Kingdom 9 903 172 6,3 10 556 393 7,3 11 685 790 8,2 9 603 189 6,1 11 106 981 6,6 

3. Italy 7 141 071 4,5 6 887 399 4,8 7 580 837 5,3 8 473 471 5,4 9 560 164 5,7 

4. Iraq 10 887 826 6,9 8 549 967 5,9 7 636 670 5,4 9 054 612 5,8 8 346 026 5,0 

5. USA 6 341 841 4,0 6 395 842 4,4 6 623 347 4,6 8 654 268 5,5 8 304 649 4,9 

6. Spain 4 749 584 3,0 4 742 270 3,3 4 988 483 3,5 6 302 135 4,0 7 708 391 4,6 

7. France 6 464 243 4,1 5 845 032 4,1 6 022 485 4,2 6 584 199 4,2 7 287 093 4,3 

8. Netherlands 3 458 689 2,2 3 154 867 2,2 3 589 432 2,5 3 864 486 2,5 4 760 562 2,8 

9. Belgium 2 939 108 1,9 2 557 805 1,8 2 548 240 1,8 3 151 422 2,0 3 950 933 2,4 

10. Israel 2 950 902 1,9 2 698 139 1,9 2 955 545 2,1 3 407 436 2,2 3 894 499 2,3 

11. Romania 3 008 011 1,9 2 815 506 2,0 2 671 249 1,9 3 139 188 2,0 3 867 040 2,3 

12. Russia 5 943 014 3,8 3 588 331 2,5 1 732 954 1,2 2 734 316 1,7 3 399 662 2,0 

13. Poland 2 401 689 1,5 2 329 176 1,6 2 650 505 1,9 3 070 758 2,0 3 346 059 2,0 

14. UAE 4 655 710 3,0 4 681 255 3,3 5 406 993 3,8 9 184 157 5,9 3 137 497 1,9 

15. Egypt 3 297 538 2,1 3 124 876 2,2 2 732 926 1,9 2 360 734 1,5 3 053 535 1,8 

16. China 2 861 052 1,8 2 414 790 1,7 2 328 044 1,6 2 936 262 1,9 2 912 538 1,7 

17. Bulgaria 2 040 157 1,3 1 675 928 1,2 2 383 500 1,7 2 803 182 1,8 2 669 699 1,6 

18. Saudi Arabia 3 047 134 1,9 3 472 514 2,4 3 172 081 2,2 2 734 522 1,7 2 636 000 1,6 

19. Iran 3 886 190 2,5 3 663 760 2,5 4 966 176 3,5 3 259 270 2,1 2 392 778 1,4 

20. Greece 1 536 658 1,0 1 400 566 1,0 1 427 206 1,0 1 662 638 1,1 2 086 693 1,2 

21. Others 

 
54 949 144 34,9 49 867 421 

 

34,

7 
 

45 428 468 

 

31,9 

 

48 893 786 

 

31,

1 
 

57 362 910 

 

34,2 

 Source: http://www.turkstat.gov
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Turkeyʼs  Imports of by Country and Year (Top 20 Country in Imports), 2009-2013 
—Value: Thousand US $ — 

 

No 

 Year 2009 

 

2010 2011 2012 2013 

Total 140 928 421    185 544 332    240 841 676    236 545 141    251 661 250 

 1. Russia 19 450 086 21 600 641 23 952 914 26 625 286 25 064 214 

2. China 12 676 573 17 180 806 21 693 336 21 295 242 24 685 885 

3. Germany 14 096 963 17 549 112 22 985 567 21 400 614 24 182 422 

4. USA 8 575 737 12 318 745 16 034 121 14 130 546 12 596 170 

5. Italy 7 594 645 10 139 888 13 449 861 13 344 468 12 884 864 

6. India 1 902 607 3 409 938 6 498 651 5 843 638 6 367 791 

7. United Kingdom 3 473 433 4 680 611 5 840 380 5 629 455 6 281 414 

8. France 7 091 795 8 176 600 9 229 558 8 589 896 8 079 840 

9. Iran 3 405 986 7 645 008 12 461 532 11 964 779 10 383 217 

10. South Korea 3 118 214 4 764 057 6 298 483 5 660 093 6 088 318 

11. Spain 3 776 917 4 840 062 6 196 452 6 023 625 6 417 719 

12. Japan 2 781 971 3 297 796 4 263 730 3 601 427 3 453 190 

13. UAE 667 857 698 421 1 649 456 3 596 545 5 384 468 

14. Belgium 2 371 516 3 213 606 3 959 279 3 690 309 3 843 376 

15. Netherlands 2 543 073 3 156 000 4 004 955 3 660 634 3 363 585 

16. Brazil 1 105 890 1 347 525 2 074 354 1 770 094 1 408 806 

17. Poland 1 817 093 2 620 956 3 496 189 3 058 078 3 184 533 

18. Switzerland 1 999 386 3 153 702 5 018 977 4 304 864 9 645 289 

19. Czech Republic 1 028 650 1 327 672 1 755 452 2 005 342 2 627 288 

20. Ukraine 3 156 659 3 832 744 4 812 060 4 394 200 4 516 333 

 Others 38 293 370 50 590 442 65 166 370 65 956 005 71 202 528 

 
.... ROMANIA    2 257 963    3 449 195    3 801 297    3 236 425   3 592 568 

 

Turkeyʼs Imports of  by Country and Year (Top 20 Country in Imports), 2014-2018 
—Value: Thousand US $ — 

Source: http://www.turkstat.gov

 

No 

 Year 2014 2015 

 

2016 2017 2018 

Total   242 177 117   207 234 359   198 618 235   233 799 651   223 047 094 

 1. Russia 25 288 597 20 401 757 15 162 386 19 514 094 21 989 574 

2. China 24 918 224 24 873 457 25 441 433 23 370 620 20 719 046 

3. Germany 22 369 476 21 351 884 21 474 989 21 301 869 20 407 264 

4. USA 12 727 562 11 141 462 10 867 793 11 951 744 12 377 681 

5. Italy 12 055 972 10 639 042 10 218 387 11 304 715 10 154 156 

6. India 6 898 577 5 613 515 5 757 246 6 216 639 7 534 558 

7. United Kingdom 5 932 227 5 541 277 5 320 237 6 548 620 7 446 107 

8. France 8 122 571 7 597 687 7 364 715 8 070 897 7 413 025 

9. Iran 9 833 290 6 096 254 4 699 777 7 492 104 6 931 258 

10. South Korea 7 548 319 7 057 439 6 384 242 6 608 874 6 343 174 

11. Spain 6 075 843 5 588 524 5 679 305 6 372 911 5 492 456 

12. Japan 3 199 915 3 140 055 3 943 604 4 281 472 4 124 170 

13. UAE 3 253 024 2 008 690 3 701 153 5 546 921 3 780 736 

14. Belgium 3 863 892 3 146 936 3 200 764 3 728 941 3 571 445 

15. Netherlands 3 517 164 2 914 359 3 000 336 3 747 619 3 304 668 

16. Brazil 1 728 745 1 792 241 1 788 012 2 544 928 3 257 706 

17. Poland 3 082 128 2 977 662 3 244 193 3 445 906 3 101 678 

18. Switzerland 4 821 031 2 445 864 2 502 961 6 899 988 2 816 560 

19. Czech Republic 2 420 199 2 218 334 2 561 652 2 828 107 2 650 303 

20. Ukraine 4 242 612 3 448 171 2 547 636 2 817 133 2 645 479 

 Others 70 277 748 57 239 750 53 757 413 69 205 549 66 986 050 

 
..... ROMANIA   3 363 233   2 598 908   2 195 728 2480195   2 447 471 
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Romania, Bulgaria and Greece have been Turkeyʼs top source of imports from Balkan Region. 

Romania was the dominant supplier of imports to Turkey between 2006 and 2011. But in 2012, 

Greece become the biggest important market, overtaking Romania. In 2006, Turkeyʼs export to 

these three countries amount to 83,2% of all its exports to the Balkans and increased 

substantially from US$ 6,6 million in 2006 to around US$ 10,8 million in 2008, but as a result 

of global crises it dropped to US $6,8 million in 2009  and increased to US $  7,8 million in 

20131. 

Romania is a developing country and supporter of Turkey within EU. From economic point of 

view, were signed  several agreements : Free Trade Agreement (1997)2, Agreement and 

Protocole in Enegy and Infrastructure Domains (2001), Tourism Cooperation Agreement ( 

2002), Economic and Commercial Cooperation Agreement ( 2006)3. 

Romania joined to the EU on 1st of January 2007. As of mentioned date bilateral trade between 

the two countries has been repealed due to Romania ʼs EU membership, wich has came under 

the EU-Turkey Customs Union. 

Turkey is the largest trade partner of Romania within the Balkans, the Middle East and non-EU 

countries.  The main export items from Turkey are textile, iron-steel, land vehicles, machines 

and devices producing energy  and the main imports products  fom Romania are metals ores, 

iron-steel, crude petroleum products and land vechicles. 

Romania looked like beging Turkeyʼ s future electricity exporter. Within this frame, Turkey 

planed to import electricity from Romania by submarine power cable in the Black Sea, which 

of negotiations has been continuing since 2006. The submarine cable was expected to be able 

to transport electricity between Russia, Ukraine, Moldova, Romania and Turkey. Other options 

included the transmission of electricity between Turkey, Romania, Poland, Serbia and Hungary, 

and the feasibility study was to determine other possibilities of energy transport between the 

European states4. Corina Popescu, Secretary of State for Ministry of Energy said on Aug 25, 

2016 that the undersea cable between Romania and Turkey will not be part of Romania’s future 

energy strategy, as Turks are no longer interested in the project. The ministerial official said 

during a press conference that  

“Currently, there is not a stable zone. Moreover, being a project involving several countries, there must 

be interest on both sides. But Turks have no interest in this project, because they want to increase the 

                                                           
1 Ibidem, p. 79 
2 Commercial  Agreement between Romania and Turkey ( April 29, 2007)  was published in Monitorul Oficial 

(Official Gazette) from December 22, 1997. 
3 Economic and Commercial Cooperation Agreement( February 1, 2006) was published in Monitorul Oficial 

(Official Gazette) from  July 26,2006 
4 Laura GRIGORE, Romania Export to Electricity to Turkey through Submarine Cable, in  Romanian Business 

Magazine: Business Review (May 28, 2015), cf. http://www.business-review.eu/featured/romania-to-export-

electricity-to-turkey-through-submarine-cable-81401 
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degree of connectivity in AC (alternating current) and not DC (direct current). I don’t think Turkey 

will allocate money for this project.”1 

Tourism as a significant contributor of economic relations between Romania and Turkey.   

Tourism Organized by Travel Agencies, by Touristic Action and Touristic Area.  

Number of Romanian Tourist Take Part in External Tourist Actions : Turkey2 

                                                                                                                                               — number— 

Year Tour operator agencies Sale activity agencies 

 Total Turkey Total Turkey 

 

2018 646 63 145 065 279 128 51 575 

2017 635 816 114 729 126 720 25 086 

2016 426 134 69 867 270 856 32 713 

2015 430 629 63 700 215 707 34 927 

2014 355 853 66 895 186 178 38 575 

2013 409 895 90 489 168 265 26 717 

2012 902 783 156 925 202 063 40 027 

2011 567 741 151 074 137 591 33 966 

2010 257 235 66 968 54 051 9 210 

2009 298 540 73 672 81 729 27 667 

2008 603 198 144 031 19 942 3 972 

Romania and Turkey concluded two bilateral investment treaty (BIT). The first one, the 

Agreement between the Gouvernment of Romania and the Gouvernment of the Republic of 

Turkey on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, enteres into force on 7 

April 1996, while the second, Promotion and Protection of Investment Agreement signed 

between Republic of Turkey and the Gouvernement of Romania, was signed on 3 March 2008, 

ratified by the two States in 2010 and entered into force on 8 July 2012. 

The Goodwill has been signed by Foreign Economic Relations Board of Turkey and the 

Chamber of Commerce and Industry of Romania on 1April 2015. 

Before the 1990s Turkish outward FDI (Foreign Direct Investments ) was not significant. The 

few such transactions were connected to state economic enterprises that entered into partnership 

with foreign companies, or to larger private firms trying to facilitate international trade. After 

the 1960s, when Turkish workers began arriving to Europe, countries like Germany and the 

Netherlands became destination of Turkish financial and commercial firms, while from the 

1970s, the increasing activity of Turkish construction firms especially in the Middle East led to 

                                                           
1 cf. https://www.romaniajournal.ro/business/romania-turkey-submarine-cable-not-included-in-the-new-energy-

strategy/ 
2 cf. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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some outward capital flows as well. In the late 1980s and early 1990s capital liberalistion 

created a better environment for capital flows. The opening up of the Turkish economy 

increased domestic competition and turned the attention of Turkish firms towards markets 

abroad. The rather negative business climate in Turkey (high inflation, economic volatility) was 

another push factor for OFDI, while the political and economic transformation in Eastern 

Europe and the dissolution of the Soviet Union during this period created new business 

opportunities for Turkish firms1. 

The promotion of understanding Outward Direct Investment  ( OFDI)2 by developing 

country governments became common: they believe that the internalization of local companies 

will help economies to integrate more effectively with the international economy3. 

After the macroeconomic stabilisation in the early 2000s, the Turkish government started to 

promote outward investments in accordance with its foreign policy. The increasing domestic 

demand, a strengthening currency and cheaper funding, however, underpinned Turkish MNEs’ 

outward orientation at the beginning of this period. More recently, the European debt crisis 

offered new possibilities for Turkish firms to acquire struggling businesses in Europe, 

particularly in the Balkans and in transition countries: “ while the Russian Federation is the 

dominant transition-economy investor in developing countries, Turkey, China, India and the 

Republic of Korea are major investors in transition economies”4. 

The Turkish government has taken various steps to help companies outward investment 

activities. Beside providing information about local conditions in host countries, the 

government established an insurance coverage for companies investing abroad, it gives tax 

relief to holding companies, and a program “Turquality” was established to encourage the 

development of Turkish brand names abroad5. 

 

 

 

                                                           
1 Canan Yildirim, Turkey’s Outward Foreign Direct Investment: Trends and Patterns of Mergers and Aquisitions, 

in *** Journal of Balkan and Near Eastern Studies,  19, 2017, pp. 280 
2 An outward direct investment (ODI) is a business strategy in which a domestic firm expands its operations to a 

foreign country. This can take form as a green field investment, a merger/acquisition, or expansion of an existing 

foreign facility. 
3 István Egeresi,  Fatih Kara, Foreign Policy Influences on Outward Direct Investment: The Case of Turkey, in  

*** Journal of Balkan and Near Eastern Studies,  no 17 (2), 2015,  pp. 182. 
4 *** UNCTAD  ( United Nations Conference on Trade and Development). World Investment Report (2011), 

United Nations, New York and Geneva, 2011, p. 66 
5  ***Turkish OFDI Continues to Grow, Kadir Has University (KHU),  the Foreign Economic Relations Board 

(DEIK) and Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCSII) , Report on March 24, 2014 

cf. http://ccsi.columbia.edu/files/2015/04/EMGP-Turkey-Report-March-24-2014.pdf 

http://ccsi.columbia.edu/files/2015/04/EMGP-Turkey-Report-March-24-2014.pdf
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Foreign Direct Investment in Turkey and Romania:  

Inward and Outward Flows and Stock, Annual (1990-2018) 1 

— Millions of dollars —  

 

Year 

TURKEY ROMANIA 

FDI    inward 

 
FDI    outward 

 
FDI    inward  

 
FDI    outward  

 

2018 12 944 3 608 5 888 13 

2017 11 478 2 633 5 406 -96 

2016 13 705 2 893 4 997 5 

2015 18 989 4 811 3 839 562 

2014 12 972 6 685 3 211 -373 

2013 13 463 3 536 3 601 -281 

2012 13 745 4 107 3 199 -114 

2011 16 142 2 330 2 363 -26 

2010 9 086 1 469 2 997 -50 

2009 8 585 1 553 4 665 -96 

2008 19 851 2 549 13 492 276 

2007 22 047 2 106 9 733 278 

2006 20 185 924 10 858 423 

2005 10 031 1 064 6 152 -40 

2004 2 785 780 6 436 154 

2003 1 702 480 2 196 117 

2002 1 082 143 1 141 21 

2001 3 352 497 1 158 15 

2000 982 870 1 057 -13 

1999 783 645 1 027 16 

1998 940 367 2 031 -9 

1997 805 251 1 215 -9 

1996 722 110 263 0 

1995 885 113 419 2 

1994 608 49 341 0 

1993 636 14 94 7 

1992 844 65 77 4 

1991 810 27 40 3 

1990 684 -16 0 18 

The positive trends in the outward of Turkeyʼs  investments are shown by the statistics as well.  

Outside the EU, neighbouring countries and regions were the most popular destinations for 

Turkish capital investments. The Caucasian region (11,5%), the Middle East and North Africa 

(7,4%), the Balkans including the 3 EU members (4,1%) and Central Asia (2,2%). In the 

Americas, beside the US, Central American off-shore paradises (Panama, British Virgin 

Islands) were also important investment targets. Among non-EU countries, Azerbaijan (10,5%) 

was the most important single partner, followed by the US (5.6%), Iraq (2,8%), Russia (2,6%) 

and Iran (1,7%) By the sectorial composition of outward capital flows, financial services had 

the largest share (55%), followed by the oil sector (21%), and only quarter of it went to 

manufacturing. An increasing number of OFDI projects are in the area of mining, energy and 

infrastructure. This is due to demand from Turkish manufacturing industries aiming to gain 

direct access to raw materials2. 

                                                           
1 cf. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
2 ***Turkish OFDI Continues to Grow, Kadir Has University (KHU),  The Foreign Economic Relations Board 

(DEIK) and Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCSII) , Report on March 24, 2014 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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Statistical databases sometimes over- or underestimates the amount of OFDI, because e.g. the 

round-tripping of capital common also by EMNEs. We can find other relevant sources, 

however, examining the main characteristins of Turkish investments abroad. 

Over 95 percent of TMNE1s investing abroad are private (mainly family owned) firms2.  The 

number of state enterprises has been reduced to half since the nineties; their share within GDP 

and the number of their employees have been reduced to a fraction. For the time being, 

enterprises still owned by the state produce less than 1 % of the GDP, and employ a little more 

than 100 thousand employees, which can be considered negligible in a country with a 

population of 80 million.  Concerning the regional distribution of these investments, 46 

percent  has happened in transition economies, 29 percent  in developing economies, and only 

22 percent in developed economies3. 

The major motivations of Turkish investors were the followings:  

1) looking for international brand 

2)  satisfying niche markets (consumers of Turkish origin in Europe, and even more with 

a Muslim origin),  

3)  value chain, e.g. having own distribution market 

4)  looking for a less risky market 

5) increasing global market shares 

6) having financial and cost advantages 

7)  making use of feasible investment opportunities 

8)  making use of geographic and psychic proximity4.  

Beside cultural and historical elements, however, political factors played an equally important 

role connected to the new priorities of Turkish foreign policy. In an other research based on the 

largest TMNEs having foreign assets over 100 million USD, the main drivers in the investment 

decision of these largest investors were new markets and market diversification (75%), 

                                                           
1 TMNE = Turkish Multinational Enterprises 
2 Caner Bakir, Nuran Acur, Greenfield investments and aquisitions of Turkish multinationals: trends, motivations 

and strategies, in ***  Louis Brennan, Caner Bakir (eds.),  Emerging Market Multinationals in Europe, Routledge, 

London  and New York, 2016, pp. 135 
3 Idem  
4 Nimet Uray,Nükhet Vardar, Ramazan Nacar, International marketing-related outward FDI motives: Turkish 

MNCs’ experience in the EU, in *** Rob van Tulder, Alain Verbeke, Liviu Voinea (eds.),  New Policy Challenges 

for European Multinationals,  Emerald Group Publishing, Bingley, 2012,  pp. 305-338 
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followed by sustainability of growth (60%), risk management (50%), accessing natural 

resources (40%), and reducing costs (40%)1.  

Turkish manufacturing companies move their production facilities abroad seeking cost 

minimization as well as market access.  

Turkish investment in Romania was initiated by small and mediu-sized enterprises soon after 

1989. Later on, Turkish investment in Romania expanded into all sectors. Turks mainly invested 

in banking, food sector, textiles, beer production, yeast production, electronics and 

construction. Additionally,  Turkish holdings —such as Bayraktar, Kombassan, Yașar and 

Koç— boughts shares in Romania firms like Robank, Azomureș, Rulmentul Bârlad, IASMAN 

and Artic during the privatization process. 

 In the last decade, some of the most aggressive/innovative TMNEs focusing on OFDI 

were Yıldız Holding, Yıldırım Group, Eczacibașı, Arçelik and Anadolu Group.  

Yıldız Holding has over 300 brands available in more than 130 countries. Yıldız Holding has 

a focus on biscuits2, cakes and confectionery, the company has become number two in the world 

in the sweet biscuits category and number seven in the chocolate category by revenue.  

Koç Holding A.Ş.  is the largest industrial conglomerate in  Turkey and only company in the 

country to enter the Fortune Global 500 list. The shares of 16 Koç Group companies are traded 

on the Istanbul Stock Exchange together, the groups comprise 113 companies, 90,000 

employees, and 14,000 dealers, agencies, and after-sales services people. One of this,  Arçelik 

A. Ş. is Europe’s forth largest home appliances maker. It active in more than 100 countries 

including China and the United States through its 13 international subsidiaries and over 4,500 

branches in Turkey. The Company operates 15 production plants in Turkey, Romania, Russia, 

China, South Africa and Thailand including refrigerator, washing machine, dishwasher, 

cooking appliances and components plants. It offers products under its own eleven brand 

names, including Arçelik, Beko, Grundig, Dawlance, Altus, Blomberg, Arctic, Defy, Leisure, 

Arstil, Elektra Bregenz and Flavel. Romania’s home appliance manufacturer Arctic, controlled 

by Turkish group Arçelik, will start the production of washing machines this year at its new 

factory in Ulmi, near Târgoviște, which might help the company double its turnover toward 

EUR 1 billion.The new plant involved EUR 100 million of investments, out of which EUR 35 

million was a state grant from Romania’s Government and EUR 68 million was covered with 

a loan from the European Investment Bank (EIB).The new production unit will produce about 

1.1 million household appliances in 2019 and the figure will double in the next few years. Arctic 

is the largest local home appliance producer. It owns a factory initially developed during the 

communist regime in Gaești, Dâmbovița county, where it manufactures refrigerators and 

                                                           
1 ***Turkish OFDI Continues to Grow, Kadir Has University (KHU),  The Foreign Economic Relations Board 

(DEIK) and Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCSII) , Report on March 24, 2014 
2  Bicuit Factory in Popeşti-Leordeni ( Bucharest) 
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freezers. The company exports about 80% of its total production to 70 countries, which makes 

it one of the country’s largest exporters as well. 

In 2018, Otokar maintained its market leadership for the tenth consecutive year in the vehicle 

segments in which it operates. One in every three buses sold in Turkey carries the Otokar brand. 

Otokar continued to strengthen its position in Europe, its target market, and signed the largest 

single bus export contract by a Turkish bus brand. In the final quarter of 2018 in line with the 

contract which includes the delivery of 400 buses and after-sales services for a period of 8 years 

to the Bucharest (Romanian) Municipality. 

Anadolu Group (AG) has focused its activities in the areas of beverages, automotive, and 

retail. Together with brands which are respected on a global scale, it is also extending its fields 

of business with the investments it has undertaken in the sectors of agriculture, real estate, 

energy and health in recent years. The group continues its activities in 19 countries – including 

Turkey – with approximately 80 companies, 61 production facilities, and more than 50 thousand 

employees. As a part of AG, Anadolu Beverage Group, consisting of Anadolu Efes and Coca-

Cola İçecek, is operating beer and soft drinks in a wide geography of 14 countries across Eurasia 

with its 20.000 employees. The Group’s activities include production, bottling, distribution and 

sales of both alcoholic and non-alcoholic beverages. 

The Flow of Foreign Direct Investment (FDI) into Romania 1 

 

Year 

Total 

FDI  into 

Romania 

Turkey  

EURO Million  % 

of total Romaniaʼ s 

FDI 

 

2017 75 851 519 0,7 

2016 70 113 449 0,7 

2015 64 433 323 0,5 

2014 60 198 508 0,8 

2013 59 958 350 0,6 

2012 59 126 371 0,6 

2011 55 139 622 1,1 

2010 52 585 615 1,2 

2009 49 984 569 1,1 

2008 48 798 578 1,2 

2007 42 770 822 1,9 

2006 34 512 446 1,3 

2005 21 885 412 1,9 

Turkish MNEs investing in CEE[ Central and Eastern European] countries seemed to prefer 

taking the advantage of growing markets and acting with cost-cutting concerns, in reality, 

                                                           
1 *** Investițiile străine directe în România în anul 2017/...2004 [Foreign Direct Investment in Romania], Banca 

Națională a României,[ National Bank of Romania], cf. https://www.bnro.ro/  

https://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403
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however, their aim was rather to manage brand more effectively and to improve EU costumers’ 

perceptions and attitudes towards their products1.  

Romania with its attractive location situated between the EU, the Balkans, and Eastern Europe, 

Romania provides an unique gateway toward these markets. Turkish investors entered Romania 

with the purpose of either exploiting their firm-specific resources and capabilities, or acquiring 

and exploring new resources and capabilities which provide them with required competitive 

advantages2.  

An other Turkish company becoming under Turkish ownership, partly indirectly, is MGM 

(Magyar Gördülőcspágy Művek).  In 2007, the Romanian firm Rulmenți Bârlad (49%) and  

BERA Holding bought MGM (Magyar Gördülőcspágy Művek) from South Korean Hanwha 

for 3.5 million  USD.Rulmenți Bârlad was one of the most successful Romanian company, and 

it was acquired by the Turkish Kombassan (actual name is Bera Holding) in 20003. Main 

activities are design, production, sales and service of different types of bearings. 

Türk Telekom, the major Turkish telecommunication company, owned in 55% by Saudi Oger, 

and 30% by the Turkish Treasury. In 2010, Turk Telekom bought 100% of data service provider 

Invitel International for 243 million USD to increase the firms competitiveness by entering new 

mrkets. The Turkish MNE gained control of a 27,000km fibre-optic network, a network of 

operations in 16 countries, and Invitel International subsidiaries AT-Invitel (Germany), Invitel 

International Hungary and EuroWeb Romania4. 

In May 2015 Martur Romania  opened as the first overseas production plant of Martur Group. 

It is based in Catanele/Oarja ( Argeș District) with 13.500 sqm production area and over 200 

employees. This plant mainly produces Seat Systems and Seat Components for Renault / Dacia 

car models in Romania as well as planning near future projects for France, Spain and Russia5. 

LC Waikiki, Koton, D'S Damat or Penti have opened several shops in Romania. Additionally, 

there are several Turkish construction companies present in Romania mainly involved in road 

construction. 

At the end of 2000, Turkey experienced one of its worst financial crisis. A decision of the 

Central Bank of Turkey to take control of the activities of Demirbank and Sümerbank, both 

operating in Romania, further undermined Romaniasʼ trust in Turkish banks. Turkeyʼs 

improved economic performance since and the success of others Turkish companies have 

helped to heal the damage causes. At present, there are three  Turkish banks in Romania that 

                                                           
1 Nimet Uray,Nükhet Vardar, Ramazan Nacar, International...., p. 332 
2 Ibrahim Tatoğlu Anıl,Gaye Ekrem  Ozkasap, Ownership and market entry mode choices of emerging country 

multinationals in a transition country: evidence from Turkish multinationals in Romania, in Journal of East 

European Management Studies, Vol. 19, No. 4/ 2014, pp. 441 
3 cf. https://www.urbgroup.com/our-history/ 
4 cf. https://euroweb.ro/management/?lang=en 
5 http://www.fompak.com.tr/news/martur-romania-seat-plant-opening/ 

https://www.urbgroup.com/our-history/
https://euroweb.ro/management/?lang=en
http://www.fompak.com.tr/news/martur-romania-seat-plant-opening/
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are increasing their market share year on year : Finansbank, Garanti Bank International and 

Libra Bank.  

Turkeyʼs flourishing trade and investment in Romania owes its success to several factors. First, 

geographical proximity, excellent political relations and bilateral cooperation provide a 

promising framework economic and comercial relations. Second, Romania brings stability and 

predictability and thus attracts Turkish entrepreneurs wishing to invest abroad. 

Turkish firms possessed both tangible and intangible assets such as capital, strategic leadership, 

talented and skilled human resources, and domestic and overseas experience to penetrate CEE 

emerging markets1. These resources combined with Turkeyʼs geographic and cultural proximity 

to CEE gave Turkish firms a great leverage against even Western European owership 

advantages largely involved the privileged possession of intangible asset (talented engineers, 

Western educated business leaaders and managers). 

In Romania, the main target of the Turkish companies has been the manufacturing ( textile, 

chocolate, biscuits, glass, plastic and petrochemical industries) and financial sector . Other 

investment have been made in retailing ( Bucharest Mall).  Also, Erdemir, the biggest iron and 

steel company in Turkey has bought Cost S.A. from Privatization Agency of Romania. 

The Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), in partnership with the Turkish 

Business People’s Association (TIAD), Turkey’s Foreign Economic Relations Council (DEIK) 

and the Embassy of the Republic of Turkey in Romania Thursday, organized on September 6th, 

2018, Romania-Turkey Business Forum with the theme “Developing Economic and Trade 

Relations between Turkey and Romania in Public-Private Partnerships (PPP)”. The Business 

Forum took place on the sidelines of a business delegation in Bucharest headed by Mr. Nail 

Olpak, President of the Council of Turkish Foreign Economic Relations (DEIK). 

The President of CCIR, Mr. Mihai Daraban, stressed the importance of developing economic 

relations between the two countries, as well as the support provided by CCIR to the local 

business environment that wants to access markets outside the EU:  

 “Turkey is the largest investor, Romania’s most important trading partner among non-

EU countries. In 2017, we are talking about a total trade of 5.1 billion euros, a figure 

that, as the data show, will be exceeded by the end of this year. One of the most important 

goals of the CCIR is the internationalization of Romanian business, especially with 

regard to markets outside the EU, where, unfortunately, we are less commercially 

involved. We rely greatly on Turkey, especially as it is a G20 country. If we want to have 

                                                           
1   Refik Culpan, Emin Akcaoglu, An Examination of Turkish Direct Investments in Central and Eastern Europe 

and the Commonwealth of  Independent States, in *** Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe 

(edited by Svetla Trifonova Marinova,  Marin Alexandrov Marinov), Routledge, 2003,   p. 191 
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a high-performing business, to attract a lot of investment, then we have to turn to the 

G20 countries outside the EU.”1 

Mr. Nail Olpak, President of DEİK said: 

“One of DEIK’s aims is to raise the level of trade exchanges between Turkey and 

Romania. We can say that the Black Sea is the country that unites us and we will have 

to look at this neighborhood from a commercial point of view. Turkey is ready to share 

its experience with Romania, especially through the common infrastructure projects that 

we want to achieve together.” 

Ms. Paula Pîrvănescu, State Secretary, Ministry of Business, Commerce, and Entrepreneurship 

(MMACA) mentioned that “Romania created the Business Romania platform, aimed both at 

Romanian entrepreneurs and foreign investors, in order to stimulate trade in and towards 

Romania. We also have 21 projects to be implemented in a public-private partnership, taking 

advantage of the current legislative framework”2. The event was also attended by H.E. 

Ambassador of the Republic of Turkey to Romania, Koray Ertaş, Mr. Güven Güngör, President 

of TIAD / Deputy Chair DEIK Business Council Turkey-Romania and Mr. Ömer Süsli, 

Chairman, DEİK / Business Council Turkey – Romania. 

According to the information provided by the ONRC, up to February 2018, Turkey is ranked 

15th among the top 50 by country of residence of investors with foreign participation in the 

share capital. In the first quarter of this year, a total of 15,281 Turkish companies operate on 

the territory of Romania, with a total subscribed capital of 574.01 million Euros. 

Economic relations between the two countries are at a good level, with trade targets of 8 billion 

Euros in the coming years. In 2017, Turkey continued to be the first trading partner of Romania 

outside the EU and its 5th partner in the total international trade of Romania, namely the 6th 

Export Partner and the 9th Importing Partner. Romania is one of Turkey’s major trading 

partners, ranking 15th on export and 17th on import. 

Romania works with Turkey to strengthen stability, security and good neighborly relations in 

the Balkans, intensifying trade and economic cooperation in the region, including cross-border 

cooperation, improving transport infrastructure, communications, energy, investment 

promotion, development cooperation in humanitarian, social and cultural, and not least, 

enhanced cooperation on issues related to justice and home affairs, combating organized crime, 

illicit drug and arms trafficking, illegal migration and terrorism. 

                                                           
1 https://ccir.ro/2018/09/06/mihai-daraban-turkey-romanias-important-trading-partner-among-non-eu-states/ 
2 Idem 

https://ccir.ro/2018/09/06/mihai-daraban-turkey-romanias-important-trading-partner-among-non-eu-states/
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 Both the Romanian and the Turkish diplomacies have permanently pursued to invigorate and 

develop the friendship relations, the good neighbourhood and the active cooperation between 

the countries, in fact one of  the essential directions of the Romanian diplomacy at present. 
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MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİ ARTIRMADA KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK PARAMETRELERİ 

 

Yakup ASLAN 1 

Özet 

İşletmeler belli ticari faaliyetleri sürdürebilmek için bir takım fonksiyonlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ana 

fonksiyonlardan biri hiç şüphesiz muhasebedir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme, yatırımcı 

beklentilerinde yaşanan gelişmeler muhasebede üretilen bilgi kalitesinin sorgulanmasına zemin hazırlamaktadır. 

İster gelişen ülkeler olsun isterse gelişmekte olan tüm ülkelerin en önemli gelir kaynakları toplanan vergilerdir. 

Vergilendirme sürecinde muhasebenin rolü ve önemi çok kritiktir. Dolayısıyla devletler toplayacağı vergilerde 

oluşabilecek fireleri en aza indirebilmek, işletmeler mali tablolarında etkinliği sağlayabilmek, yatırımcılar yatırım 

kararlarında doğru karar verebilmek için üretilen bilginin kaliteli olması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada muhasebe bilgi kalitesini arttırmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramının önemi, muhasebe ile 

ilişkisi ve kurumsal sosyal sorumluluğun üretilen muhasebe bilgileri üzerindeki yönlendirici etkileri ele 

alınacaktır. Muhasebenin on iki temel kavramından biri olan sosyal sorumluluk kavramı temelinde inşa edilen 

kurumsal sosyal sorumluluk kavramı esasen tüm işletme fonksiyonlarına kattığı artı değer literatürce teyit 

edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, kaynakların ve eylemlerin tahsis edilmesini gerektirir.  Sosyal 

sorunların dolaylı olarak ele alınmasına, olumsuz dışsallıkların azaltılmasına ve olumlu yönde teşvik edilmesine 

yardımcı olan iş modelinin bir parçası olarak kabul edilir. Muhasebe politikalarında sağlanacak başarıda 

kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı işletmenin üretilen bilgide toplumun tamamını gözeten bir bakış açısıyla 

şekillendirilmesine katkı sunacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk, finansal bilgi manipülasyonlarının gün yüzüne 

çıkması açısından son derece önem arz etmektedir. Yatırımcılar muhasebenin ürettiği mali tablolardaki bilginin 

güvenilirliğine itibar ettikçe portföy çeşitliliklerini arttırabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk, şeffaflık ve 

öngörülebilirlik noktasında sunacağı katkılar itibariyle muhasebe bilgi kalitesine anlamlı katkılar sunacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bilgi Kalitesi. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PARAMETERS IN IMPROVING 

QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION 

 Abstract 

Businesses need certain functions in order to maintain certain commercial activities. One of these main functions 

is undoubtedly accounting. Developments in information technologies, globalization and developments in investor 

expectations pave the way for questioning the quality of information produced in accounting. The most important 

sources of income, whether in developing countries or in all developing countries, are taxes collected. The role 

and importance of accounting in the taxation process is critical. Therefore, the fact that the information produced 

in order to minimize the losses in the taxes to be collected by the states, to ensure the effectiveness in the financial 

statements of the enterprises and to make the right decisions in the investment decisions emerges. In this study, 

the importance of the concept of corporate social responsibility in improving the quality of accounting information, 

its relationship with accounting and the guiding effects of corporate social responsibility on the produced 

accounting information will be discussed. The concept of corporate social responsibility, which is built on the 

basis of the social responsibility concept, which is one of the twelve basic concepts of accounting, is confirmed by 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Sağlık Yönetimi  Bölümü, Hastane 

İşletmeciliği Anabilim Dalı, Muş, Türkiye, yakupaslan42@gmail.com 
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the literature. Corporate social responsibility requires the allocation of resources and actions. It is considered to 

be part of a business model that helps address social problems indirectly, reduce negative externalities and 

promote positively. In the success of accounting policies, the corporate social responsibility approach will 

contribute to the shaping of the enterprise from the perspective of the whole society in the information produced. 

Corporate social responsibility is crucial for the manipulation of financial information. As investors rely on the 

reliability of the information in the financial statements generated by accounting, they can increase their portfolio 

diversity. Corporate social responsibility, transparency and predictability will contribute to the quality of 

accounting information in terms of contribution will make. 

Key Words : Accounting, Corporate Social Responsibility, Information Quality. 

1. GİRİŞ 

İşletmeler dinamik yapılar olmaları sebebiyle, bilgi akışının yoğun olduğu birimlerdir. Bilgi 

akışının yoğunluğu da üretilen bilginin kalitesinin de sorgulanması gibi bir sonucun da 

doğmasına zemin hazırlayabilmektedir. İşletmelerde departman bazlı bakıldığında veri ve bilgi 

akışının yoğunlaştığı departman muhasebe departmanıdır. Zira muhasebe mali nitelikteki 

olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, raporlayıp analiz eden ve yorumlayan bir bilim 

olması açısından uzun soluklu süreçlerin süregeldiği bir departmandır. Muhasebenin ürettiği 

bilgilerdeki gerçeklik ve kalite düzeyinin arttırılabilmesi finansal bilgi manipülasyonlarının da 

önlenmesi bakımından son derece etkili sonuçlar alınabilmesi açısından önemlidir. Muhasebe 

bilgi kalitesi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin işletme kültürü ile özdeşleşmesiyle daha 

verimli sonuçların alınabilmesini sağlayabilir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.  Muhasebe Bilgi Kalitesi 

Muhasebe bilgi sistemleri, farklı karar vericiler için gereken bilgilere ulaşmak için finansal veri 

toplamak üzere tasarlanan kişiler ve teçhizat gibi bir dizi kaynağı temsil eder (Nnenna, 2012: 

52).  Muhasebe bilgi sistemiyle kullanıcılara sunulan finansal içerikli veriler, işletmelerin 

geçmiş dönemleriyle ilgili faaliyetler olarak değerlendirilmemelidir, aynı zamanda geleceği 

planlamak, karar mekanizmalarının kurulmasına ön ayak olur. Muhasebe bilgi sistemi etkin bir 

yönetim aracı olması ve sistemin kaliteli bilgiyi üreterek geleceğe dönük isabetli kararlar 

alınması hususunda büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle sistemin ürettiği finansal bilgiler 

doğru, güvenilir, zamanlı, ihtiyaca uygun ve anlaşılır olmalıdır (Demir, 2010: 144).  

Muhasebe bilgi kalitesinden bahsedilirken inşa edilen muhasebe bilgi sisteminin etkili ve 

verimli tasarlanması sistemin sürdürülebilirliği bağlamında anlamlı olabilir. Kaliteli bilgilerin, 

doğru organize edilmiş sistemlerle başarıya ulaşabileceği literatürce kanıksanmaktadır. O halde 

muhasebe bilgi kalitesi; Muhasebe bilgilerinin yoğunluğundan çok kaliteli olmalarının 

beklenmesi söz konusu olabilir. 

Muhasebe bilgi kalitesini (Hribar, Kravet, & Wilson, 2014: 507) şöyle ifade etmektedirler 

“işletmenin cari faaliyetlerindeki başarı durumunu tam olarak yansıtan kapsamlı muhasebe 
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bilgileri” biçiminde tanımlayarak bu bilgilerin “işletmenin gelecek performansını tahmin etmek 

için kullanışlı ve işletme değerinin hesaplanabilmesine yardımcı” olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu tanımla finansal tabloların kabul edilebilirliği, şeffaflığı, güvenilirliği ve 

finansal tablolar kullanılarak alınan ekonomik kararların bilgi kullanıcısı açısından 

faydalılığına odaklanmaktadır. 

Tablo 1. Muhasebe Bilgi Kalitesi Bileşenleri 

 

Kaynak: (Demir, 2010: 144). 

Tablo 1’ de görüleceği üzere Muhasebe ile ilgili çalışmalar yapmakla yetkilendirilmiş ve 

muhasebe ile ilgili hususlarda otorite kabul edilen kurumlar muhasebe bilgi kalitesini arttırmada 

bazı parametrelerin var olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

2.2. Muhasebe Bilgi Kalitesinin Önemi 

Muhasebe bilgi kalitesinin derecesi işletmelere bir takım avantaj ve dezavantaj sunabilir. 

Örneğin işletme yatırımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimde sorunlar yaşayabilecektir. 

Kaynak temini noktasında kreditörler genelde muhasebe bilgi kalitesi yüksek işletmelere 

ihtiyaç duydukları fon ve kaynağı süratle temin edebileceklerdir. Aksi durumda firmaların 
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kaynağa ulaşmaları oldukça zorlaşabilecektir. Yatırımcılar nezdinde ikna olmuş yatırımcılar 

üretilen bilgi kaynağındaki kalite algısının yükselmesiyle yatırımlarını çekincesiz olarak 

yapabileceklerdir. 

2.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Kavramsal olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilk defa 1953’te yayımlanan H.Bowen’in 

“İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the Businessman) adlı 

kitabında yer almıştır. Bowen işadamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal 

sorumluluk faaliyetlerle ilgilenmelerini savunmuştur (Bowen, Gond, & Bowen, 2013: 6-7). 

1953 yılında rekabetin günümüz koşullarına nispetle daha az olduğu düşünüldüğünde 

işletmelerin, hayati faaliyetlerini idame ettirebilmek için kurumsal sosyal sorumluluk gibi kilit 

rol üstlenen kavramları firma kültürü halinde değerlendirmeleri gerektiği söylenebilir. 

KSS, literatürde sayısız yolla tanımlanır ve çeşitli kavramları kapsar (Huang & Watson, 2015: 

1). Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sorunların dolaylı olarak ele alınmasına, olumsuz 

dışsallıkların azaltılmasına ve olumlu dışsallıkların geliştirilmesine yardımcı olan iş modelinin 

bir parçası olan kaynakların ve eylemlerin tahsis edilmesini gerektirir (Radhakrishnan, Tsang, 

& Liu, 2018: 275).  Kotler işletmelerin gönüllü olarak iş uygulamaları ve işletme kaynakları ile 

toplumun refahının çevrenin korunması dahil olmak üzere - gelişimi için katkılarını KSS olarak 

tanımlamaktadır. Kotler’e göre bu tanımdaki en temel özellik bu katkıların yasal veya ahlaki 

bir gerekçe ile değil ama gönüllülük esası ile yapılmasıdır. İşletmelerin katkıları; nakit 

destekler, hibeler, reklam verilmesi, tanıtım yapılması, sponsorluk, teknik destek, ayni yardım, 

çalışan gönüllülüğü ve dağıtım kanallarına erişim gibi farklı biçimlerde olabilir (Kotler & Lee, 

2006). Esasen KSS kavram itibariyle muhasebenin on iki temel kavramından biri olan Sosyal 

Sorumluluk kavramı temelinde değerlendirilen bir kavramdır. KSS firmaların çevreye duyarlı, 

yeşil muhasebe uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla toplumun tamamına ulaşmayı da 

hedeflemektedir. Esasen KSS bir takım sosyal sorumluluk projelerinde, işletmenin rol 

almasından ibaret değildir. Zira bir bütün olarak işletmenin içinde ve dışında sorumlu olduğu 

taraflar söz konusudur. Şekil 1’ de de aktarıldığı gibi sosyal sorumluluğu üstlendiğimiz taraflar 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletme İçi ve İşletme Dışı Paydaşları 

 

Kaynak: (Aktan & Börü, 2007: 20). 

2.4. Muhasebede Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Hukuki açıdan değerlendirildiğinde KSS ile ilgili ve bu konu çerçevesinde farklı tanımlamalar 

da yapılmaktadır. Türk kanunlarında sosyal sorumluluk kavramı muhasebe sistemleri 

yönetmeliğinde “Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte 

ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk 

kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun 

çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst 

davranılması gereğini ifade eder” olarak yer almaktadır . Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından 

hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında da KSS ile ilgili tanımlama 

yapılmaktadır.Türkiye’de Sermaye Piyasalar Kurulu (SPK) tarafından belirlenmiş olan ve 

ülkemiz sermaye piyasalarının merkezi olarak görğlen Borsa İstanbul, kurumsal yönetim 

ilkeleri bu ilkelere uyum için işletmelerin yıllık faaliyet raporu dışında pay ve menfaat sahipleri 

için bir raporlama yapmasını istemekte ve bu kapsamda “işletmelerin çevreye, bulunulan 

bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal 

çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar vb.) hakkında bilgiler açıklanmasını da 

talep etmektedir (Göcenoğlu & Girgin, 2005: 73). 

3. MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

İLİŞKİSİ 

Sosyal sorumluluk kavramı, muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının 

yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi ve grupların değil, 
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tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve 

dürüst davranılması gereğini ifade eder (Sevilengül, 2016: 18). İşletmeler mali olayları 

muhasebe departmanı ile bir takım işlemlere tabi tutarak bu mali olayları bir bilgi sistemine 

dönüştürürler. Ortaya çıkan bilgi sitemi esasen mali tabloların ta kendileridir. Bilgi sistemleri 

inşa edilirken toplumun tüm kesimleri gözetilmeli, türetilen bilgilerin gerçeğe uygun, şüpheye 

mahal vermeyen nitelik ve kalitede olmasına özen gösterilmelidir. Bahsi geçen kaliteli bilginin 

ortaya çıkması için ‘’karlılığa giden yolda her şey mübahtır’’ yaklaşımın törpülenmesi ile 

mümkün hale gelebilecektir. Bu bağlamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk parametrelerini, 

işletmenin tüm departmanlarına ve özellikle de muhasebe departmanına yaymak ve uygulamak 

toplumun tüm kesimlerini üretilen bilginin kalitesini kabullenme ve ikna etmesi noktasında 

yerinde olacağı ifade edilebilir.  

4.  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PARAMETRELERİ 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk parametrelerini literatür taraması çerçevesinde 7 başlıkta ifade 

edilebilir. 

4.1. İşletmelerin Yönetişim Sistemi ve Değerleri  

Yönetişim ve işletmenin donatıldığı değerler üretilen bilgi kalitesini doğrudan etkileyebilir. 

Yönetişim vatandaşların ve grupların, çıkarlarını iletebilecekleri, hukuki haklarını 

kullanabilecekleri, yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri ve farklılıkları azaltabilecekleri 

mekanizmaları, süreçleri ve kurumları kapsamaktadır (HABİTAT, 2000: 1).  Bu bağlamda 

kurumsal yönetim ilkelerinde etkili bir iletişim kanalına ihtiyaç duyulması söz konusudur. 

Muhasebe bilgi kalitesinin düzeyi, kurumsal yönetim modelinin tasarımıyla uyumlu olarak 

hareket edecektir. 

4.2. Çalışanlarla İlişkiler 

İşletme çalışanları, işletmenin üreteceği, katma değere doğrudan etki etmesi bakımından 

oldukça kritik rol üstlenmektedirler. İşletme çalışanlarının sisteme dahil edilmesi, ücret 

politikalarında adil olunması işletmenin performansını doğrudan etkileyeceği ve muhasebe 

bilginde gerçekleşen mali olaylara etki edeceği göz önünde bulundurulursa muhasebe bilgi 

kalitesine etkisinden bahsedilebilir. 

Çalışanların motive olmadan herhangi bir projenin başarısından söz etmek pek mümkün 

olmayacaktır. En başta yönetimin sahip çıktığı bir projeye, çalışanların da kişisel katılımı bu 

anlamda sağlanmalı ve bu yolla kuruluş topluma daha yakınlaşmalı ve toplumun ihtiyaçlarının 

daha iyi anlaşılması sağlanmalıdır (Özgen, 2007: 6). Sosyal sorumluluk projelerinde katılımcı 

olmak şirket personeli üzerinde olumlu etki yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta ve aynı 

zamanda nitelikli işgücünün işletmeye çekilmesinde önemli rol oynamaktadır (Aktan & Börü, 

2007: 29). 
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4.3. Çevreye Karşı Sorumluluklar 

İşletmelerin yaşadıkları çevreye özen göstermesi, faaliyetlerini sürdürürken çevreye karşı 

sorumluluklarının olduğunu gözetmesi muhasebe bilgi kalitesinin olumlu olarak etkileneceği 

belirtilebilir. Günümüzde bu durum Sosyal Çevresel Muhasebe olarak literatürde yerini 

almıştır. 

  Sosyal Çevresel Muhasebe; organizasyonların iktisadi faaliyetlerinin kamu ve kamunun 

genelinin ilgili taraflarına olan sosyal ve çevresel etkilerinin arasında bağ kurmaktır. Öyle ki 

organizasyonların (özellikle işletmelerin) hesap verme yükümlülüğünün genişletmeyi de 

kapsayarak, sermaye sahipleri ve paydaşlara finansal bilgi sağla¬manın ötesine geçmektedir 

(Gray, 2001: 9). 

4.4. Tedarikçiler 

İşletme üretim sürecinde, üretimin sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmaz taraflardan biri 

tedarikçilerdir. İşletme tarafları mal ve hizmet üretiminde çalışmayı düşündüğümüz 

tedarikçileri de takip etmektedirler. Örneğin, kaçak işçi çalıştıran tedarikçiler, işletme tarafları 

tarafından gözlemlenerek işletmenin itibar kaybı yaşamalarına ortam hazırlayabilmektedir.  

4.5. Müşterilerle İlişkiler 

Rekabetin çok şiddetli yaşandığı günümüzde işletmenin finansal yapısını doğrudan etki eden 

unsur satış tutarlarıdır. Başka bir değişle karlılığa giden yol satışların arttırılmasıyla 

mümkündür. Satışların artması da müşteri sayısıyla doğru orantılı olması bakımından 

müşterilerin yeri işletmeler için çok önem arz etmektedir. Bilgi akışı tasarlanırken müşteriler 

doğru bilgilendirilmeli, eksik hatalı bilgi paylaşmamaya özen gösterilmelidir. ‘’Aldatılan her 

bir müşteri kaydedilen birer servettir’’. Düsturuyla hareket edilmesi son derece yerinde 

olabilecektir. 

4.6. Toplumla İlişkiler 

Kurumsal sosyal sorumluğun oluşumunda toplum başrol oynamaktadır. Üretilen bilgi, 

toplumun belli kişi veya gruplarını değil tümünü kapsayacak şekilde aktarılmalıdır. İşletmeler 

sadece mali tablolarını analiz ederek değil, aynı zamanda çevrelerinde gerçekleştirdikleri 

değişiklikleri de analiz edebilirler. 

4.7.  Devlet Kuruluşlarıyla İlişkiler 

İşletmeler istidam fırsatlarının oluşmasına ön ayak olmak, vergilerin zamanında ve eksiksiz 

ödenmesini sağlamak gibi faaliyetleri yürütürken özenli davranılması gerekir.  
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5. SONUÇ 

Muhasebe bir bilgi sistemidir. Bilginin kalitesine katkı sunan her husus işletmelerin 

değerlendirmesi gereken fırsatlar olarak da değerlendirilebilir. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 

alan yazında artan üne sahip olmasındaki temel gerçeklik, muhasebe bilgi kalitesinin 

arttırılmasına sunduğu katkıdır. 

 Kurumsal sosyal sorumluluğu bir kültür haline dönüştüren işletmeler, kredi temininde kolaylık, 

kurum imajında ve marka değerlerinde işletme lehine iyi bir noktaya gelebilmektedir (Argüden, 

2002: 11).  Kurumsal Sosyal Sorumluluk, işletmelerin performansını sadece finansal 

performansın değerlendirilmesiyle mümkün olmayacağını ortaya koymaktadır. İşletmelerin 

nihai hedefi kar maksimizasyonu olsa da, İşletmeler o hedefe giderken toplumun 

bilgilendirilmesine, çevreyi değerli görmesine, sosyal projelere verilen desteklere verilen 

önemin muhasebede ortaya çıkan bilgi sistemlerini olumlu olarak etkilediği belirtilebilir. 
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ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBE 

POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI- ÖRNEK BİR UYGULAMA 

 

Yakup ASLAN 1 

Özet 

Muhasebe, işletmelerin en yoğun kullandığı departmanların başında gelir. Günlük ticari faaliyetlerin yanında, 

bilanço ve gelir tablolarının düzenlenmesi, vergiye konu olan rakamın tespiti, maaş ödemeleri, denetime tabi 

evrakların düzenlenmesi gibi onlarca iş akışının süregeldiği bir birimdir. Muhasebede izlenen yol ve yöntemlerin 

tamamı Uluslararası muhasebe standartlarına geçilmeden önce kural odaklı bir yaklaşımla takip edilmekteydi. 

Kural odaklılıkta kullanılan kaynaklarda genel olarak Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Maliye 

Bakanlığı Tebliğleri ve Tek Düzen Hesap Planından oluşmaktaydı. Ülkemizde Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu ile beraber, dünyada kabul edilen Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkçeye 

çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak uygulamaya konmuştur. TMS-8 standardı da bu standartlardan 

biridir. Muhasebe Politikalarında değişikliğin nasıl yapılacağını ifade etmektedir. Esasen muhasebenin temel 

kavramlarından olan tutarlılık kavramı, muhasebede izlenecek politikaların birbirleriyle uyumlu olması 

gerektiğini belirtmektedir. Seçilen politikalarda yapılacak değişikliklerinde mali tabloların dipnotlarında 

gerekçeleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları izlenen politikaların oluşturulması 

ve uygulanmasında esnekliği benimsemektedir. Muhasebe kullanıcıları olarak başta muhasebecilere bu esnekliğin 

belli koşullarda yapılmasını, tutarlılığın esas alınarak ne tür hususların dikkatle izlenmesi gerektiğini IAS/TMS 8 

standardı açıkça belirtmiştir. Bu standarda göre izlenecek muhasebe politikaların genel çerçevesinin nasıl olması 

gerektiği, politika değişikliği olması halinde muhtemel vergisel etkileri olmuşsa nasıl muhasebeleştirileceği 

hususlarına dikkat çekilmektedir. Muhasebe politikalarının değiştirilmesi, muhasebe politikalarda tutarlılık 

anlayışı, politika değişikliklerin uygulanma metedolojisi konuları bu çalışmanın genel çerçevesini 

oluşturmaktadır. Çalışmayla örnek bir işletmenin muhasebe politikasında değişiklik olması halinde nasıl bir yol 

izleyeceği TMS-8 standardı odağında aktarılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Standartları, TMS-8, Muhasebe Politikası. 

MODIFICATION OF ACCOUNTING POLICIES ACCORDING TO 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - A CASE STUDY 

 Abstract 

Accounting is one of the most used departments of enterprises. In addition to daily business activities, it is a unit 

in which dozens of workflows such as regulation of balance sheet and income statements, determination of taxable 

figure, salary payments and regulation of auditable documents are ongoing. All the methods and methods followed 

in accounting were followed with a rule-oriented approach before the international accounting standards were 

adopted. The sources used in rule-based consisted mainly of Tax Procedure Law, Income Tax Law, Ministry of 

Finance Communiqués and Uniform Chart of Accounts. In our country, together with the Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Board, International Accounting Standards accepted in the world, has been 

translated into practice in Turkey as Turkish Accounting Standards. TMS-8 standard is one of these standards. It 

describes how to make changes in accounting policies. Consistency, which is one of the basic concepts of 

accounting, states that the accounting policies should be compatible with each other. Changes to be made in the 
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selected policies should be stated in the footnotes of the financial statements with their reasons. International 

Accounting Standards adopt flexibility in the formulation and implementation of the policies followed. IAS / TAS 

8 clearly states that accountability should be made to accountants in particular under certain conditions, and what 

matters should be followed carefully based on consistency. Attention is drawn to the general framework of the 

accounting policies to be followed in accordance with this standard and how to account for the possible tax effects 

in case of a policy change. Change of accounting policies, consistency in accounting policies, methodology of 

implementation of policy changes are the general framework of this study. In this study, it will be explained how 

the exemplary company will follow in case of changes in accounting policy in the focus of TAS-8 standard. 

Key Words : International Accounting Standards, TAS-8, Accounting Policy. 

1. GİRİŞ 

Uluslararası Muhasebe Standartları, muhasebe politikalarında uygulama birliği sağlamak, 

tercih edilen muhasebe yöntemlerinde tutarlılık sağlanması bakımından muhasebe 

kullanıcılarına perspektif sunmaktadır. Literatüre bakıldığında muhasebe standartları 

kavramından ziyade, standartların raporlama standartları olarak ifade edildiği görülmektedir. 

Bu durum yatırımcı odaklı bir anlayışın varlığını gözler önüne sermektedir. Muhasebe 

politikalarında tutarlılık başta yatırımcılar olmak üzere, denetimlerde etkin bir denetim 

anlayışının tesis edilebilmesi açısından da oldukça anlamlıdır.  

Tutarlılık kavramı muhasebenin on iki temel kavramından biridir. Uluslararası muhasebe 

standartları’nın kullanıma başlanmasıyla ‘tutarlı rapor sistemi kavramı’ olarak ifade 

edilmektedir (Sevilengül, 2016: 22).  Tutarlılık kavramı muhasebede uygulanan-seçilen 

politikaların, birbirini takip eden dönemlerde değişime tabi tutulmaksızın uygulanması 

gerektiğini anlatır (Gökçen, 2007: 183).  

Muhasebe politikalarında izlenen bu tutum hiç şüphesiz, muhasebeden üretilen bilgilere ihtiyaç 

duyan kullanıcılara aktarılacak bilginin kalite düzeyi bakımından oldukça önemlidir. İzlenecek 

politikalarda geçerli nedenlerin bulunması halinde, uygulanan muhasebe politikalarında 

değişikliğe gidilebilir. Yapılan değişikliğin nedenleri, işletmenin mali tablolarına etkileri açık 

bir şekilde izah edilmelidir. Örneğin stok hesaplama yöntemlerinden Fifo (İlk Giren İlk Çıkar) 

yöntemini kullanan bir işletme, Lifo (Son giren İlk çıkar) yöntemine geçebilir. Gerekçesini de 

mutlaka işletme mali tabloların dipnotunda belirtmesi gerekir. Standartların uygulamaya 

konmasında önemli bir etken olduğu kabul edilen yatırımcı odaklılık gereği, politika veya 

yöntem değişikliği dipnotlar aracılığı ile belirtilmelidir. Çalışmada bahsi geçen muhasebe 

politikalarında değişiklik yapılması gerektiğinde, ne tür adımlar atılması gerektiğini IAS/TMS 

8 standardı çerçevesinde örnek bir uygulama ile ifade etmeyi amaçlamaktadır. 

2. IAS/TMS 8 STANDARDI 

2.1.  Genel 

Bu standardın amacı, işletmelerin mali tablolarını tutarlı bir şekilde hazırlayıp sunmalarına 

zemin hazırlayarak; muhasebe politikalarında oluşabilecek değişikliklerin ve hataların 



 

303 
 

muhasebeleştirilmesi ve kamuyu bilgilendirmeye dair hususları düzenlemektir. Muhasebe 

politikalarında meydana gelen değişiklikler neticesinde vergisel etkiler oluşmuşsa ‘TMS 12 

Gelir Vergisi’ adlı standart çerçevesince muhasebeleştirilir ve kamuyla paylaşılır  (Örten, 

Kaval, & Karapınar, 2014: 97).  

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında uluslararası farklılıkların hayatta 

kalması için motivasyon ve fırsatlar olduğu öne sürülmüştür (Ball, 2006),(Nobes, 2006) (Zeff, 

2007).  Uluslararası Muhasebe Standartları barındırdığı fırsatlardan biri IAS 8 standardında 

olduğu gibi muhasebe politikalarında değişikliğin yapılabiliyor olmasıdır. Standart 

incelendiğinde TMS 8 standardı üç farklı alan için muhasebe kullanıcılarına rehberlik ettiği 

görülmektedir: 

• Muhasebe politikalarını seçme ve muhasebe politikalarındaki değişiklikler. 

• Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler. 

• Hataların düzeltilmesi. 

Üç alan arasındaki ortak bağlantı, finansal raporlamada karşılaştırılabilirlik ve tutarlılık 

ilkesinin önemidir. Finansal tablolar arasındaki karşılaştırılabilirlik, finansal tabloların 

kullanıcıları tarafından bilgilendirilmiş ekonomik karar vermeyi kolaylaştırmak için gereklidir 

(Watts & Zimmerman, 1990).  Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin de açıklanması 

gerekir ve mali tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını güvence altına almak için 

karşılaştırılabilir finansal bilgiler verilmelidir. Uluslararası raporlama standartları bu yönüyle 

yatırımcılar odağında tüm muhasebe kullanıcılarına ihtiyaç duyulan bilgiyi mukayeseli bir 

biçimde sunması açısından oldukça değerlidir.  

Tutarlı uygulama, analiz ve karşılaştırmalı muhasebe verilerinin anlaşılmasını kolaylaştırarak 

finansal tabloların kullanıcılara faydasını artırır ve finansal tablolardaki kalemlerin tutarlı bir 

şekilde sunulmasını ve sınıflandırılmasını içerir. Muhasebe politikalarının tutarlı bir şekilde 

uygulanması, benimsenen politikaların uygunluk ve güvenilirliğin niteliksel özelliklerinden 

yoksun olması durumunda, işletme için uygunsuz hale gelebilir. Daha güvenilir ve ilgili 

muhasebe politikası alternatifleri mevcutsa, değişikliğin yapısının ve etkilerinin açıklanmasıyla 

birlikte muhasebe yöntemlerinde bir değişiklik yeterli olacaktır. Karşılaştırılabilirlik üzerindeki 

etkiler aynı zamanda tahminlerdeki değişikliklerin veya hataların düzeltilmesinin bir sonucu 

olabilir ve sonuç olarak her ikisi de IAS 8'e entegre edilmiştir (Buschhüter & Striegel, 2011: 

195). 
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2.2. Muhasebe Politikalarında Karar Yapısı 

Şekil 1. IAS 8’e göre Muhasebe Politikalarında Karar Yapısı 

 

2.3. Muhasebe Politikalarının Tanımı 

Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunuma hazır hale getirilmesinde kullanılan belirli 

ilkeler, esaslar ve varsayımlar ve kurallar bütünüdür. Herhangi bir mali olayın muhasebeye 

yansıtılmasında veya raporlanmasında kullanılabilecek elde birçok yöntem bulunabilir. Bu 

durumda çerçeveyi muhasebe standartları belirler. İşletme tarafından tercih edilen yöntemler. 

İşletmenin muhasebe politikasını oluşturur (Örten et al., 2014: 97-98). IAS 8'e göre, eğer bir 

UFRS standardı veya bir standardın yorumlanması finansal tablodaki bir kalem için geçerliyse, 

standart muhasebe politikası olarak tanımlanır. Herhangi bir standart veya yorumda muhasebe 
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kılavuzu bulunmadığında, yönetim bir muhasebe politikası geliştirirken ve uygularken kararını 

tutarlılık ilkesi gereğince belirlemelidir. Yönetimin seçmiş olduğu muhasebe politikası bu 

durumda; maddi açıdan tarafsız, ihtiyatlı ve eksiksiz olmalıdır (Dhaliwal, 1980: 78). 

2.4. Muhasebe Politikalarında Değişikliklerin Yapılması ve Uygulanması 

Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde ele alınan Standartlar irdelendiğinde, 

işletmenin seçeceği politikalarda özgür bırakıldığı görülebilir. Her ne kadar kötü kullanıma 

müsait bir durummuş gibi görünse de tutarlılık ilkesi gereğince işletmeler, seçtikleri muhasebe 

politikalarında özenli davranmak durumundadırlar.  

Bu esneklik karşılaştırılabilirlik ilkesinin olumsuz etkilenmesine ön ayak olabilir. Aynı sektör 

ve büyüklükteki işletmelerin, seçmiş oldukları muhasebe politikalarındaki farklılıktan dolayı 

karşılaştırılabilirlik noktasındaki yaşanan sorundur (Özkan ve Acar, 2010). Bu bakımdan kural 

bazlı muhasebe politikaları, karşılaştırma yapılırken uygulamada birliği sağlayabilmektedir 

(Schipper, 2003). Bir işletme sadece iki durumun gerçekleşmesi halinde seçtikleri muhasebe 

politikalarında değişikliğe gidebilirler (Örten et al., 2014: 100): 

• eğişikliğin, bir standart tarafından yapılması gerekliliği, 

• İşletmenin performansı, mali yapısı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin, önceki 

durumdan daha uygun ve güvenilir bir boyutta sunulabileceği, 

durumlarının oluşması halinde izlenen muhasebe politikasında değişikliğe gidilebilir. 

Yapılan değişikliğin uygulanması açısından da iki şekilde yapılabileceği TMS8/IAS8 

standardında ilk olarak muhasebe standartlarının değişikliği zorunlu kılması, ikinci olarak da 

standartların zorunlu kılması dışında kalan sair nedenle yapılırsa gönüllü değişiklik yapılır bu 

durum geriye yönelik uygulanır. Tüm bu adımlar esasen tutarlılık kavramının çizdiği 

çerçevenin önemini vurgulamaktadır. Muhasebe politikalarında gözlemlenen değişikliğin 

işletme lehine olacak şekilde düzenlenmesi Uluslararası muhasebe standartlarının sağladığı 

esneklik hakkında fikir vermektedir. Ancak bu esneklik tutarlılık kavramı özelinde bir kontrol 

mekanizmasına tabi tutulmakta bu durum kural esaslı muhasebe yaklaşımı gibi katı olmamakla 

beraber; değişime gidilmesi öngörülen muhasebe politikalarının makul, mantıklı bir zemine 

oturtulması gerektiğini savunmaktadır. 

3. MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI- UYGULAMA 

Aslan A.Ş. sahip olduğu duran varlıklar için azalan bakiyeler yöntemini referans alarak 

amortisman ayırmaktadır. İşletme 2019 yılından itibaren muhasebe politikasında değişikliğe 

giderek, normal amortisman yöntemine geçiş yapmıştır. İşletmenin son 3 yılına ait bilançosu 

aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 1. Muhasebe Politikalarında Değişiklik Yapılması- Örnek Uygulama 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Aktifler    

Hazır Değerler 300 600 880 

Alacaklar 2000 4000 5000 

Stoklar 1700 2000 3000 

Maddi duran Varlıklar    

           Demirbaşlar                        1000 1000 2000 

            B. Amortismanlar (-) (200) (360) (588) 

Aktif Toplamı 

 

Pasifler 

         4800 7240 8292 

Ticari Borçlar 5000 300 8000 

Özkaynaklar    

             Ödenmiş Sermaye 5000 5000 5000 

             Geçmiş Yıllar Karları 1000 2000 5000 

              Dönem Net Karı 1000 3000 2000 

Pasif Toplamı 12000 10300 20000 

Kaynak: (Örten et al., 2014: 103). 

İşletmenin 31.12.2019 tarihinde envanterinde iki adet demirbaşı bulunmaktadır. Demirbaşa 

ilişkin detaylar aşağıda belirtildiği gibidir. 

Demirbaşlara İlişkin Bilgiler Demirbaş I Demirbaş II 

   

Alış Tarihi 01.01.2017 01.01.2019 

Amortisman Yöntemi Azalan, Normal Normal 

Faydalı Ömür  10 yıl 10 yıl 

Demirbaş I için yıllar itibariyle ayrılan amortisman tutarları: 

2017 yılı: 2000, 2018 yılı:1600, 2019 yılı: 1000 şeklinde hesaplanmıştır. 

2017 Yılında Muhasebe Politika Değişikliğinden Dolayı Yapılacak İşlemler 

2017 yılında Demirbaş I için ayrılan amortisman tutarı 2000 TL’dir ((1/10)x2)x1000). Eğer 

amortisman ayırma yöntemi olarak normal amortisman yöntemi seçilmiş olsaydı bu tutar 1000 

TL olacaktı. Bu bağlamda birikmiş amortisman hesabı 1000 TL az gösterilip, dönem net karı 

da aynı tutarda arttırılır. 

2018 Yılında Muhasebe Politika Değişikliğinden Dolayı Yapılacak İşlemler 

İşletme 2018 yılında 1600 TL Amortisman ayırmıştır. Yeni Yöntemde ayırması gereken tutar 

1000 TL’ dir. O halde birikmiş amortismanlar hesabının güncel hali 2000 TL olarak 
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raporlanmalıdır. 2018 yılında fazladan ayrılan 600 TL ‘lik amortisman tutarı ise dönem net 

karına ilave edilmelidir. 

2019 Yılında Muhasebe Politika Değişikliğinden Dolayı Yapılacak İşlemler 

2017 yılı ve 2018 yılı düzeltmeleri sonucu geçmiş yıllar karları 6600 TL olarak tespit edilmiştir. 

İşletme Demirbaş I için azalan bakiyeler yöntemine göre 1280 TL, Demirbaş II için normal 

amortisman yöntemine göre 1000 TL amortisman ayırmıştır. Yeni politikaya göre işletmenin 

ayırması gereken amortisman tutarı 2000 TL’dir.  

IAS 8 Standardı çerçevesinde değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası işletme bilançosu 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  

 

  
  

  
 

D
ü

ze
lt

il
m

em
iş

 

D
ü

ze
lt

il
m

iş
 

  

D
ü

ze
lt

il
m

em
iş

 

D
ü

ze
lt

il
m

iş
 

 

D
ü

ze
lt

il
m

em
iş

 

D
ü

ze
lt

il
m

iş
 

Aktifler       

Hazır Değerler 300 300 600 600 880 880 

Alacaklar 2000 2000 4000 4000 5000 5000 

Stoklar 1700 1700 2000 2000 3000 3000 

Maddi duran Varlıklar       

           Demirbaşlar                        10000 10000 10000 10000 20000 20000 

            B. Amortismanlar (-) (2000) (1000) (3600) (2000) (5880) (4000) 

Aktif Toplamı 

 

Pasifler 

12000 13000 13000 14600 23000 24880 

Ticari Borçlar 5000 5000 3000 3000 8000 8000 

Özkaynaklar       

             Ödenmiş Sermaye 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

             Geçmiş Yıllar Karları 1000 1000 2000 3000 5000 6600 

              Dönem Net Karı 1000 2000 3000 3600 5000 5280 

Pasif Toplamı 12000 13000 13000 14600 23000 24880 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi muhasebe politikası değişikliğinin yapılma gerekçesi, 

etkilenen kalemler ve bu kalemlere yansıyan tutarlar mukayeseli bir şekilde açıklanması 

gerekir. Bu durumu ‘Muhasebe Politikalarında Değişiklikler‘ başlığı açarak dipnotlarda 

göstermesi tam açıklama kavramı gereği yerinde olabilir. Aslan A.Ş’ ye ait yukarıdaki örnekte 

işletme, birikmiş amortisman hesabında politika değişikliğinden dolayı cereyan eden ve gelir 

tablosunda ve de dağıtılmamış karlarda yaşanan değişim dipnotlarda genel kabul görmüş 

muhasebe standartları çerçevesinde izah edilerek gösterilmelidir. Koyu olarak yazılan kalemler 

dipnotta gerekçeleri ile beraber açıklanabilir. 

Karşılaştırmaları Gelir Tabloları 
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 2017 Düzeltilmiş 

Gelir Tablosu 

2018 Düzeltilmiş 

Gelir Tablosu 

2019 Düzeltilmiş 

Gelir Tablosu 

    

Kar 1000 3000 500 

Muhasebe Politika Değişikliği Etkisi 1000 600 280 

Düzeltilmiş Kar 2000 3600 780 

Dağıtılmamış Karlardaki Değişim 

 2017 Dönemi 

Düzeltilmiş 

2018 Dönemi 

Düzeltilmiş 

2019 Dönemi 

Düzeltilmiş 

    

Daha Önce Raporlanmış D. Başı Geçmiş Yıllar Karları 1000 2000 5000 

Politika Değişikliği Etkisi - 1000 1600 

Düzeltilmiş D. Başı Geçmiş Yıllar Karları  1000 3000 6600 

Dönem Net Karı 2000 3600 5280 

Dönem Sonu Diğer Karları 3000 6600 11880 

4. SONUÇ 

Muhasebe politikalarında değişiklik yapılması, işletmenin seçeceği yöntem hususunda esnek 

bırakılması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının yatırımcı odaklılık yaklaşımının 

bir çıktısı olabilir. Tanınan bu serbestlik işletmelere hiç şüphesiz sınırsız bir özgürlük alanı 

tanımamaktadır. Tutarlılık kavramı özelinde seçilen politikanın birbirini izleyen dönemlerde 

uyumlu olması, muhasebe kullanıcısı olan taraflara sunulan bilginin kalitesinin düzeyine de 

olumlu etki edeceği düşünülebilir. TM8/IAS8 Standardı, politika değişikliğinin nasıl 

yapılacağını açıklamaktadır. Örnek uygulamada gösterildiği gibi politika değişiklikleri esasen, 

işletmenin karlılık rakamlarına tesir etmesi açısından dikkate değerdir. Zira işletmenin bilanço 

ve gelir tablosu gibi muhasebenin düzenlemesi gereken iki ana mali tabloda değişim meydana 

getirmektedir. Bu değişiklik başta işletme yönetimi olmak üzere, yatırımcıların doğru 

bilgilendirilmesine ve en nihayetinde ödenecek verginin tutar bazında değişkenlik göstermesine 

zemin hazırlaması bakımından işletmenin birçok tarafını doğrudan etkilemektedir. 
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ÇALIŞANLARIN DIŞSAL İŞ TATMİNİ İLE SESLİ DAVRANIŞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN ROLÜ 

 

Zülfi Umut ÖZKARA 1 

Aynur TAŞ 2 

Özet 

Bu çalışmada; çalışanların dışsal iş tatmini ile sesli davranışı arasındaki ilişkide işten ayrılma niyetinin aracılık 

etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın veri seti; Ankara ilindeki 15 şehir otelinde çalışan 233 katılımcıdan anket 

yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın verileri, SPSS ve AMOS istatistiksel paket programlarıyla 

analiz edilmiştir. Çalışmanın ölçüm modeline bütün bir yapıda doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra, 

ölçeklerin Cronbach Alfa değerleri hesaplanmış ve Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

hipotezi; yapısal eşitlik modellemesi ve son olarak Sobel testi ile sınanmış ve desteklenmiştir. Çalışmanın analiz 

sonuçlarına göre; çalışanların dışsal iş tatmini işten ayrılma niyetini, işten ayrılma niyeti de sesli davranışını 

anlamlı ve negatif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca çalışanların dışsal iş tatmini sesli davranışını hem 

doğrudan hem de işten ayrılma niyeti üzerinden dolaylı olarak anlamlı ve olumlu bir şekilde etkilemektedir. 

Çalışma kapsamında kurulan mekanizmada; işten ayrılma niyeti kısmi aracılık rolüne sahiptir. Bu çalışmada; hem 

çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki artışın hem de işten ayrılma niyeti düzeyindeki azalışın bu çalışanların 

sesli davranış düzeyi üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla örgütsel başarıya katkı sağlamanın mümkün olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Sesli Davranış, İşten Ayrılma Niyeti, Dışsal İş Tatmini, Motivasyon Teorileri, Kaynakların 

Korunması Kuramı. 

THE ROLE OF EMPLOYEES’ INTENTION TO QUIT ON THE ASSOCIATION 

BETWEEN THEIR EXTRINSIC JOB SATISFACTION AND VOICE BEHAVIOR 

 Abstract 

This study investigates the mediating effect of employees’ intention to quit on the association between their 

extrinsic job satisfaction and voice behavior. The data set of the research was gathered from 233 participants 

working in 15 city hotels in Ankara by using survey method. SPSS and AMOS statistical package softwares were 

used to analyze the data. After the overall confirmatory factor analysis was performed on the measurement model 

of study, Cronbach Alpha values of the scales were calculated and Pearson correlation analysis was employed. 

The hypothesis of the research was examined and proven by structural equation modeling and finally Sobel test. 

According to the research results; employees’ extrinsic job satisfaction has a direct, significant and negative effect 

on their intention to quit. Employees’ intention to quit also has a direct, significant and negative effect on their 

voice behavior. Moreover employees’ extrinsic job satisfaction has significant and positive effects on their voice 

behavior both directly without “intention to quit” variable and indirectly over said variable. In this mechanism, 

the intention to quit has the role as a partial mediating variable. It is concluded that it is possible to contribute to 
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organizational success through the enhancing effects of both the increase in the level of extrinsic job satisfaction 

of the employees and the decrease in the level of intention to quit of the employees on their voice behavior’s level. 

Key Words : Voice Behavior, Intention to Quit, Extrinsic Job Satisfaction, Motivation Theories, Conservation of 

Resources Theory. 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın temel amacı; çalışanların dışsal iş tatmininin, bu çalışanların sesli davranışı 

üzerindeki etkisini inceleyerek, bu ilişkide onların işten ayrılma niyetinin üstlendiği aracılık 

rolünü araştırmaktır. Literatür taramasında; çalışanların dışsal iş tatmini ile sesli davranışı (örn.: 

Alfayad ve Arif, 2017; Ng ve Feldman, 2012), çalışanların dışsal iş tatmini ile işten ayrılma 

niyeti (örn.: Khan ve Aleem, 2014; Reukauf, 2017; Zopiatis, Constanti ve Theocharous, 2014) 

ve çalışanların işten ayrılma niyeti ile sesli davranışı (örn.: Bu, McKeen ve Shen, 2011) 

arasındaki ikili ilişkilerin incelendiği çalışmalar belirlenmiştir. Bu çalışmada ise literatürdeki 

çalışmalardan farklı olarak çalışanların dışsal iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve sesli davranışı 

birarada ele alınmaktadır.  

Literatürde; çalışanların dışsal iş tatmini her zaman olmasa da genellikle örgüte katkı sağlayan 

bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca çalışanların işten ayrılma niyeti örgüte zarar veren, sesli 

davranışı ise örgüte katkı sağlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma 

kapsamında; “çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki artışın bu çalışanların işten ayrılma 

niyeti düzeyi üzerindeki azaltıcı etkisi ve ayrıca hem çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki 

artışın hem de işten ayrılma niyeti düzeyindeki azalışın bu çalışanların sesli davranış düzeyi 

üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla örgütsel başarıya katkı sağlanabilir mi?” sorusuna cevap 

bulmak amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmanın; bireylerin ücret ve çalışma koşulları gibi dışsal faktörleri de içine alacak şekilde 

değerli gördükleri kaynakları elde etmek için çaba sarfettiği varsayımından hareketle bunları 

elde edememeleri durumunda iş hayatında çatışma ve stres yaşadıklarını ifade eden 

Kaynakların Korunması Kuramı (Conservation of Resources Theory- Hobfoll, 1989) yanında 

motivasyon teorilerinden ücret, çalışma koşulları ve nezaret gibi dışsal faktörleri motive 

etmeseler de tatminsizliği azaltarak huzurlu bir ortamda motivasyonun sağlanması için asgari 

şart olarak değerlendiren Çift Faktör Kuramı (Two-Factor Theory- Herzberg, Mausner ve 

Synderman, 1959) ile bireyin ücret gibi edinimleri açısından kendisini başkalarıyla 

karşılaştırarak örgütte harcayacağı çabayı belirlediğini ve örgütü terk edip etmeme kararını 

verdiğini savunan Eşitlik Kuramı’na (Equity Theory- Adams, 1963) dayandığı söylenebilir. 

Çalışma çerçevesinde; şehir oteli çalışanlarının çalışma koşulları, ücret ve terfi imkanı gibi dış 

faktörlerden daha fazla tatmin olmaları durumunda, çalıştıkları otelden ayrılmayı daha az 

akıllarından geçirmeleri ve böylece herhangi bir zorunlulukları olmamasına rağmen, çalıştıkları 

otelin sorunlarını çözmek ve yeni projelere vesile olmak amacıyla bilgi edinmeyi sürdürmeleri, 

otele ilişkin konularda sahip oldukları bu bilgiler doğrultusunda fikirlerini çekinmeden dile 
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getirmeleri ve çalışma arkadaşlarını iş yerini ilgilendiren konularda katılımcı olmaları için 

teşvik etmeleri beklenmektedir. 

2. LİTERATÜR 

İş tatmini; “bireyin işe karşı olumlu ya da olumsuz tutumu” olarak tanımlanabilir (Ergeneli, 

2006, s. 109). İş tatminini; içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. İçsel iş 

tatmini; çalışma sırasında hissedilen doyumdur. İşletmeye ait unsurlardan etkilenen dışsal iş 

tatmini ise çalışmanın karşılığında elde edilen ücret ve iş güvencesi gibi kazanımlara bağlıdır 

(Kaya, 2007, s. 359). İçsel iş tamini; “faaliyet, serbestlik, değişiklik, ahlaki değerler, başkalarına 

yardım, otorite, yeteneklerini kullanma, sorumluluk, yaratıcılık, takdir edilme, başarı ve 

toplumda saygınlık” unsurlarından, dışsal iş tatmini ise “terfi imkanı, kurum politikası ve 

uygulamalar, çalışma arkadaşları, çalışma koşulları, ücret, yöneticinin yönetim anlayışı, 

yöneticinin teknik desteği ve iş garantisi” unsurlarından meydana gelmektedir (Karataş ve 

Güleş, 2010, s. 80). De Charms (1968) tarafından ortaya atılan Bilişsel Değerlendirme 

Teorisi’ne göre; önceleri işin içeriği gibi içsel bir ödül karşılığı yapılan bir iş, daha sonra 

karşılığında bir ücret ödenmesi gibi dışsal bir ödülle ödüllendirildiğinde bireyin işe karşı genel 

motivasyon düzeyi düşmektedir. Mert’in (2010) gerçekleştirdiği ampirik çalışma bu teoriyi 

destekler niteliktedir. Çünkü bu çalışmaya göre; ücretten duyulan tat¬min örgütsel vatandaşlık 

davranışlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Mert, 2010). Literatürde; dışsal iş 

tatminindeki artışın bazen örgüte zarar da verebildiğine dair çalışmalar (örn.: de Charms, 1968; 

Mert; 2010) olmakla birlikte, çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki artışın bu çalışanların 

işten ayrılma niyeti düzeyini (örn.: Khan ve Aleem, 2014; Reukauf, 2017; Zopiatis vd., 2014) 

azalttığına, sergiledikleri sesli davranış düzeyini (örn.: Ng ve Feldman, 2012) ise yükselttiğine 

dair çalışmalar da bulunmaktadır. Reukauf (2017)’nin küçük ölçekli işletmelerin çalışanları 

üzerinden, Zopiatis ve diğerlerinin (2014) ise otel çalışanları üzerinden veri elde ettikleri 

çalışmalarda; çalışanların dışsal ve içsel iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Bu iki çalışmanın analiz sonuçlarına göre; içsel iş tatmininin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisi anlamsızken, dışsal iş tatmini işten ayrılma niyetini anlamlı ve olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir.  

“Çalışanın kurumundan ayrılma arzusu ve planı” şeklinde tanımlanabilen işten ayrılma niyeti; 

“çalışanın belirli bir süredir çalışmakta olduğu işinden istifa etme olasılığı” şeklinde de ifade 

edilebilir (Fong ve Mahfar, 2013, s. 35). Rusbult, Farrell, Rogers ve Mainous (1988, s. 601) ise 

işten ayrılma niyetini; “çalışanların istihdam koşullarından tatminsiz olmaları durumunda 

gösterdikleri yıkıcı ve aktif bir eylem” olarak tanımlamaktadır. Literatüde; bireysel nedenler 

yanında örgütün çalışanlarının beklentilerini karşılayamaması gibi örgütsel nedenler (Özdemir 

ve Özdemir, 2015), esnek çalışma koşulları, işe katılım, iş özerkliği (Perez, 2008), algılanan 

yönetici desteği ve iş stresi (Taş ve Özkara, 2018) işten ayrılma niyetinin öncülleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşten ayrılma niyeti; hem psikolojik hem de sosyo-ekonomik anlamda 

olumsuz sonuçlar doğurmakta (Fong ve Mahfar, 2013, s. 35) ve davranışa dönüşmesi 
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sonucunda işgören devir hızı artmakta, örgütler için verimlilik ve karlılık azalmaktadır 

(Kalidass ve Bahron, 2015; Nichols, Swanberg ve Bright, 2016). O halde; çalışanların işten 

ayrılma niyetinin mümkünse ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en aza indirilmesi örgüt 

üzerindeki olumsuz etkilerinin yok edilerek ya da azaltılarak örgütsel başarıya katkı sağlanması 

için önem arz etmektedir. 

Sesli davranış; “örgütsel sessizliği kıran davranış” olarak tanımlanabilmektedir (Premeaux ve 

Bedeian, 2003, s. 1537). Literatürde, fedakarca davranışlar/ekstra rol davranışları/örgütsel 

vatandaşlık davranışıları kapsamında ele alınan sesli davranış; “sadece eleştirmek yerine örgütü 

geliştirmeyi ve örgüte katkı sağlamayı amaçlayan yapıcı ifadelerin (sözlerin) kullanılmasına 

yönelik davranışlar” şeklinde de ifade edilebilir (Van Dyne ve LePine, 1998, s. 109). 

Literatürde; çalışanların işten ayrılma niyeti ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılan çalışmalar (örn.: Çınar, 2015; Sharoni vd., 2012) 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu değişkenler arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğu 

tespit edilen daha fazla sayıda çalışma (örn.: Campbell ve Im, 2016; Islam, Khan ve Bukhari, 

2016; Nadiri ve Tanova, 2010; Vigoda-Gadot, 2007) literatürde yer almaktadır. DeConinck ve 

Johnson (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada; çalışanların işten ayrılma davranışı işten 

ayrılma niyetinin bir sonucudur (DeConinck ve Johnson, 2009). Her ne kadar niyet her zaman 

davranışa dönüşmese de, çalışanlar fırsat yakalamaları durumunda örgütten ayrılmayı 

kafalarına koyduklarında, nasıl olsa ayrılacağım düşüncesiyle örgüte katkı sağlayacak fikirleri 

beyan etmekten ve bu doğrultuda iş arkadaşlarını teşvik etmekten kaçınabilirler.     

Bu çalışma çerçevesinde; literatürdeki ampirik ve teorik çalışmalardan hareketle çalışanların 

dışsal iş tatmininin bu çalışanların işten ayrılma niyetini anlamlı ve negatif bir şekilde 

etkilemesi, sergiledikleri sesli davranışı ise anlamlı ve olumlu bir şekilde etkilemesi ve ayrıca 

çalışanların işten ayrılma niyetinin bu çalışanların sesli davranışını anlamlı ve negatif bir 

şekilde etkilemesi beklenmektedir.     

Tüm bu bilgiler ışığında; çalışmanın araştırma modeli Şekil 1’deki gibi kurulmuş ve ayrıca 

çalışmanın araştırma hipotezi geliştirilmiştir: 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Hipotez: Çalışanların dışsal iş tatmini ile sergiledikleri sesli davranışı arasındaki ilişkide işten 

ayrılma niyetinin aracılık etkisi vardır. 

 

ÇALIŞANLARIN DIŞSAL İŞ TATMİNİ 

ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

ÇALIŞANLARIN SESLİ DAVRANIŞI 
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3. YÖNTEM 

3.1. Örneklem 

Ankara ilinde kolayda örnekleme yoluyla 15 şehir otelinde çalışan 431 kişiye anket 

dağıtılmıştır; ancak 301 kişiden geri dönüş olmuştur. Geri dönüş oranı yaklaşık %70’tir. 301 

anketten sadece 233’ü kullanılabilir niteliktedir. 

3.2.  Veri Toplama Araçları 

Anket formunda; çalışanların dışsal iş tatminini ölçmek için Weiss, Dawis, England ve Lofquist 

(1967) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçek; çalışanların işten ayrılma niyetini ölçmek için 

Wayne, Shore ve Liden (1997) tarafından geliştirilen ve Küçükusta (2007) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan 3 maddelik ölçek; çalışanların sesli davranışını ölçmek için ise Van Dyne 

ve LePine (1998) tarafından geliştirilen 6 maddelik ölçek kullanılmıştır. Şehir oteli çalışanları; 

dışsal iş tatminine, işten ayrılma niyetine ve sesli davranışa ilişkin sorularda kendilerini 

değerlendirmişlerdir. Dışsal iş tatmini ölçeği; “Hiç memnun değilim (1)-Çok memnunum (5)” 

şeklinde, işten ayrılma niyeti ve sesli davranış ölçekleri ise “Kesinlikle katılmıyorum (1)-

Tamamen katılıyorum (5)” şeklinde 5’li Likert tipi ölçme düzeyinde derecelendirilmiştir. 

Formun sonunda demografik sorular da yer almaktadır. 

4. BULGULAR 

Tabachnick ve Fidell (2013) tarafından önerilen dört aşamalı yöntem kullanılarak 

gerçekleştirilen ön analizler sonucunda; araştırmanın veri seti büyüklüğü 233 olarak 

kesinleşmiştir. Ayrıca ölçek maddelerine dair basıklık ve çarpıklık değerleri -1.5 ile +1.5 

arasında değerler aldığı için verinin normal dağıldığı varsayılmıştır. 

4.1. Demografik Bulgular  

Araştırmanın veri setini oluşturan katılımcıların demografik özellikleri sıklık ve yüzde bazında 

Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Araştırmanın Veri Setini Oluşturan Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Sıklık (n) Yüzde(%) 

Cinsiyet   

Kadın 80 34.3 

Erkek 153 65.7 

Yaş   

20 yaşın altı 4 1.7 

20-29 yaş 75 32.2 

30-39 yaş 84 36.1 

40-49 yaş 60 25.8 

50 yaş ve üzeri 10 4.3 

Eğitim Düzeyi   

İlköğretim 45 19.3 

Lise 102 43.8 

Ön lisans 33 14.2 



 

315 
 

Lisans 46 19.7 

Lisansüstü 7 3.0 

İş Yerinde Çalışma Süresi   

1 yıldan az 76 32.6 

1-3 yıl 64 27.5 

4-6 yıl 48 20.6 

7-9 yıl 45 19.3 

4.2. Geçerlilik Analizi 

Yapısal eşitlik modellemesiyle araştırma hipotezi sınanmadan önce, araştırma modelinin yapı 

geçerliliği incelenmelidir (Anderson ve Gerbing, 1988). Çalışmanın ölçüm modeli 3 değişken 

ve 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçüm modeline “AMOS” programında en yüksek olabilirlik 

yöntemi kullanılmak suretiyle bütün bir yapıda doğrulayıcı faktör analizi (overall confimatory 

factor analysis) yapılmıştır. Bu analizde; Hair, Black, Babin ve Anderson (2010) tarafından 

önerilen prosedürden hareketle modifikasyon indeksleri, standart hata kovaryans değerleri ve 

faktör yükleri incelenmiştir. 

Tablo 2. Uyum İndeks Değerleri 

İndeksler Δ2/sd CFI GFI RMSEA HOELTER.05 

Eşik Değerler <5.0* ≥0.90** ≥0.85*** <0.10**** >75***** 

Revize 

Edilmemiş 

Model 

3.092 0.898 0.847 0.095 92 

Revize 

Edilmiş Model 
2.669 0.920 0.870 0.085 107 

Not. *Bentler ve Bonett (1980); **Hu ve Bentler (1999); ***Meydan ve Şeşen (2011);            ****Browne ve 

Cudeck (1993); *****Emhan, Kula ve Töngür (2013). 

Tablo 2’deki revize edilmemiş modele dair “CFI” ve “GFI” uyum indeks değerleri eşik 

değerlerle karşılaştırıldığında arzu edilen düzeyde değildir [Δ 2/sd=3.092, CFI=.898, 

GFI=.847, RMSEA=.095, HOELTER.05=92]. Teorik ve mantıksal bir gerekçeye 

dayandırılmak şartıyla modelin uyum indeks değerlerini iyileştirmek için ölçek maddesi silmek 

ya da maddelere kovaryans atamak mümkündür (Pai vd., 2007). Dışsal iş tatmini ölçeğinin 

“yöneticinin emrindeki kişileri idare tarzının” sorulduğu birinci maddesinin hata terimi ile 

“yöneticinin karar vermedeki yeteneğinin” sorulduğu ikinci maddesinin hata terimi 

birleştirilmiştir. Her iki maddenin yöneticiden tatmini sorguladığı dikkate alındığında; bu 

işlemin hem teoriye hem de mantığa uygun olduğu söylenebilir. Revize edilmiş modele dair 

belirlenen uyum indeks değerlerinin tamamı arzu edilen seviyelerdedir [Δ 2/sd=2.669, 

CFI=.920, GFI=.870, RMSEA=.085, HOELTER.05=107]. 

Tablo 3’te de görüldüğü üzere ölçek maddelerine dair “.423” olarak tespit edilen en düşük 

faktör yükü değeri, Hair vd. (2010) tarafından önerilen .40’tan yüksektir. Böylece araştırma 

kapsamındaki tüm ölçeklerin geçerliliği sağlanmıştır. 

 



 

316 
 

Tablo 3. Faktör Yükleri (Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları-β) 

Değişkenler Maddeler Faktör Yükleri (Β) 

Dışsal İş Tatmini DİT1 0.708 

 DİT2 0.669 

 DİT3 0.622 

 DİT4 0.657 

 DİT5 0.710 

 DİT6 0.713 

 DİT7 0.423 

 DİT8 0.675 

İşten Ayrılma Niyeti İAN1 0.934 

 İAN2 0.839 

 İAN3 0.920 

Sesli Davranış SD1 0.719 

 SD2 0.827 

 SD3 0.796 

 SD4 0.831 

 SD5 0.778 

 SD6 0.786 

Not. DİT: Dışsal İş Tatmini; İAN: İşten Ayrılma Niyeti; SD: Sesli Davranış 

4.3. Güvenilirlik ve Korelasyon Katsayıları 

Tablo 4’te çalışmanın araştırma modelindeki değişkenlerin ortalama (Ort.) ve standart sapma 

(SS) değerleriyle birlikte güvenilirlik ve korelasyon katsayısı değerleri görülmektedir. 

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 

Cinsiyet - - -    

Çalışanların Dışsal İş Tatmini 3.50     .80 -.02 (.85)   

Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti 2.47 1.24 -.10 -.51** (.92)  

Çalışanların Sesli Davranışı 3.85 .96 .00 .53** -.43** (.90) 

Not. **p<.01; Parantez içindeki değerler Cronbach Alpha katsayılarıdır. 

Çalışanların dışsal iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve sesli davranışı ölçeklerine ait Cronbach 

Alpha güvenilirlik katsayıları sırasıyla .85, .92 ve .90’dır. Dolayısıyla tüm ölçeklerin 

güvenilirlikleri Hair vd. (2010) tarafından Cronbach Alpha için kabul edilebilir düzey olarak 

belirlenen .70’in üzerindedir (Hair vd., 2010). 
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Yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre; hem çalışanların dışsal iş tatmini ile işten 

ayrılma niyeti (r= -.51; p<.01) arasında, hem de çalışanların işten ayrılma niyeti ile sesli 

davranışı (r= -.43; p<.01) arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Çalışanların 

dışsal iş tatmini ile sesli davranışı (r= .53; p<.01) arasında ise anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 

vardır. 

4.4. Araştırma Hipotezinin Test Edilmesi 

Hu ve Bentler (1995) tarafından yapısal eşitlik modellemesi için önerilen en küçük örneklem 

büyüklüğünün 200 olduğu dikkate alındığında; bu çalışmanın 233  olan veri seti büyüklüğü 

araştırma hipotezinin yapısal eşitlik modellemesiyle test edilebilmesi için yeterlidir. 

Çalışanların işten ayrılma niyetinin onların dışsal iş tatmini ile sesli davranışı arasında aracı rol 

üstlendiği iddia edildiği bu çalışmada; aracılığın araştırılması amacıyla Baron ve Kenny (1986) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmayı temel alan Meydan ve Şeşen’in (2011) önerdiği yol 

izlenmiştir. Bu çerçevede; öncelikle en yüksek olabilirlik yöntemi kullanılmak suretiyle 

“AMOS” programında birinci ve ikinci yapısal eşitlik modellemesi ve son olarak Sobel testi 

yapılmıştır. Aracılığa ilişkin birinci koşulun incelemesi için aracı değişkenin bulunmadığı bir 

model kurulmuştur. Birinci modele ilişkin revize edilmemiş değerler [Δ 2/sd=3.614, 

CFI=.884, GFI=.853, RMSEA=.106, HOELTER.05=83] ile Tablo 2’deki eşik değerler 

karşılaştırıldığında,  “CFI” ve “RMSEA” uyum indeks değerlerinin yeterli düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Dışsal iş tatmini ölçeğinin birinci ve ikinci maddelerine kovaryans atandıktan 

sonra revize edilmiş modele ilişkin uyum indeks değerlerinin tamamı arzu edilen seviyelerdedir 

[Δ 2/sd=2.973, CFI=.913, GFI=.879, RMSEA=.092, HOELTER.05=101]. Birinci yapısal 

eşitlik modellemesi sonucuna göre; çalışanların dışsal iş tatmini onların sergiledikleri sesli 

davranışı anlamlı ve olumlu bir şekilde doğrudan etkilemektedir (β=0.582; p<0.001). Böylece 

aracılığa dair ilk şart sağlanmıştır. 

Aracılığa dair ilk şart sağlandıktan sonra çalışmanın araştırma modeli niteliğinde olan ikinci bir 

model kurulmuştur. İkinci modele ilişkin revize edilmemiş değerler [Δ 2/sd=3.092, CFI=.898, 

GFI=.847, RMSEA=.095, HOELTER.05=92] ile Tablo 2’deki eşik değerler 

karşılaştırıldığında, “CFI” ve “GFI” uyum indeks değerlerinin yeterli düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Dışsal iş tatmini ölçeğinin birinci ve ikinci maddelerine kovaryans atandıktan 

sonra, revize edilmiş modele ilişkin uyum indeks değerlerinin tamamı arzu edilen 

seviyelerdedir [Δ 2/sd=2.669, CFI=.920, GFI=.870, RMSEA=.085, HOELTER.05=107]. 

İkinci yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre; çalışanların dışsal iş tatmini onların işten 

ayrılma niyetini (β=-0.578; p<0.001), çalışanların işten ayrılma niyeti de onların sergiledikleri 

sesli davranışı (β=-0.214; p<0.01) anlamlı ve negatif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. 

Böylece aracılığa dair ikinci ve üçüncü şart sağlanmıştır. Çalışanların dışsal iş tatmini onların 

sergiledikleri sesli davranışı birinci modelde olduğu gibi anlamlı ve olumlu bir şekilde 

etkilemektedir (β=0.458; p<0.001). Bununla birlikte dolaylı etki (β=0.458) birinci modeldeki 

direkt etkiden (β=0.582) daha düşüktür; ancak hâlâ anlamlıdır. Böylece aracılığa dair dördüncü 
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şart da sağlanmıştır. Bu durum; işten ayrılma niyetinin kısmi aracılık rolüne işaret etmektedir. 

Son olarak, yapılan Sobel testi (Preacher ve Leonardelli, 2010); bu etkinin anlamlı olduğunu 

göstermektedir (z=2.583; p<.01). O halde; araştırma hipotezi desteklenmiştir. 

5. SONUÇ 

Çalışma kapsamında; çalışanların dışsal iş tatmini ile sesli davranışı arasındaki ilişkide işten 

ayrılma niyetinin aracılık rolü araştırılmıştır. Yerli ve yabancı alanyazın taramasında; 

çalışmanın araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri aynı mekanizmayla 

inceleyen başka bir çalışma tespit edilmemiştir. Çalışmanın analiz sonuçlarına göre, çalışmaya 

katılanlar bakımından; çalışanların dışsal iş tatmini ve sesli davranışı arasında beklenildiği gibi 

olumlu ve anlamlı bir ikili ilişki belirlenirken, hem çalışanların dışsal iş tatmini ve işten ayrılma 

niyeti arasında hem de çalışanların işten ayrılma niyeti ve sesli davranışı arasında beklenildiği 

üzere anlamlı ve negatif ikili ilişkiler bulunmaktadır. Çalışanların dışsal iş tatmini işten ayrılma 

niyetini, işten ayrılma niyeti de sesli davranışını anlamlı ve negatif bir şekilde doğrudan 

etkilemektedir. Ayrıca çalışanların dışsal iş tatmini sesli davranışını hem doğrudan hem de işten 

ayrılma niyeti üzerinden dolaylı olarak olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çalışma 

kapsamında kurulan mekanizmada; işten ayrılma niyeti kısmi aracılık rolüne sahiptir. 

Literatürdeki ampirik ve teorik çalışmalar dikkate alındığında; çalışanların dışsal iş tatmininin 

her zaman olmasa da genellikle örgütsel başarıyı arttıran bir unsur olarak değerlendirildiği 

söylenebilir. Bununla birlikte, çalışanların işten ayrılma niyetinin örgütsel başarıyı düşüren, 

sesli davranışının ise örgütsel başarıyı yükselten unsurlar olduğu aşikardır. Tüm bu bilgiler 

ışığında, çalışma kapsamında; çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki artışın bu çalışanların 

işten ayrılma niyeti düzeyi üzerindeki azaltıcı etkisi ve ayrıca hem çalışanların dışsal iş tatmini 

düzeyindeki artışın hem de işten ayrılma niyeti düzeyindeki azalışın bu çalışanların sesli 

davranış düzeyi üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla örgütsel başarıya katkı sağlamanın 

mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışanların işten duydukları tatminin dışsal boyutta yükselmesi ve böylece bu çalışanların 

örgütü terketme düşüncesinden uzaklaşmaları yoluyla daha fazla sesli davranış sergilemeleri 

mümkündür. Çalışanların sesli davranış sergilemesi suretiyle şehir otellerindeki karmaşık 

sorunlara çözüm bulunması ve otelcilik sektöründe yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde 

rekabet avantajı kazandıracak yeni fikirlerin ortaya atılması, bu vesileyle de şehir otellerinin 

örgütsel etkililik ve verimliliğinin yani başarısının yükselmesi beklenmektedir. Örgütsel 

başarıyı arttırmak için çalışanların sesli davranış sergilemesi bağlamında; yöneticinin teknik 

desteği/yönetim anlayışı, kurum politikası/uygulamaları, iş koşulları/garantisi/arkadaşları, 

ücret ve terfi imkanı gibi dışsal unsurlar önem arz etmektedir. Tam da bu noktada; üst yönetimin 

verdiği kararların, amirlerin yönetsel bilgi ve becerilerinin, çalışma arkadaşları arasındaki 

uyumun ve ayrıca insan kaynakları uygulamalarının belirleyici olduğu söylenebilir. Bu 

kapsamda; şehir otellerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil bir performans 
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değerlendirme ve ücretlendirme sisteminin kurulması, yönetici geliştirme programlarının 

düzenlenmesi ve çalışma arkadaşları arasındaki uyumu sağlamaya yönelik biçimsel ve biçimsel 

olmayan örgütsel sosyalizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi önerilebilir.  

Literatür incelendiğinde; çalışanların örgütlerine karşı olumlu tutum ve davranışlar 

sergilemesinde çalışanların kişilik özelliklerinin yanında cinsiyet gibi demografik özelliklerinin 

de etkili olabileceği görülmektedir. İlerideki çalışmalarda; bu çalışmanın araştırma modeline 

çalışanların kişisel özellikleri (fedakârlık eğilimleri, demografik ve kişilik özellikleri) 

düzenleyici değişken olarak eklenmek suretiyle araştırma modeli genişletilebilir. Araştırma 

modeline çalışanların içsel iş tatmininin birinci veya ikinci dereceden bağımsız değişken olarak 

eklenmesi de literatüre katkı sağlayabilir. Ayrıca çalışma Ankara’daki şehir oteli çalışanları 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aynı araştırma modeli; şehir otelinden faklı özelliklere sahip kıyı 

otellerindeki çalışanlar üzerinde ve/veya Türkiye ile farklı kültürel özelliklere sahip batı ve uzak 

doğu toplumlarında da test edilebilir. Daha sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Çalışma 

çerçevesinde; çalışanların sergiledikleri sesli davranışa ilişkin soruları bizzat çalışanların 

kendilerinin değerlendirmesi (self-report) bu çalışmanın önemli bir kısıtı olarak görülebilir. 

Gelecekteki çalışmalarda; sesli davranışa ilişkin soruların çalışanların yöneticilerine ya da 

kendileriyle aynı konumda çalışan iş arkadaşlarına sorulmasında fayda görülmektedir. 

Araştırmanın bir diğer kısıtı ise veri setini oluşturan katılımcıların neredeyse üçte birinin sadece 

1 yıldan az bir süredir aynı otelde çalışmasıdır. Arzu edilmeyen bu durum; araştırmanın 

yapıldığı otellerde işgücü devir hızının yüksek olması nedeniyle ortaya çıkmıştır. 
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2000-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’YE GİREN YABANCI SERMAYENİN 

GELİŞİMİ ÜZERİNDE CDS (CREDİT DEFAULT SWAP) RİSK PRİMLERİNİN 

ETKİSİ 

 

Muhammed Emin BARUT 1 

Özet 

Bu çalışmanın konusu 2000-2019 yılları arasında Türkiye’ye giren yabancı sermayenin gelişimi üzerinde CDS 

(Credit Default Swap) risk primlerinin etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmanın amacı 1980’li yıllardan sonra 

küreselleşme ile birlikte sermayenin uluslararasılaşması ve dünya piyasalarında gelişmiş olan ülkelerden 

gelişmekte olan veya azgelişmiş olan ülkelerin sermaye hareketleri üzerinde 1995 yıllından beri faaliyetlerine 

devam eden CDS (Credit Default Swap) risk primlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın sınırlılıkları 

2000-2019 yıllarını kapsamakta iken çalışmanın yöntemi zaman serisi ile istatistiki verilerin analiz edilmesidir.  

Bu çalışmanın sonunda, özelikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de hem doğrudan hem de dolaylı yolardan 

yatırım yapan yatırımcıların CDS (Credit Default Swap) risk primlerini dikkate alarak yatırımlarını yaptığı 

görülmüştür. CDS risk primleri ile sermaye giriş çıkışları arasında ters bir orantının olduğu yapılan çalışma 

sonucunda varılmıştır. CDS risk primi yükseldikçe sermaye girişlerinde azalma meydan gelir iken CDS risk 

primleri düştüğünde ise sermaye girişlerinde artış ve çıkışlarında ise azalma meydana geldiği görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Küreselleşme, CDS Primi. 

BETWEEN THE YEARS 2000-2019 FOR DETERMINING ON DEVELOPMENT OF 

FOREIGN INVESTMENT IN TURKEY CDS (Credit Default Swap) EFFECT OF 

RISK PREMIUM 

 Abstract 

The subject of this study, between 2000-2019 years on the development of foreign capital entering Turkey CDS 

(Credit Default Swap) to examine the impact of risk premiums. The aim of this study is to investigate the effect of 

CDS (Credit Default Swap) risk premiums, which have been operating since 1995, on the capital movements of 

developing or underdeveloped countries from developed countries in the world markets and the 

internationalization of capital with globalization after 1980s. While the limitations of this study cover the years 

2000-2019, the method of the study is the analysis of statistical data with time series. 

At the end of this study, particularly after the 2000s in Turkey, both directly and indirectly from the CDS of 

investors who yo (Credit Default Swap) has been shown to make the investment, taking into account the risk 

premium. It is concluded that there is an inverse ratio between CDS risk premiums and capital inflows and 

outflows. While CDS risk premiums increase, capital inflows decrease, while CDS risk premiums decrease, 

increase in capital inflows and decrease in outflows occur. 

Key Words : Capital, Globalization, CDS Premium. 
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1. GİRİŞ 

Sermaye kavramı herkesçe bilinen genel geçer bir tanıma sahip olmayıp zaman süreci içerisinde 

mekâna ve zamana göre anlamında değişiklik meydana gelen ve halk arasında para olarak 

bilinen fakat ekonomi biliminde mal ve hizmet üretimi sağlamak için bir araç olarak 

tanımlanmaktadır. 

Küreselleşme dünyada ülke sınırlarının olmadığı, dünyanın adeta küçülüp bir köy haline 

gelmesidir. Küreselleşme ile birlikte üretilen mal ve hizmetlerin, sermayenin dolaşımı 

üzerindeki kısıtlamaların kalkması ve dünya haklarının birbiri ile bütünleşmesi sağlanmıştır. 

Özelikle sermayenin uluslararasılaşması uluslararası piyasalara eklemlenmesi sağlanmıştır. 

Gelişmiş olan ülkelerden az gelişmiş olan ülkelere sermaye transferleri sağlanmıştır. Bütün 

bunlar dünyada olup biterken dünya piyasalarında yatırımcıyı yönlendirecek ve yatımcının 

kararlarını etkileyecek mekanizmaların doğmasını da sağlamıştır. Bu mekanizmalardan bir 

tanesi de CDS olarak bilinen (Credit Default Swap) Kredi Temerrüt Swaplarıdır. CDS’ler 

menkul kıymetlerin maruz kaldıkları kredi riskinin varlığın mülkiyeti değişmeksizin başka bir 

tarafa aktarılmasını sağladığında risk yönetiminde sıklıkla başvurulan türev araçlarıdır. 

Yapılan bu çalışma üç bölümde oluşmaktadır. Birinci bölümde sermaye hakkında kısa bilgi 

verildikten sonra küreselleşme süreci ve sermayenin uluslararsılaşması ve yabancı sermaye 

türleri ve Türkiye’de yabancı sermayenin gelişimi ele alınmıştır. İkinci bölümde CDS (Credit 

Default Swap) kavramsal bir bakış ve ülkeler için neden gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü bölümde ise Türkiye’de 2000 yıllı ve sonrası için yabancı sermaye yatırımları üzerinde 

CDS’lerin (Credit Default Swap) etkisi incelenmiştir. Ayrıca sermaye giriş çıkışları ile CDS 

risk primleri arasında bir ilişkininin olup olmadığı incelenecektir. 

2. SERMAYE KAVRAMI 

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne tarihin her safhasında üretim faaliyetlerinde 

sermayenin mekânına ve önemine göre anlamında farklılık gözlemlenmiştir. Günlük hayata 

sermaye para ile özdeşleşmiş olmasına rağmen aslında sermaye ekonomi biliminde mal ve 

hizmet üretmek için kullanılan bir araçtır (Sabah, Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, s. 548). 

Sermaye, gelir elde etmek amacıyla bir işin kurulması, yürütülmesi için her türlü mal ve para 

olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, 2007, s. 114). Ayrıca sermaye, yatırılmış veya yatırılmaya 

hazır para ve yatırımdan elde edilecek gelirin bugün itibariyle değeri olarak tanımlanabilir.  

2.1. Küreselleşme ve Sermayenin Uluslararasılaşması 

Küreselleşme yaklaşık olarak 400 yılı aşan bir tarihe sahip iken, modern anlamda küreselleşme 

1960’lı yıllara dayanmaktadır. Küreselleşme kavramının akademik camiada sık sık 

kullanılması ise 1980’li yıllarda olmuştur (Eşkinat, 1998, s. 6). Globalleşme, uluslararasılaşma, 

evrenselleşme olarak da ifade edilen küreselleşmeyi Stiglitz, ‘’ulaşım ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi ile 
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malların, hizmetlerin ve sermayenin sınırlar ötesi hareketliliğini engelleyen sınırların 

kaldırılmasıyla ülkeleri ve dünya halklarının daha fazla bütünleşmesi’’ olarak tanımlamaktadır 

(Stiglitz, 2002, s. 35). 

Küreselleşme ile sermayenin uluslararası piyasalarda ki dolaşımı önündeki engeller yavaş 

yavaş ortadan kaldırılmıştır. Özelikle sermayenin dolanımını hızlandırmak için II. Dünya 

Savaşı sonrasında kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve 1995’te 

Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) dönüşen Gümrük Tarifeleri ve Ticareti Genel Anlaşması 

(GATT) önemli rol oynamıştır. Uluslararası kuruluşların aracılığıyla sermayenin artık bir ülke 

ile sabit değil hemen hemen dünyadaki tüm ülke piyasalarına nüfus etmiştir (Cebeci, 2017, s. 

2381). 

Uluslararası kuruluşlar sayesinde özelikle sermaye hareketleri gelişmiş olan ülke 

piyasalarından az gelişmiş olan veya gelişmekte olan ve tasarruf eksikliğine sahip olan ülke 

piyasalarına doğru bir kayma olmuştur. Sermayenin dünya piyasalarında uluslararsılaşması ve 

gelişmesi, gelişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkeleri dışa açık bir ekonomi yani 

liberalleşme sürecine yöneltmiştir. Bu süreç özelikle 1990’lı yıllarda hız kazanmıştır. 

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler liberalleşme politikalarını benimser iken para 

politikaları, faiz oranları ve döviz kurları üzerindeki hükümranlıklarını bu süre zarfında 

yavaştan kaybetmeye başlamışlardır. Azgelişmiş olan veya gelişmekte olan ülkeler artık 

uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketlerin belirlemiş veya istemiş olduğu yönde ekonomi 

politikaları almak zorunda kalmışlardır. Özelikle para politikalarını, faiz oranlarını ve döviz 

kurlarını kendi ulusal istikrar ve büyüme hedeflerine göre değil, uluslararsılaşmış ve küresel 

piyasalara eklemlenmiş sermayeyi elinde bulunduran uluslararası kurum/kuruluş ve çok uluslu 

şirketlerin ekonomi politikalarına göre düzenlemektedirler. Bundan dolayı azgelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelerin kendi ulusal ekonomi politikaları üzerindeki etkinlik alanı zamanla 

daraltmıştır (Kazgan, 2012, s. 233). 

2.2. Yabancı Sermaye Hareketleri ve Ülkelere Giriş Yöntemleri 

Yabancı sermaye bir ülkeye üç farklı şekilde girer, birincisi doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ikincisi dolaylı yabancı sermaye yatırımları ve üçüncüsü diğer sermeye yatırımları 

olarak uluslararası piyasalarda kendisine yer bulur. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, OECD ve IMF, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

bir ekonomide yerleşik bir birim (doğrudan yatırımcı) tarafından, kendi ülkesi dışındaki bir 

ekonomideki yerleşik bir teşebbüste sürekli bir hisse (interest) elde etme amacına dönük bir 

faaliyet olarak tanımlamaktadır. Buradaki sürekli hisse ibaresi dolaysız yatırımcı ve söz konusu 

teşebbüs arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına ve teşebbüsün yönetimi üzerinde önemli 

bir etki derecesine işaret etmektedir (Delice ve Birol, 2011, s. 4). 

Dolaylı yabancı sermaye yatırımları, tasarruf sahiplerince uluslararası sermaye piyasalarında 

uluslararası politik risk, döviz kuru riski, bilgi edinebilme riski gibi ek riskler üstlenerek 
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sermaye kazancı ile faiz ve temettü geliri gibi kazançlar elde etmek amacıyla hisse senedi, tahvil 

ve diğer sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımları kapsamaktadır. IMF tanımlamasına 

göre ise portföy yatırımları hisse senetleri ve bono ve tahvil gibi borç senetlerine ilaveten para 

piyasası araçlarını ve finansal türevleri de içermektedir (Başoğlu, 2000, s. 89). 

Doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye yatırımları arasındaki üç temel fark vardır: (1) Doğrudan 

yatırımlar kalıcıdır (uzun vadeli) buna karşılık dolaylı yatırımlar geçicidir (kısa vadeli.) O 

nedenle dolaylı yabancı sermaye yatırımlarına sıcak para da denir. (2) Doğrudan yatırımlar, 

yatırımcısına yönetim yetkisi vermesine karşılık dolaylı yatırımlar yatırımcısına yönetime 

karışma yetkisi vermez. (3) Doğrudan yatırımlar, kârlılığı artırmak için verimliliği artırmaya 

dolayısıyla yeni teknoloji getirmeye veya üretim biçiminde değişikliğe gitmeye dönük 

değişiklikler yapabilirler. Oysa dolaylı yatırımların yönetim yetkisi olmaması nedeniyle böyle 

değişikliklere gitme hakkı bulunmamaktadır (Eğilmez, 23 Ağustos 2016). Portföy yatırımları, 

likiditesi yüksek menkul kıymetlerden oluştuklarından yatırım yapılan ülkeyi her an terk etme 

olasılığı taşır. Ayrıca dolaylı yabancı sermaye yatırımları ülke ekonomisinde kalkınmanın 

finansmanına katkıda bulunabilmesinin yanında enflasyon baskısı, ulusal paranın aşırı 

değerlenmesi ve cari işlemler dengesinin kötüleşmesi gibi olumsuz etkiler de yaratabilmektedir 

(Karahan ve İpek, 2013, s. 301). 

Diğer Yabancı Sermaye Hareketleri; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy 

yatırımları dışında kalan diğer tüm sermaye hareketleri bu bölümde yer almaktadır. Diğer 

yatırımlar da vadelerine göre uzun vadeli ve kısa vadeli sermaye hareketleri olarak 

sınıflandırılmaktadır. Diğer uzun vadeli sermaye hareketleri, portföy yatırımları içinde yer 

almayan, vadesi bir yıldan daha fazla olan yurtiçi borçlanmalar, borç geri ödemeleri ve borç 

vermelerdir. Bu kalemdeki borçlar, sermaye piyasası araçlarıyla olan borçlanmalar değildir. 

Kamu ve özel sektöre ilişkin krediler, banka mevduatları ve diğer alacak ve borçlar bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri; Sıcak para hareketleri de 

denilen kısa vadeli sermaye hareketleri, vadesi bir yıla kadar olan özel ve resmi nitelikteki 

uluslararası sermaye hareketleridir (Takım, 44). 

3. CDS (CREDİT DEFAULT SWAP) RİSK PRİMİ 

Dünyanın küresel bir pazar haline geldiği günümüzde yatırımcıların yatırım yapar iken 

karşılaşacağı riskler hakkında bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Ancak her bir piyasa 

aktörünün bu bilgiye bireysel olarak ulaşması oldukça zahmetli ve masraflıdır. Bu nedenle 

yatırımcılar yatırım kararı almadan önce karşı karşıya kalacakları riskleri daha az çabayla ve 

daha az masrafla öğrenme yoluna giderler. Bu durumda yatırımcıların karşısına ülke risklerini 

gösteren çeşitli risk göstergeleri çıkmaktadır. Bu risk göstergelerinden bir tanesi de ‘’Credit 

Default Swap’’ olarak bilinen ve Türkçeye ‘’kredi risk primi’’ olarak gecen CDS’ler 

gelmektedir. Genel olarak kredi risk primi şeklinde telaffuz edilen CDS’ler piyasa riskini eş 
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anlı göstermesi bakımından piyasa aktörleri tarafından yakından takip edilen bir göstergedir 

(Kırca, Boz ve Yıldız, 2018, s. 407-408). 

3.1. CDS (Credit Default Swap) Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Tarihte ilk olarak 1995 yılında JP Morgan tarafından finans dünyasına tanıtılan CDS’ler 

uluslararası piyasalarda yaygın bir şekilde kullanılan finansal araçlardan bir tanesidir (Çevik, 

2011, s. 5). CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. Türkçede tam bir karşılığı 

olmadığı için CDS olarak kullanılmaktadır. Ayrıca zaman zaman “kredi risk primi” olarak da 

ifade edilen CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın 

ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir 

(Eğilmez, 30 Haziran 2014). 

CDS’ler sigorta sözleşmelerine benzemektedirler. Sigorta sözleşmeleri sigorta yapılan malın 

değer kaybını tazmin ederken, kredi temerrüt swap sözleşmeleri de benzer şekilde üzerine kredi 

temerrüt swapı yapılan referans varlığın temerrüdü durumunda kredi temerrüt swap alıcısının 

zararını tazmin etmektedir. Ancak sigorta sözleşmelerinin ikinci el piyasalarının olmamasına 

rağmen; kredi temerrüt swaplarının finansal piyasalarda alınıp satılabilmeleridir (Tuna, Öner, 

Öner, 2014, s. 23). 

Borç kağıdını sigortalatan yatırımcı, temerrüdün gerçekleşmesi durumunda sigortacı şirketten 

borç kağıdının nominal değerini tahsil etme hakkını kazanır. Bu sözleşmeleri anlamak 

açısından en basit yol CDS sözleşmelerinin işlevsel olarak sigorta sözleşmeleri ile eş değer 

düşünülmesidir (Ulusoy ve Yılmaz, 2017, s.69). Şekil 1 ve Şekil 2’de bu sigortalatma işlemi 

gösterilmiştir  

Şekil 1. Riskin Gerçekleşmediği Durum 

 

Borç Senedi 

CDS Alıcısı Yatırımcısı 

 

Dönemsel Risk Primi 
Ödemesi 

CDS Satıcısı Sigortacı 
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Kaynak: Bora Çevik, Kredi Notları ve CDS İlişkisi Sona Mı Erdi? https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-

notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html Erişim Tarihi: 10.06.2019. 

Şekil 2. Riskin Gerçekleştiği Durum. 

 

 

Kaynak: Bora Çevik, Kredi Notları ve CDS İlişkisi Sona Mı Erdi? https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-

notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html Erişim Tarihi: 10.06.2019. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de tipik bir CDS sözleşmesinin, yatırımcıya belli bir şirket tarafından koruma 

yani sigorta sunulması gösterilmiştir. Sigorta karşılığında CDS alıcısı (yatırımcı), sigortalı 

tahvilin nominal değeri üzerinden CDS satıcısına (sigortacı) üçer aylık dönemler itibariyle prim 

öder. Şayet risk gerçekleşirse üçer aylık ödemeler kesilir ve CDS satıcısı borçlanma kağıdının 

üzerindeki nominal değeri ödeyerek bu kâğıdı yatırımcıdan alır. Risk gerçekleşmez ise prim 

ödemeleri sözleşmedeki vade tarihine kadar devam eder (Ulusoy ve Yılmaz, 2017, s.69). 

CDS’ler genellikle tezgâh üstü piyasalarda işlem görmektedir. Tezgâh üstü piyasalarda 

sözleşmeler çoğunlukla, belli bir standart olmaksızın, tarafların karşılıklı olarak belli koşullar 

üzerinde anlaşmalarıyla gerçekleşmektedir. Ancak bu durum zaman zaman bazı sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association) tarafından, taraflar arasındaki kredi ilişkisinin ve yasal yükümlülüklerin açıkça 

tanımlandığı bir ana sözleşme yayınlanmıştır. Bu ana sözleşme farklı tipte CDS anlaşmalarına 

uyarlanmak suretiyle kullanılabilmektedir. Böylece kontratlar arasında en azından temel 

noktalarda belli bir standardizasyon sağlanması amaçlanmaktadır. ISDA’nın 2003’te 

yayınladığı ‘Credit Derivatives Defination’ ve 2009’da yayınladığı ‘Bing-bang Protocol’ de 

birçok farklı türdeki sözleşme için geçerli standart tanım ve şartlar belirtilmiştir (Aksoylu, 2016, 

s. 579). 

CDS Primleri rakamsal ifadelerdir. CDS notları son derece hareketli, dinamik piyasa koşulları 

altında oluşabilecek ekonomik, sosyal veya politik değişkenlere karşı çok daha hassas ve anında 

CDS Alıcısı (Yatırımcı) 

Borç Senedinin Nominal Değeri  

CDS Satıcısı (Sigortacı) 

Borç Senedi 

Borç Senedinin Teslimi 

https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html
https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html
https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html
https://docplayer.biz.tr/10673042-Kredi-notlari-ve-cds-iliskisi-sona-mi-erdi.html
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tepki gösterebilme kabiliyetine sahiptirler. Ayrıca CDS primleri serbest piyasa şartları altında 

oluştuğu için ülkelerin risk durumlarını adeta bağımsız birer kuruluşmuş gibi ölçtükleri ve daha 

güvenilir yapıda oldukları söylenebilir. (Ulusoy ve Yılmaz, 2017, s.69). CDS risk primleri çok 

değişken bir yapıya sahiptirler. Dakikalık, saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak değişkenlik 

gösterirler. Çok kırılgan yapıya sahip olan bu risk primi, ülkelerin veya şirketlerin sosyal, 

ekonomik, hukuksal vb. birçok göstergeyi birlikte değerlendirerek risk primi oluştururlar. 

3.2. CDS Risk Primlerini Değerli Kılan Nedenler ve Hesaplama Yöntemi 

CDS’ler üzerine yapılan çalışmalar, ülke kredi riskinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından 

önemli ipuçları sağlamakta ve literatürde çalışılan tahviller ve swaplar gibi geleneksel 

enstrümanlara göre, kredi riskinin farklı bir açıdan değerlendirebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Geçmişi 90’lı yıllara uzanan CDS’ler, kredi riskinden korunmak amacıyla finansal piyasalarda 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve işlem gören referans varlıkların sayısı arttıkça, piyasadaki 

likidite ve çeşitlilik de giderek artmaktadır (Kılcı, 2017, s. 75). 

Ülke risk primleri, sadece ekonomik göstergeler ile ilgili olmayıp, sosyal, siyasi, dış politika 

konularında hükümetlerin izlediği politikalara göre de değişebilmektedir. Yani CDS’ler hem iç 

faktörler hem de dış faktörlerden etkilenmektedir. CDS ile yatırım ortamı arasında da birebir 

ilişki vardır ve CDS primleri ülkeye gelecek olan yatırım miktarını etkilemektedir. CDS 

priminin yüksekliği ülkenin kredibilitesinin düşüklüğünü de ifade etmektedir. 

 CDS hesaplamasında her 100 baz puan %1 faiz oranına denk gelmekte. Yani CDS 100 

olduğunda alınan borç için ödenen sigorta prim oranı %1 oluyor. Dolayısıyla, bir ülkenin CDS 

primi ne kadar yüksekse, borçlanma maliyeti de o kadar yüksektir. Çünkü bu prim borç için 

ödenecek faiz miktarını ve toplamda borç miktarını artıran bir faktördür (Karagöl, 27 Mayıs 

2019). 

Örnek olarak Yunanistan devletinin borçlanma tahvilini alan bir kurum düşünelim. Bu kurum 

bu tahvil karşılığında Yunan devletine belirli bir faiz karşılığında belirli bir süre için kredi 

vermiş olur. Vade sonunda tahvili verecek ve anaparasını, birikmiş faiziyle birlikte geri 

alacaktır. Diyelim ki bu kurum Yunanistan’ın bu tahvilin bedelini geri ödeyeceğinden endişe 

duyuyor olsun. Bu durumda bu kurum bu tahvili CDS işlemi yapan kuruluşa götürecek ve ona 

belirli bir bedel ödemek suretiyle Yunan devletinin vade sonunda ödememesine karşılık CDS 

şirketinin ödemesi garantisini satın alacaktır. İşte bu kurumun CDS şirketine ödediği prime 

CDS primi (risk primi) deniyor. Ve bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksek ise 

borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize 

yansımaktadır (Eğilmez, 30 Haziran 2014). 

Aşağıdaki Grafik 1’de dünya piyasaları için önemli bir işlem olan CDS primlerinin hacim 

büyüklüğü gösterilmektedir. Grafiğe baktığımızda CDS primlerinin ülkeler ve piyasalar için 

çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Grafik 1’de 1995 yılında JP Morgan tarafından geliştirilen 

ve 2000’li yılların başında işlem hacmi $ 0,9 trilyona ulaşan ve sermayenin küreselleşmesi ile 
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birlikte giderek hacmini artıran 2007 yılında yaklaşık olarak $58,2 trilyon ile dünya 

GSYH’sının neredeyse 1,1 katına ulaşmıştır (Çevik, 2011, s. 5). Tüm dünyayı etkisini altına 

alan 2008 küresel finansal krizden CDS işlemleri de payını alarak sert bir kırılganlık 

göstermiştir. 2008 yılında  $41,9 trilyona ardından sürekli düşüş göstererek 2014 yılında dünya 

piyasalarındaki işlem hacmi $19,46 trilyon seviyesine inmiştir.  

Grafik 1. 2001-2014 Dönemi Dünya Piyasasında CDS’lerin Nominal İşlem Hacminin 

Büyüklüğü. 

 

Kaynak: International Swaps and Derivatives Association, https://www.isda.org/ Erişim Tarihi: 10.06.2019. 

Hem risk primi olarak faaliyet göstermesi hem de işlem hacminin büyüklüğünden dolayı CDS 

risk primleri ülkeler için çok önemli bir gösterge haline gelmiştir. Özelikle uluslararası 

sermayeyi yönlendirme etkisine sahip olması, CDS primlerinin önemini daha da artırmakta ve 

yatırımcıların en önemli enstrümanı haline gelmesini sağlamaktadır. 
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4. TÜRKİYE’DE SERMAYE HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNDE CDS RİSK 

PRİMLERİNİN ETKİSİ 

Türkiye 24 Ocak 1980 yılında iç ekonomik büyüme modelinden dışa dönük bir büyüme modeli 

olan serbest piyasa sistemine yani liberal ekonomiye geçiş yapmıştır. Liberal ekonomiye geçiş 

ile devletin ekonomiye müdahalesi sınırlandırılmış, döviz kuru ve faiz hadleri serbest piyasa 

sistemine göre işlerlik kazanmaya başlamış, yabancı sermayenin ülkeye girişi teşvik edilerek 

piyasaların finansal derinlik kazanması sağlanmış, ihracat ve ithalat üzerine getirilen 

kısıtlamalar kaldırılmıştır. Tüm bu gelişmelerden sonra Türkiye ekonomisinde iyileştirilmeler 

meydana gelmiş ve ekonomi toparlanmaya başlanmıştır.  

4.1. Türkiye’de Yabancı Sermayenin Gelişimi Üzerinde CDS Primlerinin Etkisi 

Türkiye’de sermaye hareketleri 1980 yılında başlayan ekonomik ve finansal liberalizasyon ile 

birlikte başlamış ve 1989 yılında tamamlanmıştır. 1980’li yılların ilk yarısında, uluslararası 

sermaye girişleri sınırlı olmakla birlikte 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren uluslararası 

sermaye girişlerinde önemli miktarda artış olmuştur. Para ve sermaye piyasalarının kurulması 

ile doğrudan ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sermaye akımlarının artışını 

pozitif yönde etkileyen faktörlerdir. 1990’lı yılların başından itibaren diğer gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’ye gelen uluslararası sermaye akımlarında da artış yaşanmış 

olup, gelen uluslararası sermayenin önemli bir kısmını yabancı bankalardan sağlanan kısa 

vadeli sermaye akımları oluşturmuştur.  Kısa vadeli banka kredileri, serbestleşmeye en hızlı ve 

en büyük miktarda cevap veren sermaye çeşidini oluşturmuştur. Uzun vadeli sermaye akımları 

ise bankalar ve özel sektör tarafından uluslararası piyasalardan sağlanan krediler olmuştur. 

Ülkeye gelen sermaye akımları 1996 yılında maksimum seviyeye ulaşmış olup, 1991 yılında 

yaşanan Körfez Krizi ve 1994 yılında yaşanan finansal kriz esnasında net sermaye çıkışları 

olmuştur (Pınar ve Erdal, 2018, s. 36). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise 17 Ağustos 1999 İstanbul depremi, Kasım 2000-Şubat 2001 

ekonomik krizi ile sarsılan Türkiye ekonomisi zor günler geçiriyordu. Siyasal iktidarın el 

değiştirmesi ile birlikte ekonomi politikalarında değişiklik ve düzenlemeye başvuruldu. İlk 

olarak IMF ile 2000 yılında 17. Stand by düzenlemesi imzalanarak hem maliye hem de para 

politikası ile birlikte kullanılmaya ve heterodoks politikalar geliştirilmiştir. Ardından 2001 

yılında yine IMF ve Dünya Bankasının destekleri ile 18. stand by düzenlemesi imzalanarak 

Nisan 2001 yılında Güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamaya koyulmuştur. 3’er yıllık bir 

paket program ile stand by antlaşması devam ederek ülkeye yabancı sermaye girişleri 

artırılmıştır. 2005 yılından yenilenen bu program 2008 yılında başarıyla tamamlanmıştır 

(Eğilmez ve Kumcu, 2008, s. 396-397).  

2002 yılında 18. stand-by düzenlemesi ile IMF’den 12,8 milyar dolar tutarında finansal destek 

sağlanmış ayrıca yapısal uyum süreci 2005’te imzalanan 19. stand-by düzenlenmesi ile Mayıs 

2008 yılına kadar uzatılmış ve IMF’den 6.66 milyar dolar yeni kredi sağlanmıştır. (Sönmez, 
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2009, s. 60-62). Aşağıdaki grafik 2’de Türkiye’ye 2000-2019 yılları arasında giren yabancı 

sermaye miktarları verilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi 2007 yılında Türkiye’ye doğrudan 

yabancı sermaye girişinde ciddi bir artış yaşanarak $19,941 milyar bir giriş yaşanmıştır. Ayrıca 

dolaylı ve diğer yabancı sermaye girişlerinden de artışların olduğu görülmektedir. 

Grafik 2. 2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’ye Giren Yabancı Sermaye Miktarları ve CDS 

Risk Primlerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak: T.C. Maliye ve Hazine Bakanlığı, TÜİK ve http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-

data/turkey/5-years/ Verilerinden Yararlanılarak Oluşturulmuştur. 

Grafik 2’ye baktığımızda 2008 küresel finansal krizden dolayı dünya piyasalarında küresel 

ölçekteki daralmanın Türkiye ekonomisine yansımasını rahatlıkla görebiliriz 2009 yılında hem 

doğrudan hem de dolaylı yabancı yatırımlarda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu ekonomik 

daralma tüm dünya piyasalarına yansımış ve Türkiye’yi de teğet geçmiştir. Küresel finansal 

krizden sonra tekrar ekonomi toparlanmaya geçtiğini ve yabancı sermaye gelişlerinin özelikle 

2012 ve 2013 yılında zirve yapmıştır. Bunda Avrupa Birliği ile olan ilişkiler sağlam siyasal 

kurumlar ve alınan ekonomi politikalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 2013 yılında 

Türkiye’de 17-25 Aralık döneminde iç politika sorunlarının yaşanması ve ardından 15 Temmuz 

2016 yılında Türkiye’de yaşanan darbe teşebbüsü yabancı sermaye girişlerini azaltmıştır. 
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Özelikle 2014 yılında ciddi anlamda sermaye çıkışının olduğunu Grafik 2’de bariz bir şekilde 

kendisini göstermektedir. 

Genel olarak Türkiye’de 2002 yılından sonra doğrudan yabancı yatırımlarda ciddi bir atışın 

yaşandığı görülmektedir. Bu ciddi artışın nedeni ekonomide gerçekleştirilen yapısal reformlarla 

istikrarlı bir görünümün kazanılması ve bu görünümün sürdürülmesidir. Türkiye ekonomisinde 

yakalanan yüksek büyüme performansı, başarılı bütçe göstergeleri ekonominin küresel 

piyasalara uyumunu ve entegrasyonunu güçlendirerek rekabet gücünü artırmıştır. Bu gelişmeler 

Türkiye’yi bölgesel bir aktör haline getirmiş ve yabancı yatırım çekmede rekor seviyelere 

ulaştırmıştır (Karagöl, 2013, s. 68-69). 

Türkiye ekonomisinde yabancı sermaye yatırımlarında yukarıda anlatılanlar yaşanır iken 

yabancı sermayenin ülkelere eklemlenmesinde önemli bir gösterge olan CDS risk primlerinin 

Türkiye için belirlemiş olduğu risk primleri Grafik 2’de 2009 yılı haziran ayından 10 Ekim 

2019 tarihine kadarki 10 yıllık seyri veriler ışığında gösterilmiştir. Türkiye’ye ait 2008 yılı 5 

yıl vadeli CDS primleri 01/08/2008 tarihinde 263.002 seviyesinde iken Eylül ayına 

gelindiğinde %17 oranında artarak 309,336 olarak gerçekleşmiştir.  2008 Ekim ayında ise bu 

rakam bir önceki aya oranla %56 artış göstererek 549,5 seviyesine yükselmiştir (Aksoylu, 2016, 

s. 585).  Türkiye’nin CDS risk primleri incelendiğinde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, 

Türkiye’de de siyasi ve ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde bu krizlere bağlı olarak 

ülkelerin iflas riski artacağı için buna paralel olarak CDS risk primlerinde de artış yaşandığını 

görmekteyiz (Danacı ve Şit, 2017, s. 70).  

Grafik 2’ye baktığımızda Türkiye’ye ait üçer aylık dönemler itibarı ile 2009-2019 yıllı Ekim 

ayına kadarki CDS primlerini görmekteyiz. 2008 küresel finans krizinden dolayı ülke 

ekonomisinin zarar gördüğünü ve bundan dolayı da ülke CDS risk primlerinin de yüksek 

seviyelere çıktığını görmekteyiz. Daha sonraki dönemlerde ülke ekonomisinin toparlanması ile 

birlikte CDS primlerinden de iyileşme meydana geldiği 2010 yılında yaklaşık olarak 130 

seviyelerine gerilediği görülmektedir. 2013 yılından Gezi Olayları ardından 17-25 Aralık 2013 

yılında başlayan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile sonuçlanan siyasal ve sosyal sorunlar 

ülke risk primlerinin yaklaşık olarak 14 Eylül 2018 tarihinde 539.696 seviyelerine kadar 

çıkmasına neden olmuştur. CDS risk primleri artığı için borçlanma miktarında azalma ve 

borçlanma maliyetlerinde artış yaşanmıştır. Ayrıca ülkeye giren yabancı sermaye 

yatırımlarında azalmaya neden olmuştur. Çünkü yüksek riskli bir piyasa yatırımcıların kararını 

olumsuz etkilemektedir.  

Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarını ve CDS risk primlerinin gelişimini gösteren Grafik 

2’ye baktığımızda yabancı sermaye girişleri ve çıkışları ile CDS risk primleri arasında doğrusal 

bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Türkiye’ye yabancı sermaye girişlerinin artığı dönemlerde 

CDS risk primleri 100-150 seviyelerinde iken ekonomik kriz, siyasal ve toplumsal sorunların 

yaşadığı dönemlerde sermaye çıkışı artıkça CDS risk primlerinin de yükseldiğini ve 400-



 

335 
 

500’ler seviyesinde çıktığını görmekteyiz. Uluslararası yabancı sermaye için önemli bir 

gösterge olan CDS risk primleri Grafik 2’de görüldüğü gibi 10 Ekim 2019 tarihinde Türkiye 

için 362.357 seviyelerinde iken yabancı sermaye yatırımlarının da hem doğrudan hem de 

dolaylı olarak son 5 yılın en düşük seviyelerinde olduğu görülmektedir. Özelikle doğrudan 

yatırımlarda bu düşüş kendini bariz bir şekilde göstermektedir.  

5. SONUÇ 

Modern anlamda küreselleşme 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkmış ve dünya ülkelerini hem 

sosyo-ekonomik hem de kültürel anlamda bütünleştirip sınırsız bir dünya ve serbest dolaşımın 

gelişimine öncülük etmiştir. Küreselleşme ile birlikte mal ve hizmet sunumundan sermayeye, 

gelişmiş olan ülkelerin tasarruflarının gelişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkelere 

eklemlenmesi ve değerlendirilmesi artmıştır. Bir ülkeye sermaye girişi üç farklı şekilde 

girmektedir; birincisi doğrudan yatırımlar, ikincisi dolaylı yani portföy yatırımları ve üçüncüsü 

de diğer yatırımlar yani kısa veya uzun vadeli sıcak para girişleri ile sağlanmaktadır. Bu üç 

sermaye yatırımlarının içerisinden tercih edileni ise doğrudan sermaye yatırımlarıdır. Bu 

sermaye yatırımlarının hacmi küreselleşme ile birlikte dünya piyasalarında artmıştır. 

CDS (Credit Default Swap) kredi temerrüt swapları, 1995 yılında JP Morgan tarafından 

geliştirilen, küreselleşme ile birlikte sermayenin uluslarararsılaşmasından dolayı dünya 

piyasalarında sermaye ve onun türevlerinin çeşitlenmesi karşısından yatırımcıyı risklere karşı 

koruyan ülke ya da şirketlerin borç senetleri üzerinde yazılan, bir alacaklının üçüncü bir kişiye 

karşı borçlarını sigortalatması için ödemiş olduğu primdir. Yaptığımız bu çalışmada da 

görüldüğü üzere özelikle 2000 yılından sonra dünya piyasalarındaki işlem hacmini sürekli artan 

ve piyasalarda etkinliğinden söz ettiren yatırımcılar için önemli bir uluslararası bir risk ölçüm 

göstergesidir. 

Yaptığımız bu çalışmada Türkiye’de doğrudan, dolaylı ve diğer sermaye yatırımlarının 2007-

2018 dönemine ait gelişimi ve bu gelişim üzerinde CDS risk primlerinin etkisi veriler üzerinde 

zaman serisi aralığında incelenmiştir. Özelikle sermaye giriş ve çıkışlarının azalıp artığı 

dönemlerde CDS risk primlerinin seviyesi ile eş anlı olarak değiştiği görülmüştür. CDS risk 

primlerinin yükseldiği dönemlerde sermaye girişi azalmakta, uluslararası piyasalarda 

borçlanma maliyeti ve zorluğu yaşanmaktadır. CDS risk primlerinin düştüğü dönemlerde ise 

Türkiye’ye doğrudan, dolaylı ve diğer sermaye yatırımlarının girişi ve miktarı da artığını 

çalışmada verilen grafiklerde görülmektedir. 

Son olarak şunu diyebiliriz ki sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kalkması ile birlikte 

küresel piyasalarda ülkeler arasında sermaye giriş çıkış hacimlerinde artış meydana gelmiştir. 

Bu artış ile birlikte yatırımcılar için risk faktörü de artmıştır. Bu oluşan risk faktörünü azaltmak 

ve yatırımcılara yön vermek için geliştirilen CDS primleri dakikalık, saatlik, haftalık, günlük 

değişebilen ve çok kırılgan bir yapıya sahip bir göstergedir. CDS’ler sıkça konuşulan türev 

araçlardan bir konu olsa da işleyişleri konusunda piyasalar yeterince bilgi sahibi olunamamıştır. 
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GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: MARDİN ARTUKLU 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 

Ahmet KAYAOĞLU 1 

Gazi KURNAZ 2 

Özet 

Girişimcilik olgusu günümüz ekonomi dünyasında üretim faktörlerinden biri sayılmaktadır. Bu da girişimciliğin 

diğer faktörler gibi toplumun refahına katkı sağlayan zenginlikler arasında olduğunu göstermektedir. Girişimcilik 

daha önceleri doğuştan bir yetenek sayılsa da günümüzde artık sonradan geliştirilebileceği kabul edilmekte ve 

bizzat girişimcilik adı altında dersler/kurslar okutulmaktadır. Üniversitelerde ve özellikle İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinde öğrenicilere girişimcilikle ilişkili birçok ders okutulmaktadır. Bu dersler ile toplum refahının 

artıracak girişimcilik faktörünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin ve 

özelinde İİBF öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ölçülmesine yönelik bir araştırma yapılmıştır. İİBF 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimler literatürde yer alan 6 temel boyutta araştırılmıştır. Çalışmada önce 

girişimcilik kavramı ve girişimcilik eğilimi kısaca açıklanmıştır. Daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde uygulanmış olan anket çalışmasının bulguları ve bundan 

çıkarılabilecek sonuçlar tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Öğrencilerin Girişimciliği.. 

DETERMINATION OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY: THE CASE OF 

ARTUKLU UNIVERSITY 

 Abstract 

Entrepreneurship is considered as one of the factors of production in today's world of economy. This shows that 

entrepreneurship is among the riches contributing to the welfare of society like other factors. Entrepreneurship is 

considered an innate talent, but nowadays it is accepted that it can be developed later and courses/courses are 

taught under the name of entrepreneurship itself. Many courses related to entrepreneurship are taught to students 

in universities and especially in the Faculties of Economics and Administrative Sciences. With these courses, it is 

aimed to develop entrepreneurship factor that will increase the welfare of society. In this study, research was 

conducted to measure entrepreneurship tendencies of university students and students of the Faculty of Economics 

and Administrative Sciences. students' entrepreneurship tendencies were investigated in six basic dimensions in 

the literature. In this study, firstly the concept of entrepreneurship and entrepreneurship tendency are explained 

briefly. Then, the findings of the questionnaire study applied to the students of the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences of Mardin Artuklu University and the conclusions that can be drawn from it were 

discussed. 

Key Words : Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Student’s Entrepreneurship. 
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1. GİRİŞ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte önem kazanmaya başlayan girişimcilik 

kavramı orta çağdan günümüze kadar pek çok teorisyenin tanımlamaya çalıştığı bir kavram 

olarak hem işletme hem de iktisat literatürünün en fazla ilgi çeken ve araştırılan kavramlarından 

birisi olmuştur (Güney, 2008; Ripsas, 1998). Bu bağlamda girişimcilik, günümüzde hala gerek 

teorik gerekse de uygulamada üzerinde her geçen gün yoğun şekilde tartışmaların yaşandığı bir 

alan olmakla birlikte, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (Marangoz, 

2017: 40; Freytag ve Thurik, 2010). Bu çeşitliliğin bir nedeni de girişimciliğin doğası gereği 

dinamik bir yapıya sahip olması ve farklı düzlemlerde farklı şekillerde tanımlanmasının 

gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. 

Schumpeter girişimciliği, “yeni ürünler ve yeni süreçler geliştirme, yeni ihtiyaç pazarları 

bulma, yeni hammadde, yarı mamul, arz kaynakları bulma veya yeni bir organizasyon yapısı 

oluşturma” şeklinde tanımlamıştır (Yüksel vd., 2015: 146). Emek, sermaye ve doğal kaynaklar 

başta olmak üzere mevcut üretim faktörleri ile çeşitli kaynakların birleştirilerek yepyeni bir 

süreç olarak bir araya getirilmesi, yeni, bir mal veya hizmetin üretilmesi girişimciliğin herkesçe 

kabul görmüş genel tanımı olarak kabul edilebilir (Ertürk, 2017: 19; Yüksel vd., 2015: 146). 

Hisrich ve Peters (2002) girişimciliği, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek parasal 

kazançların ve kişisel tatminin elde edildiği katma değeri olan yeni ürün ve hizmetler ortaya 

koyma süreci olarak tanımlamışlardır.  

Kirzner (1973), girişimciliğin piyasada daha önce kimsenin göremediği fırsatların görülmesi ya 

da yeni alternatiflerin ortaya çıkarılması ile oluşabileceğini ifade etmektedir. Girişimcilik 

fırsatları öne çıkaran, planlı davranış ve düşüncelerin tamamıdır (Yüzüak, 2010: 5). Ronstadt 

(1984)’a göre girişimcilik, kurulmuş olan sürekli artan bir zenginliğin dinamik sürecidir. 

Girişimcilik Shane ve Venkataraman (1989)’e göre; karlı fırsatların varlığı ve girişimci 

bireylerin varlığı arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik, ‘bir fırsatı izlemek 

amacıyla kaynakların eşsiz bir bileşimini bir araya getirme süreci olarak tanımlanabilecek çok 

yönlü bir olgudur. Girişimsel sürecin insan iradesinin bir hareketiyle başladığı kabul edilmekte 

ve süreç girişimcilerin bir işlevi olarak ele alınmaktadır (Özer ve Topaloğlu, 2007: 440). 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere girişimcilik aslında Sosyo-demografik, 

ekonomik ve psikolojik faktörlerin karşılıklı etkilediği bir bileşim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Girişimcilikle ilgili çeşitli ölçütler, dönem ve ülkelere göre ne denli değişirse 

değişsin, kuramsal analizler girişimci kişiliğin oluşmasında ekonomik, sosyolojik ve psikolojik 

faktörlerin her birinin farklı ağırlıklarda da olsa etkileyeciliğinde hemfikir olmuşlardır (Demirel 

ve Tikici, 2010: 228).  

2. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ KAVRAMI 

Literatür incelendiğinde üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilim ve potansiyellerini 

belirlemeye yönelik birçok araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalardaki temel amaç, 
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öğrencilerin üniversitelerde aldıkları girişimcilik eğitim ile birlikte yenilikçi girişimci yönelimli 

davranış içerisinde olup olmadıklarının tespitidir (Bilge ve Bal, 2012). 

Girişimcilik eğilimi özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmış ve birçok ülkede 

gelişimin en önemli parametrelerinden birisi olarak kabul edilmesinden ötürü araştırmacıların 

(Wright, 2001; Lounsbury ve Glynn, 2001; Hart ve Harrison, 1992; Nabi and Holden, 2008) 

ilgisini çekmeye devam etmektedir (Zain vd., 2010: 35).  Girişimcilik eğilimi ile ilgili literatür, 

girişimcilik eğilimini etkileyen demografik profil, bağlamsal unsurlar ve kişilik özellikleri gibi 

unsurları inceleyen bir dizi konuyu tetkik etmektedir. Bununla birlikte, girişimcilik davranışı 

ya da yeni bir örgütün kurulması, fırsatların algılanması ile ilgili de olabilmektedir (Doğan, 

2013).  Fırsatların algılanması da niyetler ile ilgili bir durum olabileceği gibi, niyetler; yeni 

fırsatların görülmesini hem sağlayabilmekte hem de engelleyebilmektedir. Çoğu araştırmacıya 

göre, planlı olmasından dolayı yeni bir örgütün kurulması, niyetlerle ilgili bir davranıştır. 

Girişimcilik eğilimi, kişinin kendi işini kurma yönünde göstermiş olduğu yüksek motivasyon 

ve eylemlere bağlılığı şeklinde tarif edilebilir (Şeşen ve Basım, 2012: 22; Doğan, 2013: 51).  

3. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Literatür incelendiğinde üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilim ve potansiyellerini 

belirlemeye yönelik birçok araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalardan bazıları 

aşağıda verilmiştir:  

Wang ve Wong (2004), Singapur’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerini araştırmışlardır. Araştırmada, cinsiyet, ailenin girişimci olması ve eğitim düzeyi 

girişimciliği etkileyen faktörler olarak ortaya çıkarken ailenin gelir durumu, etnik kökenin 

girişimcilik üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Kalfaoğlu (2018) Duygusal zekâ ile 

girişimcilik eğilimi ilişkisini DEGA katılımcıları üzerinde araştırmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında DEGA (Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik 

Akademisi) bünyesinde eğitim almaya hak kazanan toplam 95 katılımcı oluşturmaktadır. 

Araştırmada, duygusal zekâ boyutlarından sadece stres yönetimi ile girişimcilik eğilimi 

boyutlarından kişisel norm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı; duygusal 

zekâ ölçeğinin diğer tüm boyutları (kişisel farkındalık, kişiler arası ilişkiler, şartlara ve çevreye 

uyum ve genel ruh hali) ile girişimcilik eğilimi ölçeğinin diğer tüm boyutları (davranışa yönelik 

tutum ve varsayılan davranış kontrolü) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Demirel ve Tıkıcı (2010) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin 

Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi” adlı bir çalışma yapmışlardır. Araştırmada 

öğrencilerin sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarına nazaran daha güçlü bir yapıda 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin yerleşmesinde ve gelişmesinde 

sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarına göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Ensari ve Alay (2017) tarafından yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçi Eğilimi İle 

Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı 
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Etkisinin İncelenmesi Üzerine” adlı çalışmada şu bulgulara elde edilmiştir: öğrencilerin 

girişimcilik eğilimlerinin yenilikçilik potansiyellerinin etkisinin üzerinde ailelerin girişimcilik 

öykülerinin aracı etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

3.1. Araştırma Bulguları 

3.2. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan örneklemin demografik değişkenlerine bakıldığında öğrencilerin %58’i 

erkek ve %42’si kız öğrencilerdir. Öğrencilerin %26’sı İşletme, %34 İktisat ve %39 ise Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileridir. Öğrencilerin %21’i 1. sınıfta, %24’ü 

2.sınıfta, %29’u 3. sınıfta ve %26’sı 4. Sınıfta okumaktadırlar. Öğrencilerin kariyer planlarına 

bakıldığında büyük çoğunluğunun Kamu sektöründe (%58) çalışmak istedikleri görülmektedir 

(Tablo-1). 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri (n =190) 

Demografik Özellik Frekans Yüzde (%) 

Yaş     

18-24 140 0,74 

25-34 50  0,26  

Cinsiyet     

Erkek 110 0,58 
Kadın 80 0,42 

Sınıfınız     

1.Sınıf 40 0,21 
                                      2.Sınıf 45 0,24 

3.Sınıf 55 0,29 

4.Sınıf 50 0,26 

Kariyer Planınız     

Kamuda Çalışmak 110 58 
Özel Sektörde Çalışmak 

 

 

 

80 42 

                                     Bölümünüz    

İşletme 50 0,26 
İktisat 65 0,34 

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler 75 0,39 

Aylık Gelir     

500-1000 TL 120 0,63 
1000-1500 TL 30 0,16 

                                   1500-2000 TL  30 0,16 

   2000 TL ve üzeri 10 0,05 
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Not Ortalamanız   

60’tan az 20 0,10 

60-70 arası 90 0,47 

70-80 arası 45 0,24 

80-90 arası 30 0,16 

90-100 arası 5 0,02 

3.3.  Güvenilirlik Analizi 

Güvenirlilik, bir ölçüm aracının benzer koşullarda, benzer girdilerle yapılan farklı ölçümlerde 

benzer sonuçlar vermesidir. Güvenilirlik analizi yapılırken “alpha” modeli kullanılan 

yöntemlerden biridir. Cronbach alpha, sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir. Bu alpha 

değeri faktör altındaki soruların güvenilirlik seviyesini göstermektedir. Genel olarak sosyal 

bilimlerdeki araştırmalarda Cronbach alpha katsayısının 0.60 ve üzerinde değer alması ölçek 

güvenilirliğinin yüksek olduğunu ifade etmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013). Güvenilirlik 

analizinde her bir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Cronbach alfa güvenilirlik 

katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Cronbach Alfa Güvenirlik Analizi sonuçlarına göre; tüm 

faktörlerin güvenilir düzeyde olduğu görülmüştür (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013; Gürbüz ve 

Şahin, 2016; Coşkun vd., 2015; Cresweell ve Clark, 2015). 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Cronbach Alfa Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Girişimcilik Eğilimi Madde sayısı Cronbach Alfa 

1.Kendine Güven boyutu 4 0,708 

2.Yenilik boyutu 6 0,710 

3.Başarma İhtiyacı boyutu 5 0,735 

4.Kontrol Odağı boyutu 6 0,770 

5.Risk Almak boyutu 5 0,732 

6.Belirsizliğe Karşı Tolerans boyutu 2 0,762 

Girişimcilik eğilimlerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmasına yönelik bağımsız 

örneklem t-testi yapılmıştır (Tablo-3). Bağımsız örneklem t-testi sonucuna göre,  öğrencilerin 

yenilikçi yapıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür 

(t=1,729, p=0.02<0.05). Öğrencilerin kendine güven özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı 

düzeyde farklılık vardır (t=1,763, p=0.03<0.05). Başarma ihtiyacı ile cinsiyetleri arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür (t=1,282, p=0.01<0.05). Ancak öğrencilerin 

kontrol odağı, risk alma, başarısızlığa karşı tolerans özellikleri ile cinsiyetleri arasında olarak 

anlamlı düzeyde farklılık yoktur (p>0,05). Bağımsız örneklem t-testi sonucuna göre; erkek 

öğrencilerin kız öğrencilerine göre daha yenilikçi ve başarma ihtiyaçlarının daha yüksek olduğu 

tanımlayıcı diğer istatistiklerde göz önünde bulundurularak söylenebilir.  
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Tablo 3. Cinsiyetin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Olan Etkisi İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Değişkenler 

Kadın (n=80) Erkek (n=110)  

t 

 

P �̅� S.S �̅� S.S. 

1.Kendine Güven 3,95 ,673 4,24 ,652 1,763 0,03* 

2.Yenilik 3,93 ,665 4,15 ,743 1,749 0,02* 

3.Başarma İhtiyacı 4,00 ,623 4,10 ,626 1,282 0,01* 

4.Kontrol Odağı 3,90 ,512 4,25 ,584 1,639 0,45 

5.Risk Almak 3,75 ,829 3,90 ,755 2,918 0,36 

6.Başarısızlığa Karşı Tolerans 3,84 ,815 4,22 ,712 2,632 0,08 

Öğrencileri kariyer planlarına göre sınıflandırmak için “özel sektörde çalışmak, kendi işini 

yapmak, kamuda çalışmak, akademik çalışmak” şeklinde cevaplanabilecek bir soru 

yöneltilmiştir. Örneklemin kariyer planlarına göre kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı, 

kontrol odağı, risk almak ve başarısızlığa karşı tolerans boyutlarının farklılaşmasını incelemek 

için de ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 

4’da sunulmuştur. Öğrencilerin kendine güvenlerinin (F=0,610, p=0,001) ve yenilikçi 

yapılarının (F=0,625, p=0,001) anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin 

başarma ihtiyaçlarının (F=0,460, p=0,789) ile kontrol odağı (F=0,652, p=0,860) ile risk almak 

(F=0,672, p=0,987) ve başarısızlığa karşı tolerans (F=0,535, p=0,885) özelliklerinin anlamlı 

düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür (F=0,135, p=0,979). 

Tablo 4. Kariyer Planının Girişimcilik Eğilimine Göre Farklılaşmasına İlişkin Bulgular 

Değişkenler F p r 

1.Kendine Güven 

Kariyer Planı 

0, 610 0,001** ,360 

2.Yenilik 0,625 0,001** ,340 

3.Başarma İhtiyacı 0,460 0,789 ,282 

4.Kontrol Odağı 0,652 0,860 ,385 

5.Risk Almak 0,672 0,987 ,215 

6.Başarısızlığa Karşı Tolerans 0,535 0,885 ,210 

*: p<0,05, **: p<0,01 

4. SONUÇ 

Girişimcilik, ekonomik anlamında piyasaların canlandırılması ve istihdamın artırılmasında son 

derece önem arz etmektedir. Bu önemden ötürü girişimciliğin yaygınlaştırılması, teşvik 
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edilmesi ve girişimci sayısının artırılması ekonomik gelişme ve refah için önem taşımaktadır. 

Özellikle toplumların geleceği olarak görülen üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları girişimcilik noktasında teşvik etmek son derece 

önemlidir. Bu önemden hareketle üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek 

amacıyla ampirik desende bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları literatürel 

bulgularla paralellik göstermektedir (İşcan ve Kaygın,2011; Lounsbury ve Glynn, 2001; 

Korkmaz, 2012; Freytag ve Thurik, 2010; Balaban ve Özdemir, 2008; Bilge ve Bal, 2012; 

Yüzüak, 2010; Damar, 2015; Kılıç vd. 2012).  

Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını 

test etmek amacıyla bağımsız örneklem t testleri ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

Bağımsız örneklem t testi sonucunda, öğrencilerin kendine güven, başarma ihtiyacı ve yenilikçi 

özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür. Ancak 

öğrencilerin kontrol odağı, risk alma ve başarısızlığa karşı tolerans özellikleri arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur. Ayrıca üniversite öğrencilerin kariyer planlarına göre; kendine güven, 

yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk almak ve başarısızlığa karşı tolerans düzeylerinin 

farklılaşmasını incelemek için ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin 

kendine güven ile yenilikçi özellikleri arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Ancak öğrencilerin başarma ihtiyaçları, kontrol odağı, risk alma ve başarısızlığa 

karşı tolerans özellikleri arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür. 

Bu araştırma Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan 

öğrencilerle sınırlıdır. Bu da araştırma sonuçlarının genelleştirme gücünü zayıf kılmaktadır ve 

araştırmanın sadece belirli bir zaman dilimine ait veriler üzerinden değerlendirildiğinin dikkate 

alınması gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin daha sağlıklı bir 

şekilde ortaya konulabilmesi açısından araştırmanın öncellikle özel üniversitelerde ve ayrıca 

farklı illerde tekrarlanmasında kamu-özel ve bölgesel farklılıkların ortaya konulması 

noktasında araştırma sonuçlarının daha geniş yelpazede değerlendirme olanağı sağlayabilir. 
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MÜŞÂREKE FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR 

STANDARDI KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

 

Ayhan YATBAZ 1 

Özet 

İslami finansal araçlardan biri olan Musharaka finansman anlaşması, her iki tarafın da sermaye koyarak belirli 

bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla kar ve zarar paylaşımı temelinde kurulan bir ortaklık anlaşmasıdır. 

Müşâreke finansmanın muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasıyla ilgili olarak İslami Finansal Kuruluşlar 

Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) “FMS 4 Müşareke” adıyla bir standart yayınlamıştır. Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 

(FFMS) 4 Müşâreke Finansmanı adıyla Türkçeye çevrilen bu standart 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 

Türkiye’deki katılım bankaları tarafından ihtiyari olarak uygulanabilecektir. Diğer taraftan katılım bankaları 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) eskiden olduğu gibi uygulamaya devam edeceklerdir. Bu 

çalışmada TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının müşâreke finansman sözleşmesine yönelik 

uygulanabilirliği araştırılmaya çalışılmıştır. Zira AAOIFI’nin bu konuyla alakalı herhangi bir düzenlemesi 

bulunmamaktadır. Müşareke finansmanı Türkiye’deki katılım bankaları bir fon kullandırma yöntemi olarak henüz 

kullanılmamakla birlikte gelecek dönemlerde uygulanmaya başlayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bir ortaklık 

sözleşmesi olarak müşâreke finansmanın uygulanmasıyla birlikte müşterek anlaşmalar kavramı gündeme 

gelecektir. Bu açıdan söz konusu çalışmanın muhasebe teorisyenlerine ve uygulayıcılarına ışık tutacağı 

öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Müşâreke Finansmanı, Finansal Raporlama Standartları, FFMS 4 Müşâreke Finansmanı, 

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı. 

ANALYSIS OF MUSHARAKA FINANCING METHOD WITHIN THE SCOPE OF 

IFRS 11 JOINT ARRANGEMENTS 

 Abstract 

As one of the Islamic financial instruments, Musharaka financing agreement is a partnership agreement 

established based on profit and loss sharing for the purpose of realizing a specific project by adding capital by 

both parties. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has issued a 

standard named FAS 4 Musharaka Financing for accounting and reporting of musharaka financing. This Standard 

translated into Turkish by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA) can be applied 

from the date of January 1, 2020 on a voluntary basis by participation banks in Turkey. On the other hand, 

participation banks will continue to apply Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) in accordance with 

IFRSs as before. In this study, it has been tried to investigate the applicability of TFRS 11 Joint Agreements 

standard to musharaka financing agreement. As a matter of fact, AAOIFI do not have any regulations on this 

subject. Although musharaka financing agreement have not yet been implemented as a funding method by 

participation banks in Turkey, it is expected to be introduced in the future. Therefore, as a partnership contract 

when musharaka financing began to be implemented in Turkey, the concept of joint arrangements is next on the 

agenda. In this respect, it is thought that this study will shed light on accounting theorists and practitioners. 

                                                           
1 Arş. Gör. Dr., Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

ayhanyatbaz@hotmail.com. 
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Key Words : Musharaka Financing, Financial Reporting Standards, FAS 4 Musharaka Financing, IFRS 11 Joint 

Arrangements. 

1. GİRİŞ 

Müşareke kelime anlamı olarak “bir şeye katılmak, onda pay sahibi olmak”, terim anlamı olarak 

da iki veya daha çok kişinin sermaye, emek yahut itibarlarını birleştirerek meydana getirdiği 

ortaklık yanında bir mal, hak veya menfaate müştereken mâlik olmasını ifade eden Arapça 

şirket (şerike, şirke, şerke) kelimesinden türemiştir (TDV İslam Ansiklopedisi, s.198). 

Müşareke finansmanı katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerinden biridir. Bu yönteme 

göre kârlı bir projeyi gerçekleştirmek üzere katılım bankası elindeki fonu sermaye olarak 

koymak suretiyle bir ortaklığa taraf olmaktadır. Projenin sona ermesiyle birlikte elde kalan kâr 

katılım bankası ile diğer ortak arasında önceden belirlenen oranda paylaşılır. Müşareke 

finansmanı Türkiye’deki katılım bankalarında uygulama alanına sahip olmamakla birlikte 

dünyada örneklerine sıkça rastlanmaktadır. 

Müşareke finansmanının muhasebeleştirilmesiyle ilgili uluslararası özerk bir kuruluş olan 

İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) 4 nolu Müşareke 

Finansmanı standardını yayınlamıştır. Türkiye’deki muhasebe ve denetim standartları 

alanındaki otorite Kamu Gözetim Kurumu (KGK) söz konusu standart da dahil olmak üzere 

AAOIFI finansal muhasebe standartlarını 2019 yılında Türkçeye çevirerek mevzuata 

kazandırmıştır. Söz konusu mevzuata göre Türkiye’deki katılım bankaları 1 Ocak 2020 

tarihinden itibaren bu standartları gönüllü olarak uygulayabilecektir. Diğer taraftan yine KGK 

tarafından yayınlanmakta olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları (TFRS) katılım bankaları tarafından zorunlu olarak uygulanmaya 

devam edecektir. Bu çalışmada TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının müşareke 

finansmanına uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Bu kapsamda AAOIFI Faizsiz Finans 

Standardı (FFS) 12: Ortaklıklar ve Çağdaş Ortaklıklar, AAOIFI Faizsiz Finans Muhasebe 

Standardı (FFMS) 4: Müşareke Finansmanı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TFRS) 11: Müşterek Anlaşmalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle 

müşareke kavramı ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuş, ardından müşterek anlaşmalar 

kavramı ve muhasebe karşısındaki durumu ele alınmış, son olarak müşareke finansmanının 

müşterek anlaşmalar karşısındaki durumu tartışılmıştır. 

2. LİTERATÜR  

Türkiye’deki ilgili yazın incelendiğinde yapılan çalışmaların sadece TFRS 11 kapsamında 

müşterek anlaşmaların ele alındığı görülmektedir (Karğın, 2013; Öztürk, 2017; Öcalmış, 2018). 

Aynı durum yurt dışında yapılan çalışmalar için de geçerlidir (Gobbo, 2017; Bödecker ve 

Guido; 2014). Bu çalışma müşareke ortaklığını TFRS 11 kapsamında ele alması bakımdan 

literatüre katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 
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3. MÜŞAREKE KAVRAMI  

Müşareke kelime anlamı olarak “bir şeye katılmak, onda pay sahibi olmak”, terim anlamı olarak 

da iki veya daha çok kişinin sermaye, emek yahut itibarlarını birleştirerek meydana getirdiği 

ortaklık yanında bir mal, hak veya menfaate müştereken mâlik olmasını ifade eden Arapça 

şirket (şerike, şirke, şerke) kelimesinden türemiştir. Müşareke ortaklığı, katılım bankası ile 

müşteri arasında yeni bir projeyi hayata geçirmek veya mevcut bir projeye ortak olmak 

amacıyla her bir tarafın eşit veya değişen oranda sermaye koyması şeklinde de kurulan bir 

ortaklık şeklidir (AAOIFI FFS 12: Ortaklık ve Çağdaş Ortaklıklar). 

Şekil 1. AAOIFI FFS 12: Ortaklık ve Çağdaş Ortaklıklar’a Göre Akit Şirketleri 

 

Kural olarak her bir ortak şirket varlıkları üzerinde her türlü tasarruf hakkına (satış yapma, satın 

alma, kiralama, sözleşme imzalama vs.) sahiptir. Ancak şirket varlıklarını bağışlama, borç 

olarak verme gibi şirkete bir fayda dokundurmayacak işleri tek başına yapamaz. Ortaklar kendi 

aralarında anlaşarak yönetimi ortaklardan arasından ya da dışarıdan birilerine devredebilirler. 

Ortakların kimlerden oluştuğuna bakılmaksızın ortaklık yönetimi mutlaka fıkıh kurallarına 

uygun yürütülmelidir. 

Fıkıh kitaplarında yer verilen ortaklık türlerinde ortaklıkla ilgili koşulların belirlenmesinde 

izlenen yol tarafların aralarında anlaşmaya varmalarıdır. Ortaklık kurulduktan sonra herhangi 

bir aşamada sözleşme şartlarından herhangi birinin veya kâr paylaşım şeklinin değiştirilmesi 

söz konusu olduğunda yine tarafların kendi aralarında anlaşma yoluna gitmeleri gerekmektedir. 

Ancak zarara katılım konusunda aynı esneklik tanınmamakta, zararın mutlaka sermayeye 

katılım oranında paylaşılması gerekmektedir. 

4. MÜŞTEREK ANLAŞMA KAVRAMI  

Müşterek anlaşma iki veya daha fazla tarafın üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu 

anlaşmadır. Müşterek kontrol bir anlaşma üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak 

paylaşılmasını ifade etmektedir. Bu kontrol sadece ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü 
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paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda vardır. Aşağıdaki şekilde 

bir anlaşmanın müşterek kontrol içerip içermediğini, dolayısıyla bu anlaşmanın TFRS 11 

kapsamına girip girmediğini değerlendirme imkânı sağlamaktadır. 

Şekil 2. UFRS 11’e Göre Müşterek Kontrolün Değerlendirilmesi 

 

 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde bir anlaşmanın TFRS 11 kapsamına girip girmediğine karar 

vermek için öncelikle söz konusu anlaşmanın tarafların tümüne veya bir bölümüne birlikte 

kontrol sağlayıp sağlamadığına bakılmaktadır. Şayet böyle bir kontrol yoksa söz konusu 

anlaşma TFRS 11’in kapsamına girmemektedir. İkinci olarak ilgili faaliyetlere ilişkin 

kararların, tarafların tümüne veya bir bölümüne anlaşma üzerinde birlikte kontrol sağlayan 

sözleşmeye bağlı anlaşmanın tarafların tümünün ya da bir bölümünün oybirliğiyle mutabakatını 

gerektirip gerektirmediği değerlendirilir. İlgili faaliyetlere ilişkin kararların tarafların 

oybirliğiyle mutabakatını gerektirmiyorsa söz konusu anlaşma TFRS 11 kapsamı dışında 

kalmaktadır. Şayet oybirliğiyle mutabakat gerektiriyorsa şu durumda anlaşmanın müştereken 

kontrol edildiği ve dolayısıyla anlaşmanın müşterek bir anlaşma olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise müşterek kontrole ilişkin farklı durumlar ele alınmıştır. 

Tablo 1. UFRS 11’e Göre Müşterek Kontrol Durumları 
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Yukarıdaki tabloya göre ilgili faaliyetlere ilişkin kararların %75 oy hakkı ile alındığı birinci 

durumda A ve B arasında, ikinci durumda hem A ve B hem de A ve C arasında, son olarak 

üçüncü durumda ise A ve B arasında müşterek kontrolün olduğu görülmektedir. 

Müşterek anlaşmalar müşterek faaliyet ve iş ortaklığı şeklinde iki sınıfa ayrılmaktadır. 

Müşterek faaliyet müşterek anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip tarafların bu anlaşmayla 

ilgili varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları müşterek 

anlaşmadır. İş ortaklığı müşterek kontrole sahip olan tarafların, anlaşmanın net varlıkları 

üzerinde haklarının bulunduğu müşterek anlaşmadır. Aşağıdaki şekilde UFRS 11’e göre 

müşterek anlaşmanın sınıflandırılması verilmiştir. 

Şekil 3. UFRS 11’e Göre Müşterek Anlaşmanın Sınıflandırılması 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere müşterek anlaşmalar sınıflandırılırken öncelikle yapısına 

bakılmaktadır. Şayet müşterek bir anlaşma ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılmamışsa 

müşterek faaliyet, ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılmışsa iş ortaklığı olarak 

sınıflandırılmaktadır. Müşterek anlaşmanın ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılması halinde 

ayrı aracın hukuki şekli, sözleşmeye bağlı anlaşmanın hükümleri ve diğer durumlar 

değerlendirme yaparken göz önünde bulundurulmaktadır. 

5. MÜŞAREKENİN MUHASEBE VE RAPORLAMA KARŞISINDAKİ DURUMU  

AAOIFI FMS 4: Müşareke Finansmanı standardına göre İFK müşareke sermayesindeki payını, 

sermaye olarak koyacağı değeri ortağın kullanımına sunması ya da müşareke hesabına 

aktarması durumunda ilk muhasebeleştirmeyi yapar. İFK müşarekedeki payını finansal durum 

tablosunda Müşareke Finansmanı adı altında ortağın (müşterinin) adını da belirtecek şekilde 

gösterir. İslami finans kurumunun sermayedeki payının ilk ölçümünde, koyulan sermayenin 

nakit ve nakit benzeri bir varlık olması halinde nominal değer, nakit dışında bir iktisadi kıymet 

(parasal olmayan varlık) olması halinde ise gerçeğe uygun değere göre ilk ölçüm işlemi yapılır. 
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Sonraki ölçümlerde ise tarihi maliyet (nakit ve nakit benzeri değerler ile parasal olmayan 

varlıkların sözleşme günündeki değeri) esas alınır. İslami finans kurumunun azalan 

müşarekedeki kalan payı da aynı şekilde tarihi maliyete göre değerlenir. Tarihi maliyet ile 

gerçeğe uygun değer arasında bir fark oluşması halinde, İslami finans kurumu bu farkı gelir 

tablosuna yansıtır. 

6. MÜŞTEREK ANLAŞMALARIN MUHASEBE VE RAPORLAMA 

KARŞISINDAKİ DURUMU  

UFRS 11’e göre bir müşterek anlaşmanın müşterek faaliyet kapsamında değerlendirilmesi 

halinde, müşterek faaliyet katılımcısı (müşterek anlaşma ortağı) müşterek anlaşmadaki payıyla 

ilgili varlıkları, borçları, hâsılatı ve giderleri söz konusu varlıklara, borçlara, hasılatlara ve 

giderlere uygulanan ilgili UFRS’ler çerçevesinde muhasebeleştirir. Bununla birlikte müşterek 

faaliyet katılımcısı payla ilgili aşağıdaki hususları muhasebeleştirir: 

• Müştereken elde bulundurulan varlıklardaki/borçlardaki payı da dâhil olmak üzere 

varlıklarını/borçlarını 

• Müşterek faaliyetten kaynaklanan çıktıya ilişkin payının satışından doğan hasılatını 

• Müşterek faaliyet tarafından çıktının satışından doğan hasılattan kendine düşen payı 

• Müştereken katlanılan giderlerdeki payı da dâhil olmak üzere giderlerini 

İş ortaklığı katılımcısının iş ortaklığındaki payı bir yatırım olarak kaydedilir ve TMS 28 

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında belirlenen özkaynak yönteminin 

uygulamasından muaf tutulmadığı sürece söz konusu yatırım UFRS 11 uyarınca özkaynak 

yöntemine göre muhasebeleştirilir. 

7. MÜŞAREKE ORTAKLIĞININ UFRS 11 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

Azalan müşareke ortaklığı çağdaş ortaklıklar arasında yer almakla birlikte fıkıh kitaplarında yer 

verilen akit şirketlerinin genel hükümlerine bağlıdır. Bu bakımdan müşareke ortaklığı yapı 

olarak çağdaş ortaklıklardan ayrışmaktadır. Müşareke ortaklığında kararlar sermayedarların 

sahip oldukları sermaye payları nispetinde değil, karşılıklı anlaşmaya varmalarıyla 

alınmaktadır. Başka bir ifadeyle müşareke ortaklığında faaliyetlerle ilgili kararlar tüm taraflar 

arasında oy birliğiyle mutabakat şeklinde alınmaktadır. Müşareke ortaklığının bu özelliğinden 

dolayı müşareke sözleşmesi müşterek anlaşmalar kapsamında ele alınabilir. Dolayısıyla UFRS 

11’in müşareke ortaklığına uygulanması mümkün görünmektedir. Müşareke ortaklığı yapı 

bakımından incelendiğinde ise genel uygulama ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılmayan 

müşterek anlaşmalar sınıfına girdiği, dolayısıyla müşareke ortaklığının müşterek faaliyet olarak 

sınıflanabileceği söylenebilir. Müşareke ortaklığının müşterek faaliyet olarak değerlendirilmesi 

halinde katılım bankası TFRS 11 kapsamında müşterek faaliyet katılımcısı olarak ortaklık 

payıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları muhasebeleştirir: 
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• Müştereken elde bulundurulan varlıklardaki/borçlardaki payı da dâhil olmak üzere 

varlıklarını/borçlarını 

• Müşterek faaliyetten kaynaklanan çıktıya ilişkin payının satışından doğan hasılatını 

• Müşterek faaliyet tarafından çıktının satışından doğan hasılattan kendine düşen payı 

• Müştereken katlanılan giderlerdeki payı da dâhil olmak üzere giderlerini 

8. SONUÇ 

Müşareke ortaklığı inan ortaklığının genel hükümlerine bağlıdır. Müşareke ortaklığında karar 

alma mekanizması taraflar arasında karşılıklı mutabakat şeklinde işlemektedir. Müşareke 

ortaklığında faaliyetlerle ilgili kararlar oy çokluğuyla, oy birliğiyle alınmaktadır. Bu bakımdan 

müşareke ortaklığının taraflarının tümü arasında müşterek kontrol varlığından söz edilebilir. Bu 

özelliğinden dolayı müşareke ortaklığı TFRS 11’in müşterek anlaşmalar kapsamına girdiği 

söylenebilir. Uygulamada müşareke ortaklığı ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılmadan 

oluştuğu, bu yüzden TFRS 11 kapsamında müşterek faaliyet olarak sınıflandırılabilir. 

Dolayısıyla müşareke ortaklığının TFRS 11’in müşterek faaliyetlerle ilgili hükümlerine tabi 

olduğu söylenebilir. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK FON GETİRİLERİNİN KATILIMCILARIN FON TÜRÜ 

TERCİHLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ1 

 

Mustafa OKUR 2 

Özgür ÇATIKKAŞ 3 

Ayhan YATBAZ 4 

Adem GÜN 5 

Özet 

Bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri dahil oldukları emeklilik planlarında yer alan emeklilik yatırım 

fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik yatırım fonları ise katkı paylarını fon türlerine göre çeşitli sermaye ve 

para piyasası araçlarına yönlendirerek katılımcılar adına yatırım yaparlar.  Katılımcılar birikimlerinin hangi fon 

veya fonlarda değerlendirileceğine kendi risk ve beklentilerine göre karar verebilmekte veya fon tercihlerinin 

profesyonel bir şekilde yönetilmesi için bu hakkını portföy yönetim şirketlerine devredebilmektedir. Bu çalışmada, 

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye’de kurulmuş olan emeklilik yatırım fonlarının tür ve büyüklüklerine yer 

verilerek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fon türlerinin getirileri ile katılımcıların emeklilik hesap 

sayılarındaki değişimi arasındaki ilişki panel veri analizi modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma 

bağlamında emeklilik fon getirilerinin, katılımcı hesap sayılarındaki değişime etkisinin anlamlı olmadığı özetle 

katılımcıların fon türü tercihlerinin emeklilik yatırım fonlarının getirilerinden bağımsız oldukları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Sistemi, Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları, 

Sermaye Piyasaları, Tasarruf. 

ANALYSIS OF MUSHARAKA FINANCING METHOD WITHIN THE SCOPE OF 

IFRS 11 JOINT ARRANGEMENTS 

 Abstract 

Savings of private pension participants is managed in line with corresponding pension plans and aggregated funds 

are allocated to various capital and money markets instruments in different fund types on behalf of them. 

Depending on their levels of risk perception and market expectations, participants either have the flexibility to 

decide on the pension fund/s their savings will be invested in or they may leave this to professional portfolio 

management companies. In this study, the relationship between fund return performance and the change in the 

number of participant accounts is explained via panel data method by analysing market cap figures and types of 

pension funds and by taking a profound look into Turkish Pension Fund System. Results show that the effect of 

                                                           
1 Bu çalışma “Bireysel Emeklilik Fon Getirilerinin Katılımcıların Fon Türü Tercihlerine Etkisi: Türkiye Örneği” 

adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
2 Doç. Dr., Sermaye Piyasası Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi, 

mustafaokur@marmara.edu.tr 
3 Prof. Dr., Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi, 

ozgurcatikkas@yahoo.com, orcid.org/0000-0002-7774-5882. 
4 Arş. Gör. Dr., Bankacılık ve Finans Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

ayhanyatbaz@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-6059-4176 (Sorumlu yazar: 0236 2012987). 
5 Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi. 
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fund return performance on change in account numbers is statistically insignificant and fund type preferences are 

independent of return levels. 

Key Words : Private Pension Return, Private Pension Investment Funds, Capital Markets, Savings. 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde hayat standartlarının yükselmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ile yaşam 

sürelerinin uzaması ve var olan nüfusun yaşlanması sonucunda ülkelerin sosyal güvenlik 

harcamalarında GSYİH içerisindeki oranları artmıştır. Dünya genelinde ülkeler sosyal güvenlik 

sistemlerinde çeşitli değişiklikler gerçekleştirerek sosyal güvenlik harcamalarını azaltmaya 

yönelik önlemler almıştır. Bu değişiklikler sonucunda bireylerin çalışma hayatlarından sonra, 

uzun seneler boyunca düşük emeklilik aylığı alacak olması ile çalışma dönemlerindeki hayat 

standartlarını emeklilik dönemlerinde koruyamayacak olmalarına neden olmuştur. Bireysel 

emeklilik sistemi (BES), dünyada birçok ülkede gönüllülük ve zorunluluk esasına dayalı bir 

şekilde uygulanan, katılımcıların çalışma hayatlarında birikim yaparak emeklilik zamanlarında 

refah düzeylerindeki değişimden etkilenmemesi hedefleyen, var olan sosyal güvenlik 

sistemlerini tamamlamaya yönelik bir sistemdir. 

Türkiye’de ise dünya örneklerinde de olduğu gibi sosyal güvenlik sisteminin yanında 

tamamlayıcı olarak yer edinen BES, katılımcıların çalışma dönemlerinde birikim yaparak 

emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmesini amaçlamaktadır. Sistem, gönüllülük ve 

çalışanların otomatik olarak katılma esasına dayalı olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fon türlerinin getirileri ile 

katılımcıların emeklilik hesap sayılarındaki değişimi arasındaki ilişkiyi panel veri analizi 

modeli ile açıklamaktır. 

2. LİTERATÜR  

Witt ve Dobbins (1980) İngilterede yer alan emeklilik fon şirketlerini özel sektör, kamu sektörü 

ve yerel sektör olarak 3’e ayırmış ve 1966 ile 1976 yılları arasındaki fon büyüklüklerini analiz 

etmişlerdir. Fonun büyüklüğünü ve verimliliğini arttırmak için de fon yöneticilerinin modern 

portfolyo teorisi çerçevesinde fonu çeşitlendirerek riskin dağıtılması gerektiğini böylece 

fondaki oynaklıkların azaltılarak genel yönetim giderlerinden kaçınılacağını ifade etmişlerdir. 

Srinivas vd. (2000) OECD’de yer alan gelişmiş Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerini 

çalışmaya dahil etmişlerdir. Emeklilik fonlarındaki yasaların ve düzenlemelerinin oldukça sıkı 

olması nedeniyle yatırımcıların emeklilik fonu seçmede başarısız olduklarını ifade etmişleridir. 

Sorros (2003) Yunanistan’daki 1995-1999 yılları arasında 16 emeklilik fonunun performansını 

getiri ve risk analizi üzerinden belirlemeye çalışmıştır. Adami vd. (2014) Birleşik 

Krallıklar’daki emeklilik fonlarının getirisi üzerine ampirik analizler yapılmıştır. 
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3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin aktif çalışma hayatları süresince yaptıkları 

birikimleri uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik dönemlerinde hayat standartlarını 

koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerine imkân sağlayan özel emeklilik sistemidir. Bireyler 

bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik aylığına ek bir gelir 

oluşturur (EGM, 2008). 

Bireysel emeklilik sistemlerinin iki temel amacı olduğunu söylemek mümkündür. Sistemin 

toplumsal amacı, bireyleri gelecekteki yaşantılarını düşünmeye sevk ederek, birikim yapabilme 

imkânı olan bireylere aktif çalışma hayatlarında etkin ve güvenilir bir tasarruf yapma ve bu 

sayede emeklilik dönemlerinde refah seviyelerini yükseltecek bir gelir elde etme imkânı 

sağlamaktır. Bireylere yaptıkları tasarrufları çeşitli alternatif yatırım araçlarında değerlendirme 

imkânı sunmaktadır (Karacabey ve Gökgöz, 2005:134). Ekonomik amacı ise, bireylerin yapmış 

oldukları tasarruflar ile sistemin amacına uygun yatırımların finansmanına uzun vadeli kaynak 

yaratmaktır (Alper, 2012:17). 

4. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada Gönüllü Katılım emeklilik yatırım fonlarının fon türü bazında getirilerinin, 

katılımcıların fon tercihlerine olan etkisi; borçlanma araçları, değişken, altın ve kamu dış 

borçlanma araçları fonlarının 2013 ile 2018 yılları arasındaki aylık fon getirileri ile katılımcı 

hesap sayılarındaki aylık değişim oranları kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu fon 

türleri BES katılımcılarının en çok yatırım aracı olarak kullandığı altın, sabit getirili menkul 

kıymet, döviz ve bu 3 aracın karması olan portföy değeri en büyük 4 fon türü olduğundan dolayı 

tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan veriler Takasbank A.Ş.’den temin edilmiştir. 

Çalışmada HSPᵢₜ = β₀ + β₁GETIRIᵢₜ + eᵢₜ modelinden yararlanılmıştır. Modelde; HSP: Katılımcı 

hesap sayısının aylık değişim oranı, GETIRI: İlgili fon türlerinin aylık bazlı getiri oranı, e: Hata 

terimini temsil etmektedir. β₁ parametresinin uygulama sonucunda pozitif bir değer alması ve 

anlamlı çıkması beklenmektedir. Bu durumda, örneklem olarak tercih edilen fon türlerinin 

getirilerindeki aylık değişim ile katılımcı hesap sayısındaki aylık değişiminin aynı yönlü 

etkilendiği ortaya çıkacak ve hipotez kabul edilecektir. 

5. UYGULAMA VE ELDE EDİLEN BULGULAR 

Uygulamada panel regresyon modeli kurulmuştur. Uygulamanın başında birim ve zaman 

etkilerinin olup olmadığı incelenmiştir. Birim ve zaman etkilerinin olmadığı durumda Klasik 

Model; birim ve/veya zaman etkilerinin bulunduğu durumda ise Sabit ya da Tesadüfi Etkiler 

Modelleri kullanılması gerekmektedir. İlk aşamada zaman ve birim etkilerinin var olup 

olmadığı olabilirlik oranı testiyle sınanmıştır. 
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Tablo 1. İki Yönlü Modelin Geçerliliğinin Sınanması 

Olabilirlik Oranı (LR) Testi 

Chi2(2) Prob. 

36.54 0.0000 

Sonuçlara göre birim ve zaman etkilerinin standart hatalarının en az birisinin 0’a eşit olduğu H₀ 

hipotezi reddedilmiştir. Bu sebeple birim ve zaman etkilerinin tek tek sınanması gerekmektedir. 

Tablo 2. Birim Etkinin Sınanması 

F Testi LR Testi LM Testi Score Testi 

F(3,239)=18.58 

Prob =0.000 

Chibar2(01)=36.54 

Prob=0.000 

Chibar2(01)=223.58 

Prob=0.000 

Chi2(1)=471.19 

Prob=0.000 

İlk olarak F testi uygulanmış ve tüm birim etkilerin sıfır olduğu H₀ hipotezi (H0: µi=0) sınanmış 

ve reddedilmiştir. Birim etki vardır. İkinci olarak olabilirlik oranı (LR) testi kullanılmış ve birim 

etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu H₀ (H0: σi=0) hipotezi de reddedilmiştir. Birim 

etki vardır. Üçüncü olarak Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi uygulanmış ve birim 

etkilerin varyanslarının sıfıra eşit olduğu H₀ (H0: σi2=0) hipotezi sınanmış ve reddedilmiştir. 

Birim etki vardır. Son olarak LR testinden türetilmiş olan Score testi uygulanmış ve birim 

etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu H0 (H0: σi=0) hipotezi test edilmiş ve 

reddedilmiştir. Birim etki vardır. 

Tablo 3. Zaman Etkisinin Sınanması 

F Testi LR Testi 

F(60, 182) = 0.88 

Prob. = 0.7097 

Chibar2(01) = 141.15 

Prob. = 1.0000 

F ve Olabilirlik Oranı (LR) testleri sonucunda zaman etkilerinin sıfıra eşit olduğu H₀ hipotezi 

reddedilememekte ve zaman etkilerinin anlamsız olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Tahmin Edici Seçimi Olarak Hausman Testi 

Hausman Testi 

chi2(1) = 0.45 

Prob. = 0.0327 

Elde edilen bulgular ile birim etkinin varlığı kabul edilmiştir. Bu durumda Sabit Etkiler Modeli 

veya Tesadüfi Etkiler Modelinden hangisinin kullanılacağına karar vermek için Hausman Testi 

uygulanmıştır. Bulgulara göre parametreler arasındaki fark sistematik değildir dolayısıyla 

“tesadüfi etkiler modeli uygundur” şeklindeki H0 hipotezi test edilmiştir ve anlamlılık değeri 

0.05’ten küçük çıkmıştır (0,05>0.0327). Böylece H0 hipotezi reddedilerek, tesadüfi etkiler 

tahmincisinin tutarsız olduğuna ve sabit etkiler tahmincisinin geçerli olduğuna karar verilmiştir. 

Tablo 5. Temel Varsayım Testleri 

Değiştirilmiş Wald Testi 
Chi2 (4) = 1.5e+05 

Prob. = 0.0000 

DW – LBI Test 
DW= .46531254 

LBI= .85389622 

Pesaran Testi 

Yatay Kesit Bağımsızlığı =  2.848 

Prob. = 0.0044 

Değiştirilmiş Wald Testi’yle H0 (H0: birimler sabit varyansa sahiptir) hipotezi sınanmıştır. H0 

hipotezi reddedilmiş, varyansın birimlere göre değiştiği anlaşılmış ve birimlere göre 

heteroskedasitenin olduğu anlaşılmıştır. Durbin Watson – Baltagi Wu LBI testi birinci 

dereceden otokorelasyonu sınamaktadır. Bu testte otokorelasyon katsayısının sıfıra eşit olduğu 

H0 hipotezi test edilmektedir. İki değer de kritik değer olan 2’den küçük olduğu için sabit etkiler 

modeli için H0 hipotezi reddedilmiştir. Otokorelasyonun var olduğu bulunmuştur. 

Birimler arası korelasyonun varlığının sınanması Pesaran testiyle yapılmıştır. Hata terimlerinin 

birimlere göre bağımsız olduğu temel varsayımlardan birisidir. Ancak yatay kesit birimler 

boyunca hataların eşzamanlı korelasyona sahip olmasıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre “H0: birimler arasında korelasyon yoktur” hipotezi reddedilmiştir. 

Birimler arası korelasyon mevcuttur. 
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Elde edilen bulgulara göre modelde heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon 

vardır. Bu durumda ise Driscoll – Kraay Standart Hatalar Tahmincisiyle, Sabit Etkiler 

Regresyonu tahmin edilmiştir. (HSPᵢₜ = β₀ + β₁GETIRIᵢₜ  + eᵢₜ) 

Tablo 6. Tahmin Edilen Modelin Regresyon Sonuçları 

Değişken Katsayı Prob. Standart Hata 

GETIRI (β1) -0.1602186 0.216 0.1281992 

C(β0) 0.0299786 0.000 0.0079439 

R2(within) 0.0126 

Dört adet fon türünün getirilerinin üzerine yapılan uygulama sonucunda elde edilen bulgular ile 

fon türlerinin aylık getiri oranlarının (β1) parametreleri istatistiksel olarak anlamsız olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

6. SONUÇ 

Panel veri analizi yapılırken varsayımlar istatistiksel olarak test edilmiş bu testlerin sonucunda 

heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon tespit edilmiştir. Bundan dolayı 

Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi ile model regresyon analizine tabi tutulmuştur. Bu 

uygulama bağlamında elde edilen bulgulara göre, emeklilik fon getirilerinin katılımcı hesap 

sayısı değişiminde etkisinin anlamlı olmadığı, özetle katılımcıların yapmış oldukları fon türü 

tercihlerinde fonların elde ettiği getirilerinden bağımsız hareket ettikleri görülmüştür. 

BES’in bir yatırım aracından ziyade uzun vadeli tasarruf aracı olduğu, katılımcıların fon türü 

tercihi yaparken fonların getirilerinden daha çok katılımcıların zarar kaybına önem verdiği ve 

bu nedenle de sabit getirisi olan emeklilik yatırım fonlarını tercih ettikleri fon türü 

büyüklüklerinden de anlaşılmaktadır. Fon türlerindeki aylık getiri oranlarına bakıldığında ise 

sabit getirili menkul kıymet fonları dışındaki alternatif fon türlerinin getirilerinin daha yüksek 

olmasına rağmen sabit getirili menkul kıymet fonlarının daha çok tercih edildiği görülmektedir. 

Gönüllü Katılım Sistemi’nin, tamamen gönüllülük esasıyla tasarrufta bulunmak isteyen, yatırım 

kararlarını kendisinin verebileceği finansal okuryazarlık seviyesine sahip katılımcıların yer 

alacağı bir sistem haline gelmesi gerekmektedir. Gönüllü katılım sisteminde yapılacak revizyon 

çerçevesinde bahsedilen değerlere sahip olmayan katılımcılar OKS’ye aktarılarak, bireysel 

emeklilik sistemi sadece tasarruf sistemi olmaktan çıkarak gerçek manasıyla bir emeklilik 

sistemi haline gelecektir. Böylece hem OKS sisteminin hem de Gönüllü Katılım sisteminin 

verimliliği daha da çok arttırılabilecektir. 
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DİJİTAL MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİ ve KAYIT 

DIŞILIĞI ÖNLEMEYE ETKİSİ 

 

Ahmet Fethi DURMUŞ 1 

Hamza KAYA 2 

Özet 

Dijitalleşme ile birlikte değişim yaşayan alanlardan biri de muhasebe olmuştur. Kâğıt esaslı olan klasik muhasebe 

bilgisayar uygulamaları ve bulut bilişim ile dijital muhasebeye dönüşmüştür. Evraka dayalı ve manuel işlenen 

muhasebeyi geçmişte bırakan; e-beyanname, e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi uygulamalardan oluşan dijital 

muhasebe, ihtiyaç duyulan bilginin güvenilir ve zamanında karar mercilerine ulaştırılması, varlık kayıplarının 

önlenmesi ve iç kontrollerin etkin bir şekilde sürdürülmesi çabalarını desteklemiştir. Dolayısıyla birçok faydayı 

beraberinde getiren dijital muhasebe, işletmelerde ortaya çıkabilecek muhasebe hileleri ve kayıt dışılık üzerinde 

de önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu çalışmada dijitalleşme ile ortaya çıkan muhasebe uygulamalarının 

muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı önlemede etkisinin ne derecede olduğu muhasebe uygulayıcıları olan Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler üzerinden araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: e-Muhasebe, Dijitalleşme, Muhasebe Hileleri, Kayıt Dışılık. 

THE EFFECTS OF DIGITAL ACCOUNTING APPLICATIONS ON ACCOUNTING 

FRAUDS AND INFORMALITY PREVENTION 

 Abstract 

One of the areas that experienced change with digitalization was accounting. It has turned into digital accounting 

with paper based classical accounting computer applications and cloud computing. Document-based and 

manually processed accounting in the past; Digital accounting, consisting of e-declaration, e-invoice, e-archive, 

e-book, supported the efforts to provide the required information to reliable and timely decision-makers, 

prevention of asset losses and effective internal controls. Therefore, digital accounting, which brings many 

benefits, has also had a significant impact on accounting fraud and informality that may arise in enterprises. In 

this study, the extent to which the effect of digitalization accounting practices on accounting fraud and informality 

prevention has been investigated through the use of Certified Public Accountant. 

Key Words : e-Accounting, Digitalization, Accounting Frauds, Informality. 

1. GİRİŞ 

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki ilerlemeler hayatın her alanında ve her meslekte 

etkilerini göstermektedir. Dolayısıyla bazı meslekler kaybolmakta, bazı yeni meslekler ortaya 

çıkmakta ve bazıları da ciddi dönüşümler geçirmektedirler. İşte bu dönüşüm geçiren 

mesleklerin başında muhasebe mesleği gelmektedir. Muhasebe mesleği defter tutma, 

beyanname hazırlama, veri girişi yapma noktasından yol gösterici, danışman olma noktasına 
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doğru ilerlemektedir. Muhasebe mesleği gibi muhasebe de teknolojik ilerlemelerle dönüşüm 

yaşamıştır. Bu dönüşüm sonucunda e-Fatura, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye, 

e-Müstahsil Makbuzu gibi pek çok e-uygulama ortaya çıkmıştır (Erdem, 2018, s.5). 

Muhasebe sistemi, mali nitelikteki işlemleri para ile ifade edilmiş bir şekilde kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve özetlenerek raporlanması gibi işlevleri yerine getirirken bir takım hileli 

işlemler ile karşılaşmaktadır. Bu hileli işlemlerin neticesinde işletmenin sunmuş olduğu bilgiler 

gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum işletme içinde ve dışındaki çıkar gruplarının alacakları 

kararlarında yanılmalarına sebep olmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu bilgiler ile işletme içinde 

alınacak kararlar işletmenin amaçlarına ulaşmasını engellediği gibi, varlıklarının kaybolmasına 

da sebep olmaktadır (Hatunoğlu, Koca ve Kıllı, 2012, s.170). Zaman içerisinde ortaya çıkan 

skandallardan (Enron, Worldcom, Xerox, vb.) anlaşıldığı üzere muhasebe hileleri işletmelerin 

iflasına ve yatırımcıların büyük mağduriyetler yaşamasına sebep olmuştur. Muhasebe 

hilelerinin önlenmesi amacıyla iyi bir dış denetim, iç denetim ve iç kontrol sistemi gibi 

koşullarının sağlanmasının yanı sıra, bazı durumlarda hile yapılmasına imkân da sağlayan bilgi 

teknolojilerinden önemli ölçüde faydalanılması gerekmektedir (Kılıç ve Anadolu, 2018, s.56). 

Çalışmanın amacı, dijital çağda geliştirilen muhasebe uygulamalarının işletmelerde ortaya 

çıkabilecek muhasebe hilelerini ve kayıt dışılığı önlemede ne derece etkili olduğunun 

araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, meslek mensuplarına, dijital muhasebe 

uygulamalarının muhasebe hilelerini ve kayıt dışılığı önlemede ne derece etkili olduğunu 

öğrenmek amacıyla, bir anket uygulanmış ve ortaya çıkan bulgular istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR 

Yıldız ve Baskan (2014) tarafından yapılan “Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan 

Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada muhasebe hilelerinin 

önlenmesinde kullanılan araçlar incelenmiştir. Bu incelemede BİST’te yer alan şirketler 

üzerinde muhasebe hilelerinin önlenmesinde kullanılan araçların kullanılabilirliği ve bu 

araçlardan en etkili olanının tespiti amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda işletmelerin finansal 

tablolarının kasıtlı bir şekilde yanlış düzenlenmesi ve işletme faaliyet rakamlarının gerçek dışı 

gösterilip bu şekilde raporlandırılması sonucu ortaya çıkan hileleri önlemede daha önceden 

belirlenmiş yedi araç arasında en çok iç denetim, iç kontrol ve bağımsız denetim etkili olmuştur.  

Çalış vd. (2014) tarafından yapılan “Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin 

Önemi ve Bir Uygulama” başlıklı çalışmada Benford Kanunu yöntemi aracılığıyla sağlık 

sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satın alma bölümünde yapılmış olan hileli işlemler 

belirlenmiş ve sonuçta söz konusu bölümde yüksek hile olasılığı tespit edilmiştir.  

Gümüş ve Göğebakan (2016) tarafından yapılan “Muhasebe Hata ve Hileleri İle Muhasebe 

Mesleğinde Etik, Aydın İlinde Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada 

muhasebe meslek mensuplarının etiğe bakışları ile muhasebe işlemlerinde yapılmakta olan hata 
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ve hile konusunda bir anket uygulaması yapılmış ve sonuçta mali müşavirlerin eğitim 

düzeylerinin, tecrübe ve deneyimlerinin, meslekte yapılan hile ve hatalarda ve dolayısıyla 

mesleğin etiksel çerçevesinde etkili olduğu görülmüştür.  

Özçelik vd. (2017) tarafından yapılan “Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları 

Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata ve 

hile algıları ankete dayalı bir araştırmayla tespit edilmeye çalışılmıştır. 400 meslek mensubu 

üzerinden yapılan anket sonucunda muhasebe hata ve hileleri ile ilgili olarak oluşturulan 

hipotezlerde, meslek mensuplarının muhasebe hata ve hileleri konusunda belirtilen yargılara 

katılma düzeyleri arasında; cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim durumlarına, meslek unvanlarına, 

mesleki deneyimlerine göre bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.       

Kılıç ve Anadolu (2018) tarafından yapılan “Dijital Çağın Yarattığı Muhasebe 

Uygulamalarının Muhasebe Hilelerinin Önlenmesine Etkisi” başlıklı çalışmada dijital çağda 

geliştirilen muhasebe uygulamalarının işletmelerde ortaya çıkabilecek muhasebe hilelerini 

önlemede ne derece etkili olduğunu ortaya koymak için dijital uygulamaları kullanan 53 meslek 

mensubuna online üzerinden anket uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler sonucunda 

meslek mensupları, dijital uygulamaların bilgi güvenilirliğini olumlu etkilediğini, hileli 

işlemlerin ortaya çıkarılmasında katkı sağladığını ve hileli finansal raporlama eğiliminin 

azaldığını savunmaktadır. 

3. DİJİTAL MUHASEBE (e-MUHASEBE) ve UYGULAMALARI 

Muhasebe; işletmelerdeki mali karakterli işlemleri sistemli bir şekilde kaydeden, sınıflandıran, 

özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak muhasebe bilgisini kullananlar için hazır hâle getirerek 

raporlayan bir sistemdir (Kaygusuz, Aslan ve Kepçe, 2014, s.3). Elektronik Muhasebe (e-

Muhasebe) ise, kurumlardaki finansal verilerin toplanması, işlenmesi ve bilgisayar 

teknolojisine dayanan bir sistemdir (Relhan, 2013, s.2). Burada kâğıt esaslı olan klasik 

muhasebe ile e-Muhasebe arasında ortaya çıkan temel fark bilgisayar teknolojisidir. 

e-Dönüşüm ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra toplumun yaşam tarzının değişimini 

ve elektronik hayata geçişini simgelemektedir. Başka bir anlatımla dönüşüm, bir durumdan 

daha ileri bir duruma geçişi ifade etmektedir (Öz ve Bozdoğan, 2012, s.69). 

e-Muhasebe uygulamaları, firmalar ile müşteriler veya satıcılar arasında yapılan işlemleri takip 

etmek, evrakları tutmak ve kayıt altına almak, elektronik ortamda mali tablo hazırlamak ve 

internet üzerinden ilgililere sunmak gibi işlemlerden oluşmaktadır (Kavitha, 2014, s.22). 
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Şekil 1. e-Muhasebe Süreci 

 

Kaynak: (Dursun, Ektik ve Tutcu, 2019, s.255). 

e-Defterlerin, e-belgeler aracılığı ile kodlar, algoritmalar ve akıllı sistemler sayesinde ilgili 

hesaba aktarılması ile e-defterlerin otomatik doldurulmasının söz konusu olacağı, e-kayıtların 

kullanılarak işletmenin her bir bilgi kullanıcısı ya da departmanı için ihtiyaç duyulan mali 

raporların e-rapor şeklinde sisteme tanımlanacak süre ve kısıtlar dâhilinde otomatik 

gerçekleştirilmesi, bütün mali işlemlerin bulut sistemler yardımı ile e-Arşivlerde saklanması 

mümkün olacaktır. Bu süreçlerin dijital olması, mali tabloların uygunluk denetiminin de e-

Denetim şeklinde olabileceğini ortaya koymaktadır (Dursun vd., 2019,s.255). 

Dijital (e-) Muhasebe uygulamalarının kullanılmasının sağladığı faydalar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir (Sevim, 2009,s.36-41; Akgöz, 2018,s.12):  

 Kredi onayları, ödemeler, tahsilatlar, yapılan işlemlerin onaylanması, hesapların 

kapatılması, finansal raporların oluşturulması ile ilgili döngüler hızlanmıştır.  

 Rutin işlemler kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirildiği için üst düzey analizlere ayrılan 

zaman artmıştır. 

 Rutin işlemler daha az hata ile gerçekleştirilebilmiş ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.  

 Rutin muhasebe işlerinin azalması verimliliği arttırmıştır.  

 Alacakların tahsili ve borçların ödenmesi planlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği için 

etkin ve verimli bir nakit yönetimi oluşturulmuştur.  

 Güvenlik önlemleri arttırıldığından iç kontrolde ve denetimde etkinlik sağlanmıştır. 

 Muhasebe süreçlerindeki toplam yatırım azalarak tasarruf sağlanıyor.  

 Firma ile muhasebeci arasındaki iletişim her an online olarak sağlanıyor.  

 Kâğıt süreçleri azaldığı için ekolojik dengeye katkıda bulunuluyor. 

Dijital muhasebe uygulamaları; e-Defter, e-Belge, e-Kayıt, e-Arşiv, e-Denetim, e-Beyanname, 

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu gibi uygulamalardan 

oluşmaktadır. 

e-Defter e-Belge e-Kayıt e-Rapor e-Arşiv e-Denetim
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3.1. e-Defter 

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu 

olan defterlerin bu sitede belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya 

biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve 

kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak 

kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür 

(www.e-defter.gov.tr). 

e-Defter hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel 

olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. Ayrıca e-Defter, 

mükelleflerin uyum maliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda e-Deftere 

geçilmesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Doğan,2012, s.17; Acar, 2013, 

s.80):  

 Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükleri değişen teknolojik ve idari 

ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek,  

 Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle 

bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân 

sağlamak, 

 Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,  

 Vergiye gönüllü uyumu artırmak,  

 Uluslararası ortak denetime imkân sağlamak,  

 Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel hem de iç 

ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak, 

 İşlem zamanı, eleman tasarrufunu sağlamak ve elektronik ortamda denetim 

uygulamalarını kolaylaştırarak, kayıt dışılığın önüne geçmektir. 

3.2. e-Belge 

Yaygın anlamda belge, belirli bir amaç için yazılmış veya çizilmiş bilgileri içeren bilgi taşıyıcısı 

-genellikle kâğıt üzerinde- anlamına gelmektedir. (Björk, 2003, s.105). e-Belge ise Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde (2010: 2), şekil 

hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan 

belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanmıştır. e-Belge, 

belge ile tamamen aynı içeriğe sahip olmasına rağmen birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan en 

önemli etken, bu tür belgelerin elektronik ortamlarda üretiliyor ve kullanılıyor olmasıdır 

(Ermiş, 2006, s.140).  
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3.3. e-Kayıt 

Elektronik Kayıt (e-Kayıt); Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 397 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliğinde (2010: 2), elektronik ortamda tutulan ve e-Defter ve belgeleri oluşturan, 

elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi olası olan en küçük bilgi ögesi olarak 

tanımlanmıştır (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397), 05.03.2010 Tarih ve 27512 

Sayılı Resmi Gazete: 2.-3.). 

3.4. e-Arşiv 

e-Arşiv; Tebliğ’de yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturanın 

elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır (Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433), 30.12.2013 Tarih ve Mükerrer 28867 Sayılı Resmi 

Gazete: 2.). e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura 

uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433): 

30.12.2014 Tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete: 9.). 

e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilen bilgi 

işlem sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. Kullanılan e-Belgelerin 

biçimi üzerinde mali mühür veya nitelikli e-imza taşımaya, doğrulamaya, görüntülemeye ve 

kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir biçim olmalıdır. Uygulamayı kendi 

sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler, elektronik ortamda oluşturdukları kendi faturalarını 

kendi mali mühürleri ile, gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri veya nitelikli e-imzaları ile 

onaylarlar. Uygulamanın özel entegratör aracılığı ile kullanılması durumunda ise belgeler, 

mükelleflerin mali mühürleri veya nitelikli e-imzaları ile veya mükellefin istemesi halinde özel 

entegratörün mali mührü ile onaylanması gerekmektedir (Bayraktar ve Yıldırım, 2017, s.101). 

3.5. e-Denetim 

e-Denetim genel olarak, oluşturulan birtakım kurallar çerçevesinde mükelleflerin e-

Defterlerinin bilgisayar programları aracılığı ile otomatik denetlenmesidir. Denetim elemanları, 

e-Denetim uygulamasıyla e-Deftere uzaktan erişmeleri mümkün olacaktır. Bu sayede, denetim 

elemanları ister mükellefin bilgi işlem sistemlerine bağlanmak, isterse e-Defteri kendi 

bilgisayarına indirmek suretiyle denetim imkanlarına sahip olacaktır. e-Denetim 

uygulamasıyla; matematiksel kontroller, KDV oranları kontrolleri, amortisman hesapları 

kontrolleri, transfer fiyatlaması & örtülü sermaye kontrolleri, envanter kayıtları (e-Kayıt 

saklama ile) ve birçok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri yapılabilmektedir (İSMMMO, 

2015, s.56-57). 

3.6. e-Beyanname 

e-Beyanname Vergi dairesine gönderilmesine gereken beyannamelerin, ilgili usul kanunlarına 

göre elektronik ortamda iletilmesidir (www.uyumsoft.com). 

http://www.uyumsoft.com/
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Maliye Bakanlığı, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede gelişen, 

bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, 

hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde vergi dairesine ulaşmasını sağlamak, beyannamelerin 

doldurulmaları sırasında oluşacak olası hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini 

önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk işlemlerini azaltarak iş ve 

işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermek amacıyla 340 

Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile e-Beyanname uygulamasını başlatmıştır (Bakmaz, 2007, 

s.199).  

e-Beyanname uygulamaları noterler, mali müşavirler, serbest muhasebeciler, döner sermayeli 

işletmeler, il özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı işletmeler, katma bütçeli idareler, 

kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kullanılmaktadır (www.uyumsoft.com). 

3.7. e-Fatura 

e-Fatura, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan 

faturaların, elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz 

edilmesini sağlayan sistemdir. e-Fatura fiziksel faturalarda bulunması gereken bilgilerin 

tamamını kapsamalıdır. E-fatura özellikle vergi kaçak ve kayıplarının önüne geçmeyi 

dolayısıyla kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir uygulamadır (Yanık ve 

Karadaş,2013, s.134). Ki Latin Amerika ülkelerinde kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve 

kaçakçılığı önleme çalışmalarının sonucu olarak e-Fatura’ya geçilmiştir (Doğan, 2012). 

E-fatura uygulaması, elektronik belge olarak düzenlenen faturaların tarafları arasında dolaşımı 

ile ilgili oluşturma, gönderme ve alma zamanı gibi önemli kayıtların tarafsız bir biçimde 

tutulmasını sağlamak ve elektronik belge olarak oluşturulmuş herhangi bir belgenin sıhhatinden 

emin olmak amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır 

(www.gib.gov.tr). 

3.8. e-İrsaliye 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, 

yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda 

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. e-Fatura ile birlikte düzenlenen 

yardımcı belge olan e-İrsaliye; zorunluluk esası olmaksızın isteğe bağlı olarak uygulamaya 

geçmiştir (www. efatura.gov.tr). 

3.9. e-Müstahsil Makbuzu 

Müstahsil makbuzu, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari 

alışverişlerde alıcı tarafından kâğıt olarak düzenlenen ticari belgedir 

(www.digitalplanet.com.tr). e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması ise müstahsil 

makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik 

http://www.uyumsoft.com/
http://www.gib.gov.tr/
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ortamda oluşturulması hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik 

ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır (www.e-fatura.gov.tr). e-Müstahsil Makbuzu 

tamamen gönüllü olarak geçilen bir uygulama olup Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından herhangi 

bir şekilde zorunlu tutulmamıştır. 

3.10. e-Serbest Meslek Makbuzu 

Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, 

mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, 

mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlar tarafından mesleki 

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenledikleri belgedir (www.uyumsoft.com). 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu 

(e-SMM) uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve 

raporlanmasını kapsayan uygulamadır. Dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dâhil 

olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kâğıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest 

Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının 

talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza 

edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler (www.e-fatura.gov.tr). 

4. MUHASEBE HİLELERİ ve KAYIT DIŞILIK 

Muhasebe hileleri, muhasebe kayıtlarının değiştirilmesi, yanlış hesaplarda gösterilmesi, 

muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, finansal tablolarda önemli olay ve işlemlerin 

yanlış beyan edilmesi veya kasıtlı olarak ihmal edilmesi, ispatlanmamış işlemlerin olması 

şeklinde gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanabilir (Akalın, 2017, s.20). 

Muhasebe hileleri ile ilgili olarak “farklı amaçlarla muhasebe işlemlerinin, kayıtların veya 

belgelerinin tahrif edilmesi” ya da “hesapların isleyişi ve kayıt düzenlerinin Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne ve yasal mevzuata uygun olmayan bir şekilde tutulması” gibi 

farklı tanımlamalarda mevcuttur (Bayraktar, 2007, s.14).  

Muhasebe hilelerinin yapılmasının temelinde zimmetlerin gizlenmesi, ortakların birbirini 

yanıltma isteği, daha az kar dağıtma isteği, yolsuzlukların gizlenmesi, teşviklerden haksız yere 

yararlanma arzusu, işletmenin gerçek durumunu farklı göstermek ve vergi kaçırma düşüncesi 

gibi nedenler bulunabilmektedir (Aytekin Sezgin ve Yalçın, 2015, s.71; Kaymak, 1996, s.92). 

Ülkemizde ortaya çıkan muhasebe hilelerinde vergi kaçırma amacı ön plana çıkmaktadır (Tekin 

ve Çelikkaya, 2005, s.2209; Akalın, 2017, s.23). 

İşletmelerin her türlü işlem ve kayıtlarının belgelere dayanması gerekir. Bir kısım işlemlerin 

belgesiz yapılması ve defterlere yansıtılmamasına kayıt dışı işlem denir. Bir işletmede kayıt 

dışı işlemlerin varlığı, o işletmenin defter kayıtlarının gerçek durumu göstermesini engeller. 

Kayıt dışı işlemler fatura almamak, fatura düzenlememek veya mevcut olan faturayı gizlemek 

http://www.e-fatura.gov.tr/
https://www.uyumsoft.com/e-serbest-meslek-makbuzu
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suretiyle yapılır. Kayıt dışı işlem, satış gelirini gizleyerek, vergi kaçırma amacı ile yapılır 

(Altındağ, 2001, s.688). 

Muhasebe hile türleri; kasti hatalar, kayıt dışı işlemler, işlemden önce veya sonra kayıt, bilanço 

ve bilgisayar hileleri, uydurma hesaplar, belge sahtekârlığı ve varlıkların kötüye kullanılması 

şeklinde sınıflandırılmıştır (Çelik, 2010, s.27).  

Literatürde hilenin türlerine ve hile gruplarına dair pek çok çalışma yer almaktadır. Bunlar 

incelendiğinde çeşitli usulsüz yollarla gerçekleştirilen muhasebe hilelerinin çok farklı şekillerde 

karşımıza çıkabildiği görülmektedir. Genel olarak hile grupları yönetici hileleri, çalışan hileleri, 

yatırım hileleri, satıcı hileleri ve müşteri hileleri olmak üzere sınıflandırılmıştır.  (Kılıç ve 

Anadolu, 2018, s.60). Bu çalışmada yöneticiler ve çalışanlar tarafından yapılan muhasebe 

hileleri incelenmektedir. 

İşletme yönetimi tarafından yapılabilecek muhasebe hileleri: Kayıt dışı işlemler 

gerçekleştirilmesi, belge sahtekârlığı yapılması, henüz gerçekleşmemiş bir işlemi gelir olarak 

kaydedilmesi, uydurma hesaplar, sahte işlemlerle gelir unsuru yaratılması, zamanında önce 

veya sonra kayıt yaparak dönemsellik kavramından sapılması, alış ve satış hileleri yapılması, 

işletme giderlerinin yükseltilmesi, özel giderlerin işletmeye aktarılması, değerleme hilelerinin 

yapılması, arızi gelirlerin gizlenmesi, kasıtlı bir şekilde sunum ve açıklamaya dair muhasebe 

ilkelerinin yanlış kullanılması, kayıt ve belgelerin kötüye kullanılması şeklinde 

özetlenebilir(Yıldız ve Başkan, 2014,s.3-4; Öztürk, 2015, s.15). 

İşletme yönetimi tarafından yapılan muhasebe hilelerinin nedenleri; zimmetlerin gizlenmesi, 

ortaklarının birbirlerini aldatma isteği, daha az kar dağıtma isteği, yolsuzlukların gizlenmesi, 

hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği ve vergi kaçırma isteğidir (Özçelik, Aracı ve 

Keskin, 2017, s.201). 

Çalışan hileleri, işletme çalışanlarının işletmenin varlıklarına el koyması veya kural dışı 

kullanması sonucunda işverenlerini dolandırmasına ilişkin hilelerdir. Çalışan hileleri; nakit, 

stok, demirbaş, vb. varlıkların çalınması gibi doğrudan yapılan hileler veya çalışanın işletmesi 

aracılığıyla satıcılara veya müşterilere bir yarar sağlama veya onlardan rüşvet alma yoluyla 

gerçekleştirdiği dolaylı hileler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme çalışanlarının hile yapma 

nedenleri ise; baskı unsuru, fırsat unsuru ve haklı gösterme çabasıdır. Baskı, fırsat, haklı 

gösterme dürtüleri bir araya geldiği zaman hile üçgenini oluşturmaktadır (Bozkurt, 2009, 

s.167).  
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5. DİJİTAL MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİ VE 

KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEYE ETKİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK 

MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı dijital muhasebe uygulamalarının muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı 

önlemedeki etkisini incelemektir. Dijitalleşme ile birlikte beklenen muhasebe hileleri ve kayıt 

dışılığın azalmasıdır. Muhasebe bilgi sisteminin güvenilirliğinin artması ve verilere daha çabuk 

ulaşılabilmesi bilgi kullanıcı tüm çıkar grupları için son derece önemlidir. 

5.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırma Malatya ilinde faaliyet gösteren ve bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirleri kapsamaktadır. Bu kapsamda iki yüz meslek mensubuna tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile ulaşılmış bunlardan ankete katılmayı kabul eden seksen bir meslek mensubu ile yüz 

yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda meslek 

mensuplarının demografik özellikleri, internet ve e-uygulamaların kullanımı ile ilgili sorular ve 

işletmelerde muhasebe hilelerinin önlenmesinde kullanılan faaliyetler yer almaktadır. Sonraki 

kısımda ise e-uygulamaların muhasebe hilelerine ve kayıt dışılığa etkisine yönelik ifadeler yer 

almaktadır. 

5.3. Araştırmanın Bulguları  

Anketlerin analizi SPSS 22.0 programı aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi 

sonucu Cronbach Alpha katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla bu katsayı anketin 

güvenirlik derecesinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırma ile ilgili diğer bulgular 

aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

5.3.1. Demografik bulgular 

Ankete katılan SMMM’lerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, mesleki deneyimleri, 

müşteri sayıları gibi demografik özelliklerin istatiksel sonuçları aşağıda Tablo-1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Meslek Mensuplarının Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler 

 

 

Cinsiyet 

 Frekans Yüzde 

Erkek 61 75,3 

Kadın 20 24,7 

Total 81 100,0 

 

 

Yaş 

 Frekans Yüzde 

20-30 Yaş 6 7,4 

31-40 yaş 31 38,3 

41-50 yaş 25 30,9 
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51-60 yaş 16 19,8 

61 yaş ve üstü 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

 

 

Eğitim Durumu 

 Frekans Yüzde 

Lise 4 4,9 

 Ön Lisans 4 4,9 

Lisans 60 74,1 

            Yüksek Lisans 13 16,0 

Total 81 100,0 

 

 

 

Mesleki Deneyim 

 Frekans Yüzde 

1-5 yıl 11 13,6 

6-10 15 18,5 

11-15 19 23,5 

16-20 18 22,2 

21 yıl ve üzeri 18 22,2 

 Toplam 81 100,0 

 

 

Müşteri Sayısı 

 Frekans Yüzde 

1-25 7 8,6 

26-50 22 27,2 

51-75 20 24,7 

76-100 20 24,7 

101 ve Üzeri 12 14,8 

Total 81 100,0 

Tablo: 1’de görüldüğü üzere ankete katılan 81 meslek mensubundan yüzde 75,3’ü erkek yüzde 

24,7’si kadınlardan oluşmaktadır. Meslek mensuplarının yüzde 69,2’si olarak çoğunluğu 30-50 

yaş aralığında olup yüzde 74,1’i lisans ve yüzde 16’sı yüksek lisans eğitimine sahiptir. Ayrıca 

meslek mensuplarının yüzde 67,9’u on yıldan fazla mesleki deneyime sahip olduğu ve mükellef 

portföylerinin de yüzde 27,2’sinin 26-50 işletme, yüzde 24,7’sinin 51-75 işletme, yüzde 

24,7’sinin de 76-100 işletmeye sahip olduğu görülmektedir.  

Aşağıda Tablo: 2’de; meslek mensuplarının internet ve e-uygulamalar kullanımı ile 

mükelleflerden e-dönüşüm sürecinde olanların istatistiksel sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 2. Meslek Mensuplarının e-Dönüşüm Süreçleri (İnternet ve e-Uygulamalar Kullanımı) 

 Frekans Yüzde 

 

İnternet Vergi Dairesi 

Kullanma Sıklığı 

Bir saatten az 13 16,0 

1-2 saat 32 39,5 

3-4 saat 19 23,5 

5-6 saat 8 9,9 

7 saat ve üzeri 9 11,1 

Toplam 81 100,0 

   Frekans Yüzde 
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e-Defter Müşteri Oranı 

% 0-20 64 79,0 

% 21-40 14 17,3 

% 41-60 2 2,5 

                % 81-100 1 1,2 

Toplam 81 100,0 

Dijital Muhasebe 

Dönüşüm Sürecinde 

Olan Müşteri Oranı 

 Frekans Yüzde 

% 0-20 57 70,4 

% 21-40 14 17,3 

% 41-60 7 8,6 

% 61-80 1 1,2 

% 81-100 2 2,5 

 Toplam 81 100,0 

e-Beyanname Sistemini 

Kullanıyor Musunuz? 

 Frekans Yüzde 

Online sistem 

üzerinden kullanıyoruz 

28 34,6 

Paket program 

aracılığıyla 

52 64,2 

Kullanmıyoruz 1 1,2 

Toplam 81 100,0 

e-Defter Sistemini 

Kullanıyor Musunuz? 

 Frekans Yüzde 

Online sistem 

üzerinden kullanıyoruz 

16 19,8 

Paket program 

aracılığıyla 

kullanıyoruz 

46 56,8 

Kullanmıyoruz 19 23,5 

Toplam 81 100,0 

e-Fatura Sistemini 

Kullanıyor Musunuz? 

 Frekans Yüzde 

Online sistem 

üzerinden kullanıyoruz 

10 12,3 

Paket program 

aracılığıyla 

kullanıyoruz 

32 39,5 

Kullanmıyoruz 39 48,1 

Toplam 81 100,0 

Tablo: 2 incelendiğinde meslek mensuplarından 51’i (% 63) günde 1-4 saat internet vergi 

dairesini kullandığını belirtmiştir. Meslek mensuplarından 64’ü (%79) yüzde 0-20, 14’ünün 

(%17,3) ise yüzde 21-40 aralığında e-defter uygulamasına tabi olan mükelleflerinin olduğu 

görülmektedir. Meslek mensuplarının 57’sinin (%70,4) mükellefleri yüzde 0-20 oranında 

dönüşüm sürecinde olduğu ve 14’ünün (%17,3) mükellefleri ise yüzde 21-40 oranında e-

dönüşüm sürecinde olduğu görülmektedir. Bu veriler işletmelerin henüz yeterince e-dönüşüm 

süreci içerisine dahil olmadığını göstermektedir. Ancak son zamanlarda değiştirilen yasal 
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mevzuatlar ile e-fatura, e-arşiv kapsamına zorunlu olarak alınan işletme sayısının arttırılması 

bu dönüşüm sürecinin hızlanacağına dair işaretler vermektedir.  

Meslek mensuplarına e-beyanname, e-defter ve e-fatura sistemini kullanıp kullanmadıkları 

sorulmuş, e-beyanname için 52 kişi (%64,2) paket program aracılığıyla kullandığını ve 28 kişi 

(%34,6) online sistem üzerinden kullandığını belirtirken 1 kişi (%1,2) ise kullanmadığını 

belirtmiştir. e-Defter sistemi için 46 kişi (%56,8) paket program aracılığıyla kullandığını ve 16 

kişi (%19,8) online sistem üzerinden kullandığını belirtirken 19 kişi (%23,5) ise kullanmadığını 

belirtmiştir. e-Fatura sistemi için ise 39 kişi (%48,1) kullanmadığını belirtirken 32 kişi (39,5) 

paket program aracılığıyla kullandığını ve 10 kişi (12,3) ise online sistem üzerinden 

kullandığını belirtmiştir. 

Aşağıda Tablo: 3’te; muhasebe hilelerinin önlenmesinde hangi faaliyetlerin faydalı olduğu ile 

ilgili istatistiksel sonuçlar gösterilmiştir. 

Tablo 3. Muhasebe Hilelerinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler 

  

 

 

 

 

 

Muhasebe Hilelerinin 

Önlenmesinde Hangi Veya 

Hangileri Faydalı 

Olmaktadır? 

 

 Frekans Yüzde 

İç Denetim 59 73 

İç Kontrol 39 48 

Bağımsız Denetim 51 63 

İhbar Hatları 12 15 

Bilgi Teknolojileri Denetimi 38 47 

Tesadüf 4 5 

Özel Hile İncelemeleri 27 33 

Veri Madenciliği Teknikleri 7 9 

XBRL Raporlama Dili 7 9 

Hile ve Suiistimal Denetimleri 26 32 

YMM’lerce Yürütülen Tam 

Tasdik Çalışmaları Kapsamındaki 

Denetim Faaliyetleri 

 

30 

 

37 

Tablo-3’te meslek mensuplarına muhasebe hilelerinin önlenmesinde faydalı olabilecek 

faaliyetler sorulmuş, iç denetim 59 kişi (%73) tarafından en çok tercih edilen faaliyet olmuştur. 

İç denetimin işletmelerde verimliliği arttırmak, hile ve suistismalleri engellemek, risklerin 

erken tespit edilmesini sağlamak, şirket varlıklarının korunması ve kayıt altına alınması 

sağlamak gibi birçok faydası olduğu düşünüldüğünde meslek mensuplarının iç denetimin 

önemini bildikleri görülmektedir. Bağımsız denetimin hem denetlenen firmaya hem de kamuya 

birçok yarar sağladığı bilinmektedir. Meslek mensuplarından 51’i (%63),ikinci olarak bağımsız 

denetimin önemini belirlemiştir. Bağımsız denetim; yönetime doğru bilgi akışı sağlayarak 

geleceğe yönelik tahminler yapma fırsatı verir, finansal tabloların gerçeği tam ve doğru bir 

şekilde yansıtıp yansıtmadığına dair görüş bildirir, işletme yönetimi ve çalışanların hile 

yapmasını önlemede etkili bir araçtır. 
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Diğer taraftan sırasıyla iç kontrol 39 kişi (%48), bilgi teknolojileri denetimi 38 kişi (%47), 

YMM’lerce yürütülen tam tasdik çalışmaları kapsamındaki denetimler 30 kişi (%37), özel hile 

incelemeleri 27 kişi (%33), hile ve suistimal denetimleri ise 26 kişi(%32) tarafından tercih 

edilirken en az tercih edilenler ise tesadüf (4 kişi %5), XBRL raporlama dili ve veri madenciliği 

teknikleri (7 kişi %9) olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda da (Yıldız ve Başkan, 2014; 

Kılıç ve Anadolu, 2018) ilk üç sırada -kendi aralarında değişiklik olsa da- iç denetim, bağımsız 

denetim ve iç kontrol en çok tercih edilen faaliyetler olmuştur. Bu çalışmada iç denetim, 

bağımsız denetim ve iç kontrolden sonra en fazla tercih edilen “bilgi teknolojinin denetimi” 

muhasebe hilelerinin önlenmesinde önem arz etmektedir. Her ne kadar dijital muhasebede 

hilelerin önlenmesi için bilgi teknolojileri denetimi önemli bir faaliyet olsa da iç denetim, 

bağımsız denetim ve iç kontrol de önemli olarak görülmektedir. 

Aşağıda Tablo: 4’te; meslek mensuplarına e-uygulamaların, muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı 

önlemedeki rollerini incelemeye yönelik ifadeler verilmiş ve bu ifadelere katılım düzeylerini 

belirtmeleri istenmiştir. Dolayısıyla ifadelere ilişkin katılımlar belirtilirken “1= Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum” 

şeklinde belirlenen ölçek kullanılarak istatistiksel sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 4. e-Uygulamaların Muhasebe Hileleri ve Kayıt Dışılığı Önlemedeki Rolleri 

 Sayı/Yüzde 

e-Uygulamaların Muhasebe Hileleri ve Kayıt 

Dışılığa Etkisi İle İlgili İfadeler 
1 2 3 4 5 

e-Uygulamalar mükellefin doğru beyanda 

bulunmasına olumlu etki etti. 

3 10 6 39 23 

%3,7 %12,3 %7,4 %48,1 %28,4 

e-Uygulamalar mükellefin kayıt dışı 

faaliyetlerinin azalmasına etki etti. 

1 11 5 40 24 

%1,2 %13,6 %6,2 %49,4 %29,6 

e-Uygulamalar vergi denetimine olumlu etki 

etti. 

1 6 12 37 25 

%1,2 %7,4 %14,8 %45,7 %30,9 

e-Uygulamalar mali mevzuatın doğru 

yapılmasına etki etti. 

2 7 12 42 18 

%2,5 %8,6 %14,8 %51,9 %22,2 

e-Uygulamalar işletmelerin daha şeffaf mali 

tablolar hazırlayarak vergi kayıp ve kaçakların 

önlenmesine etki etti. 

3 9 9 41 19 

%3,7 %11,1 %11,1 %50,6 %23,5 

e-Uygulamalar sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullanımında önleyici bir etkide 

bulundu. 

3 8 11 31 28 

%3,7 %9,9 %13,6 %38,3 %34,6 

e-Uygulamalar muhasebe hilelerini ortaya 

çıkarmada yeterlidir. 

6 23 16 24 12 

%7,4 %28,4 %19,8 %29,6 %14,8 

e-Uygulamalar mükelleflerin çift defter 

kullanmasını engelledi. 

1 17 15 30 18 

%1,2 %21 %18,5 %37 %22,2 
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Muhasebe bilgi sisteminin web tabanlı olması 

muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini olumlu 

etkiler. 

2 7 5 49 18 

%2,5 %8,6 %6,2 %60,5 %22,2 

Web tabanlı mali denetim vergi mükelleflerinin 

hileli finansal raporlama eğilimini engeller. 

2 6 9 49 15 

%2,5 %7,4 %11,1 %60,5 %18,5 

Muhasebe yazılımları işlemlerin kontrol ve 

denetimini yapmayı kolaylaştırır. 

2 1 2 46 30 

%2,5 %1,2 %2,5 %56,8 %37 

Muhasebe yazılımları elektronik beyannameleri 

kolay bir şekilde hazırlama imkânı sunar. 

2 2 33 44 2 

%2,5 %2,5 %40,7 %54,3 %2,5 

Muhasebe verilerinin güvenliği, kayıt ve 

dosyalama sisteminin güvencesine bağlıdır. 

1 2 4 41 33 

%1,2 %2,5 %4,9 %50,6 %40,7 

Muhasebe yazılımlarında geriye dönük işlem 

yapılmasında sakınca yoktur. 

7 18 14 32 10 

%8,6 %22,2 %17,3 %39,5 %12,3 

e-Fatura alış ve satış işlemlerindeki hileleri 

azalttı. 

3 12 8 34 24 

%3,7 %14,8 %9,9 %42 %29,6 

Defter beyan sistemi basit usulde kayıt dışılığı 

azalttı. 

9 20 10 23 19 

%11,1 %24,7 %12,3 %28,4 %23,5 

Defter tasdiki olayının ortadan kalkması ve 

dijitalleşme kırtasiyeciliği azalttı. 

4 8 7 32 30 

%4,9 %9,9 %8,6 %39,5 %37 

Dijitalleşmeyle birlikte belgelerin zamanında 

ve düzenli olarak girilmesi sağlandı. 

2 12 8 35 24 

%2,5 %14,8 %9,9 %43,2 %29,6 

e-Defter sistemi mükellefin belgeleri doğru ve 

zamanında getirmesini sağlıyor. 

5 16 13 35 12 

%6,2 %19,8 %16 %43,2 %14,8 

e-Fatura maddi hata riskini ortadan 

kaldırmıştır. 

3 18 11 38 11 

%3,7 %22,2 %13,6 %46,9 %13,6 

Tablo-4’teki ifadelere meslek mensuplarının verdikleri yanıtlara bakıldığında olumlu ve en 

yüksek düzeyde katılımın “Muhasebe yazılımları işlemlerin kontrol ve denetimini yapmayı 

kolaylaştırır” ifadesine 76 meslek mensubu (%93,8) tarafından katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla işlemlerin kontrol ve denetiminin 

kolaylaşması muhasebe hilelerinin önlenmesinde direkt etkide bulunmaktadır. “Muhasebe 

verilerinin güvenliği, kayıt ve dosyalama sisteminin güvencesine bağlıdır” ifadesine 74 meslek 

mensubu (%91,3) olumlu ve yüksek düzeyde katılım göstermiştir. Muhasebe bilgi sisteminin 

web tabanlı olması muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini olumlu etkilediğine dair ifadeye 67 

meslek mensubu (82,7) olumlu ve yüksek düzeyde katılım göstermiştir. Muhasebe bilgilerinin 

güvenirliliğinin olumlu olması hile ve kayıt dışılığın minimize edilmesinde önemli bir etki 

oluşturmaktadır. “Web tabanlı mali denetim vergi mükelleflerinin hileli finansal raporlama 

eğilimini engeller” ifadesi ile “e-Uygulamalar mükellefin kayıt dışı faaliyetlerinin azalmasına 

etki etti” ifadesi 64 meslek mensubu (%79,0) tarafından olumlu ve yüksek düzeyde katılıyorum 

yönündedir. Dolayısıyla bu iki ifade de yer alan hileli finansal raporlama eğiliminin 
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engellenmesi ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması durumları en önemli etkiyi oluşturmaktadır. 

e-Uygulamalar vergi denetimine olumlu etki ettiği,  defter tasdiki olayının ortadan kalkması ve 

dijitalleşmenin kırtasiyeciliği azalttığı ve e-uygulamaların mükellefin doğru beyanda 

bulunmasına olumlu etki ettiğine dair ifadelere 62 meslek mensubu (%76,5) olumlu ve yüksek 

düzeyde katılım göstermiştir. Mükellefin doğru beyanda bulunması hile ve kayıt dışılığın 

azaltılmasında önemli bir etki yaratmaktadır. “e-Uygulamalar mali mevzuatın doğru 

yapılmasına etki etti” ifadesi ile “e-Uygulamalar işletmelerin daha şeffaf mali tablolar 

hazırlayarak vergi kayıp ve kaçakların önlenmesine etki etti” ifadesi 60 meslek mensubu 

(%74,1) tarafından olumlu ve yüksek düzeyde katılım göstermiştir. Dolayısıyla son ifadede 

şeffaf mali tabloların hazırlanması işlemi kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir etki 

oluşturmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte belgelerin zamanında ve düzenli olarak girilmesinin 

sağlandığı ve e-uygulamaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımında 

önleyici bir etkide bulunduğuna dair ifadelere 59 meslek mensubu (%72,9)  olumlu ve yüksek 

düzeyde katılım göstermiştir. Bu bağlamda sahte ve yanıltıcı belge kullanımının önlenmesi 

hilelerin ve kayıt dışılığın azalmasına önemli bir etki oluşturmaktadır. e-Fatura’nın alış ve satış 

işlemlerindeki hileleri azalttığına katılan 58 meslek mensubu (%72) olumlu ve yüksek düzeyde 

katılım göstermiştir. Dolayısıyla bu ifade ile de e-uygulamaların hileleri azaltmasında önemli 

etken olduğu görülmüştür. e-Fatura’nın maddi hata riskini ortadan kaldırabildiğine 49 meslek 

mensubu (%60,5) olumlu ve orta düzeyde katılım göstermiştir. e-Defter sistemi mükellefin 

belgeleri doğru ve zamanında getirmesini sağlıyor ifadesine katılan meslek mensubu 47 (%58) 

kişidir. “Muhasebe yazılımları elektronik beyannameleri kolay bir şekilde hazırlama imkânı 

sunar” ifadesine 46 meslek mensubu (%56,8) katılırken 33 meslek mensubu (%40,7) ise 

kararsız olduğunu belirtmiştir. Muhasebe yazılımlarında geriye dönük işlem yapılmasında 

sakıncanın olmadığına ve defter beyan sisteminin basit usulde kayıt dışılığı azalttığına dair 

ifadelere 42 katılımcı (%51,9) olumlu ve orta düzeyde katılım göstermiştir. “e-Uygulamalar 

mükelleflerin çift defter kullanmasını engelledi” ifadesine 30 meslek mensubu (%37) katılırken 

15 meslek mensubu (%18,5) ise kararsız olduğunu belirtmiştir. e-Uygulamaların muhasebe 

hilelerini ortaya çıkarmada yeterli olduğunu belirten meslek mensubu sayısı 36 (%44,4), yeterli 

olmadığını belirten meslek mensubu sayısı 29 (%35,8) ve yeterli olup olmadığı konusunda 

kararsız kalan meslek mensubu sayısı 16 (%19,8) olduğu görülmektedir.  

6. SONUÇ 

Bazı işletmeler kendi çıkarları söz konusu olduğunda muhasebe işlemlerinde ve belgelerinde 

zaman zaman hileye ve kayıt dışılığa başvurabilmektedir. Dolayısıyla muhasebe işlemlerinde 

ve belgelerinde yapılan her bir hile ve kayıt dışılık, bilgilerin kalitesini düşürmekte ve bilgi 

kullanıcılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle muhasebe işlemleri ve belgelerinde 

hile ve kayıt dışılığı önlemeye ve ortaya çıkarmaya yönelik bazı faaliyetler yapılmaktadır. 

Çalışmada da elde edilen verilere göre bu faaliyetler iç denetim, bağımsız denetim ve iç kontrol 
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olduğu gibi dijital muhasebe uygulamaları da muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı önlemede ve 

ortaya çıkarmada önemli etkide bulunmuştur.  

Malatya ilinde 81 SMMM üzerinden elde edilen anket verilerinin analizi sonucunda, e-

uygulamaların muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı önlediği ya da azalttığı ile ilgili ifadelere 

yaklaşık yüzde 72 oranında katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt verildiği 

görülmektedir. Meslek mensupları e-uygulamaların işlemlerle ilgili kontrol ve denetim 

yapmayı kolaylaştırdığını, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini olumlu etkilediğini, hileli 

finansal raporlama eğilimini engellediğini, kayıt dışı faaliyetlerinin azalmasına etki ettiğini, 

mükellefin doğru beyanda bulunmasına olumlu etki ettiğini, daha şeffaf mali tablolar 

hazırlanmasıyla vergi kayıp ve kaçakların önlenmesine etki ettiğini ve sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanımında önleyici bir etkide bulunduğunu savunmaktadırlar. Sonuç 

olarak yapılan bu çalışmada dijital muhasebe uygulamalarının muhasebe hileleri ve kayıt 

dışılığı önlemeye ve azaltmaya yönelik etkisinin yüksek derecede görüldüğünü söyleyebiliriz. 

KAYNAKÇA 

Akalın, S. E. (2017). TMS 8 Kapsamında Muhasebede Hata ve Hilenin Tespiti ve Şirketlerin 

Bağımsız Denetim Raporlarının İncelenmesi.(Yayımlanmamış  yüksek lisans tezi). 

Başkent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme  Anabilim Dalı, Ankara. 

Akgöz, A. (2018). e-Dönüşüm ve Dijital Muhasebe. İşnet, www.isnet.net.tr, E.T: 28.07.2019. 

Altındağ, M. (2001). Vergi ve Revizyon Rehberi. İstanbul: Yaklaşım. 

Aytekin, S., Sezgin, H., Yalçın, M. (2015). Uygulamacıların Muhasebede Hata Ve Hileler İle 

Hile Belirteçlerine Yönelik Yaklaşımları: Balıkesir İli Örneği.  Muhasebe  ve 

Denetime Bakış Dergisi, 14 (44), 69-89. 

Bakmaz, Z. (2007). Son Düzenlemeler Işığında Tüm Yönleriyle E-Beyanname  Uygulaması. 

Mali Çözüm Dergisi, S: 83,99-210. 

Bayraktar, C., Yıldırım, M. (2017). E-Belge Sistemleri Üzerine Davranışsal Tutum ve Kullanım 

Niyetlerinin Güncelenmesi: Karabük İli Muhasebe Meslek Mensupları  Örneği. 

Muhasebe ve Finansman Dergisi,95-113. 

Bayraktar, A.(2007). Türkiye'deki Muhasebe Hileleri Tarihi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi).Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. 

Börk, B.- C. (2003). Electronic Document Management in Construction: ResearchIssuesand 

Results. ITcon, 8, 05-117. 

Bozkurt, N. (2009). İşletmelerin Kara Deliği Hile, Çalışan Hileleri. İstanbul: Alfa. 

Çalış, Y. E., Keleş, E., Engin, A. (2014). Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin 

Önemi ve Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 93-108. 



 

380 
 

Çelik, T. (2010). Muhasebede Hata ve Hileler ile İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde 

Bir Araştırma.(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Niğde  Üniversitesi/Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Niğde. 

Doğan, U. (2012). 100 Soruda e-Defter, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak sayısı Eki. 

Doğan, U. (2012). E-Defter ve E-Fatura ile Kâğıtsız Şirketlere Doğru Bir Adım Daha. Gelir 

İdaresi Başkanlığı, 28.12.2012 tarihli Sunu. 

Dursun, G. D., Ektik, D.,Tutcu, B. (2019). Mesleğin Dijitalleşmesi: Muhasebe 4.0.Avrasya 

Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD),C: 6.S: 6.251-257. 

Erdem, A. (2018). Dijital (e-) Muhasebe” Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali  Müşavirler 

Odası (ASMMMO).www.asmmmo.org.tr/e-kitap/, E.T: 28.07.2019. 

Ermiş, K. (2006). Sayısal İmza ve Elektronik Belge Yönetimi. Bilgi Dünyası, 7(1), 121- 146. 

Gümüş, U.T. ve Göğebakan, H.(2016), Muhasebe Hata ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde 

Etik, Aydın İlinde Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İşletme,  

Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Sayfa:12-27.  

Hatunoğlu, Z., Koca, N., Kıllı, M. (2012). İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata  Ve 

Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması. Mustafa Kemal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 9, S: 20, 169-189. 

Öz, E., Bozdoğan, D. (2012). Türk Vergi Sisteminde e-Maliye Uygulamaları.  Süleyman 

Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17,  S:2, 67-92. 

Öztürk, S. (2015). Muhasebe Hileleri İle Mücadelede Kontrol Öz Değerlendirmenin  Rolü 

ve Bir Uygulama.(Yayınlanmamış Doktora Tezi).Atatürk  Üniversitesi/Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

Özçelik, H., Aracı, N. K., Keskin, S. (2017). Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları 

Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 29, 197-214. 

Relhan, A. (2013). E-Accounting Practices of SMEs in India. International Journal of Technical 

Research(IJTR), Vol. 2, No.1, 1-10. 

Sevim, A. (2009). Dijital Muhasebe, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1903,  İİBF 

Yayınları No: 208, Eskişehir. 

Kavitha, G.(2014). E-Accounting - A Study On Views Of Accounting Professionals In 

Coimbatore City. Asia Pacific Journal of Research, Vol. I, Issue. XI,21-29. 

Kaygusuz, S.Y., Aslan, Ü., Kepçe, N. (2014). Genel Muhasebe-I, T.C. Anadolu  Üniversitesi 

Yayını No: 2654 Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1620, Eskişehir. 



 

381 
 

Kaymak, C. (1996). Muhasebede Yapılan Hata Ve Hilelerin Muhasebe Ve Muhasebe Denetimi 

Yönünden Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara 

Üniversitesi, İstanbul. 

Kılıç, B. İ., Anadolu, Z. (2018). Dijital Çağın Yarattığı Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe 

Hilelerinin Önlenmesine Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), 

Özel Sayı, 55-97. 

Tekin, F., Çelikkaya, A. (2005).Vergi Denetimi, Ankara: Seçkin. 

Yanık, R., Karadaş, A.(2013). E-Faturanın Türkiye Muhasebe Standartları Uyum 

Sürecine Uygun Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri. Ekev Akademi Dergisi, S. 57,133-141. 

Yıldız, E.,Baskan, D. T. (2014). Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan 

Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62, 1-18. 

www.digitalplanet.com.tr 

www.e-defter.gov.tr 

www.e-fatura.gov.tr 

www.gib.gov.tr 

www.ismmmo.org.tr/Yayinlar/E-Kitap/sayi-78/--2538 

www.uyumsoft.com 



 

382 
 

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Osman SEYİTOĞULLARI 1 

Hamza DOĞAN 2 

Özet 

Küreselleşme ve şiddetli rekabet gerçeği karşısında, ürün fiyatlandırılması sürecinde işletmelerin maliyetlerini 

doğru bir şekilde hesaplayabilmesi önem kazanmıştır. Bu durumda geleneksel maliyet yönteminin yetersiz kalması 

ile birlikte stratejik maliyet yönetimi işletmeler adına bir çıkış yolu olarak görülmüştür. Buradan hareketle bu 

çalışmada stratejik maliyet yönetimi konusu ile ilgili ulusal tez merkezinde yer alan ve erişime açık 27 lisansüstü 

tezin içerik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yapılan incelemelerde stratejik maliyet yönetiminin çeşitli sektörlerde uygulanabilirliğini dikkate alan 

çalışmaların yoğunlukta olduğu, ilgili konu hakkında yapılan nitel çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu 

görülmüştür. İncelenen bu çalışmaların sonucunda, işletmelerin stratejik maliyet yönetimini benimsemesi ile 

katma değer oluşturmayan faaliyetlerini önleyebileceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan işletmelerin stratejik maliyet 

yönetimi yoluyla maliyetlerini azaltarak karlılıklarını arttırabilecekleri de tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Stratejik Maliyet Yönetimi, Küreselleşme, Rekabet. 

A REVIEW ON STRATEGIC COST MANAGEMENT 

 Abstract 

With the fact of globalization and fierce competition, it has become important for enterprises to accurately 

calculate their costs during the product pricing process. In this case, strategic cost management has been seen as 

a way out for enterprises with inadequate traditional cost method. The aim of this study is to examine 27 accessible 

graduate theses in the National Thesis Center on strategic cost management.  

In the reviews, it has been observed that the studies considering the applicability of strategic cost management in 

various sectors are intense and the qualitative studies on the subject are limited. As a result of this study, it is 

understood that enterprises can avoid from the activities that do not create added value by adopting strategic cost 

management. On the other hand, it has been determined that enterprises can increase their profitability by 

reducing their costs through strategic cost management. 

Key Words : Strategic Cost Management, Globalization, Competition. 

1. GİRİŞ 

İşletmelerin hızla değişen ekonomik koşullar, tüketici beklentilerindeki farklılıklar ve 

şiddetlenen rekabet karşısında kayıtsız kalması düşünülemez. Bu bağlamda işletmelere düşen 

temel görev sektörel olarak alanında yeniliğe öncülük ederek değişime uyum sağlamaktır. Söz 

konusu görevi yerine getirirken hiç kuşkusuz işletmelerin maliyetlerini doğru bir şekilde 

                                                           
1 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, 

osman.seyitogullari@dicle.edu.tr 
2 Arş. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, 

h_dogan@anadolu.edu.tr 
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hesaplayabilmesi ve faaliyetlerine yön vermesi önem kazanmaktadır. Geleneksel yöntemle 

hesaplanan işletme maliyetlerinin güvenilir ve gerçekçi sonuçlar sunmamasından dolayı 

stratejik maliyet yönetimi ön plana çıkmıştır. Nitekim yönetsel süreçte alınacak kararlar ve 

işletme stratejilerine yön verilmesi noktasında stratejik maliyet yönetiminin etkin olduğunu 

söylemek mümkündür. Buradan hareketle araştırmaya konu olan bu çalışmada stratejik maliyet 

yönetimiyle ilgili çeşitli hususlara değinildikten sonra içerik analizi yöntemi aracılığıyla ulusal 

tez merkezinde yer alan konuyla ilgili lisansüstü tezlerin detaylı olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

2. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ KAVRAMI 

Günümüzde şirketler yoğun rekabet etkisiyle gittikçe karmaşıklaşan bir iş piyasasında 

faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Böyle bir ortamda fiyat ve maliyet faktörleri 

şirketlerin performansında belirleyici bir işlev göstermektedir (Ilic at al., 2010: 193). Ürün 

fiyatlarının şekillendirilmesi sürecinde üretim maliyetlerinin doğru ve uygun bir şekilde tespit 

edilmesinin yanı sıra güvenilir maliyet bilgilerinin karar alma süreçlerine yansıtılması da 

şirketler adına önem kazanmıştır. Bu doğrultuda sadece maliyetlerin kaydedilmesine dayanan 

geleneksel maliyet yönetiminin yetersiz kalmasıyla birlikte stratejik maliyet yönetimi şirketler 

için faydalı bir seçenek olarak sunulmuştur. Şirket yöneticilerine uygun bilgilerin sunulması ve 

karar verme süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol oynayan stratejik maliyet yönetimi ile ilgili 

literatürde farklı tanımlara rastlamak mümkündür (Souza and Rasia, 2012: 124). Stratejik 

maliyet yönetimi kavramı, firmaların maliyet yönetim metotlarından yararlanarak bir yandan 

maliyetlerini azaltmalarına diğer yandan da stratejik konumlarını güçlendirmelerine imkân 

tanıyan etkin bir araç olarak tanımlanabilir (Cooper and Slagmulder, 1998a:14’ten aktaran 

Kumar and Nagpal, 2011: 120). Farklı bir bakış açısına göre ilgili kavram, stratejik olarak 

işletme faaliyetlerine ve yönetsel karar süreçlerine yön verebilme potansiyeli bulunan gerekli 

bilgilerin maliyet muhasebesi sürecinde hazırlanarak detaylı bir şekilde analiz edilmesi olarak 

ifade edilebilir (Yüzbaşıoğlu, 2004: 401). 

İfade edilen tanımlar çerçevesinde üretilen mal ve hizmet maliyetlerinin stratejik bir şekilde 

analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını öngören stratejik maliyet yönetiminin bir yandan 

tüketicilere yönelik daha fazla değer sunarak işletmenin stratejik pozisyonunun 

iyileştirilmesine,  diğer yandan da işletme maliyetlerinin azaltılmasına hizmet ettiğini söylemek 

mümkündür. (Savić at al., 2014: 1008). 

3. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ İLKELERİ 

Firmanın stratejik açıdan ilerleme kat etmelerine imkân tanıyan stratejik maliyet yönetimine 

yön veren bir takım ilkelere dikkat çekilmektedir. Bahse konu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

 Etkin bir maliyet yönetimine ulaşma adına yapısal olarak firmanın maliyet ve 

gelirlerinin hangi kalemlerden kaynaklandığını analiz etmek, 
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 Firmanın faaliyet alanları analiz edilerek rekabet avantajı sunan alanlara odaklanmak, 

 Firma merkezli fonksiyonel karmaşıklık gösteren süreçleri tespit ederek azaltma yoluna 

gitmek, 

 Verimliliğin arttırılmasına imkân tanıyan maliyetlerden kaçınmamak, 

 Maliyetleri etkin bir şekilde yönetme adına gerekli stratejileri kullanmak, 

 İş görenlerin maliyet yönetiminde başarılı olmaları adına gerekli eğitim süreçlerinden 

kaçınmamak, 

 Karar süreçlerinde iş görenlerin fikirlerinden yararlanılmalıdır (El Kelety, 2006: 80 – 

82). 

4. LİTERATÜR ÖZETİ 

Köse (2004), çalışmasında stratejik maliyet yönetimi çerçevesinde faaliyete dayalı yönetim 

sistemini bir işletmede uygulayarak geleneksel maliyet yönteminden farklarını irdelemiştir. 

Yapılan uygulama sonucunda, ilgili sistemle işletmedeki faaliyetlerin analiz edilerek katma 

değer sunan faaliyetlerin her birinin maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanabildiği ve işletme 

adına olumsuz sonuçlar doğuran faaliyetlerin de yine bu sistem aracılığıyla kolaylıkla tespit 

edilip elimine edilebileceği bulunmuştur. 

Yiğiter (2004) tarafından yapılan çalışmada, stratejik maliyet yönetimi teknikleri kapsamlı bir 

şekilde değerlendirdikten sonra İMKB’de işlem gören firmalardan bu yöntemi benimseyenler 

ile benimsemeyenler arasında istatiksel açıdan herhangi bir farklılık olup olmadığı analiz 

edilmiştir. Karlılık oranlarına dayanılarak yapılan analiz sonucunda stratejik maliyet yöntemini 

benimseyen firmaların diğer firmalara oranla gerek brüt kar marjlarının, gerekse esas 

faaliyetlerine dayalı kar marjlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayvaz (2004), çalışmasında rekabetin hâkim olduğu bir ortamda varlığını devam ettirmek 

isteyen işletmelerin mamul fiyatlama süreçlerinde stratejik olarak AR – GE çalışma 

maliyetlerinin gözetilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda geliştirilen bir örnek 

uygulama ile işletmelerin fiyatlama süreçlerinde stratejik olarak maliyet tekniklerini tercih 

ederek kar edebilecekleri savunulmuştur. 

Nemli (2005), çağın gereksinimleri ile yetersiz kalan geleneksel maliyet yöntemi karşısında 

stratejik maliyetleme bağlamında geliştirilen faaliyet tabanlı maliyetleme ve bütçelemeyi 

çalıştıktan sonra küçük ölçekli bir firmada uygulama gerçekleştirmiştir. Uygulama sonucunda 

geleneksel maliyet yöntemine kıyasen faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile işletme 

maliyetlerinin daha gerçek bir şekilde tespit edilebileceği bulunmuştur. 

Atmaca (2005), çalışmasında stratejik maliyet yönteminin etkili bir unsuru olarak kabul gören 

hedef maliyet yöntemini teorik olarak inceledikten sonra ilgili yöntemin uygulanabilirliğini 

tespit etme adına faaliyetlerini mobilyacılık sektöründe sürdüren bir işletme üzerinde uygulama 
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yapmıştır. Gerçekleştirilen uygulama ile geleneksel maliyet yöntemi karşısında hedef maliyet 

yöntemini benimseyen söz konusu işletmenin ürün maliyetlerini daha ucuza karşılayacağını 

tespit edilmiştir. 

Altınbay (2006), stratejik maliyet yönetimi kapsamında içerik olarak kaizen ve hedef 

maliyetleme yöntemlerini oluşturan yaşam seyri maliyetleme sistemini çalışmıştır. Bahse konu 

sistem daha çok montaj sanayiinde kullanıldığından otomotiv sektöründe yer alan bir işletmeye 

uygulama yapılmıştır.  Uygulama sonucunda, maliyetlerin belirlenmesi sürecinde çalışan 

fikirlerine önem veren bu sistemin genel itibariyle üretim süreçlerine odaklandığı ve muhasebe 

ile mühendislik uygulamalarını bütünleştiren faydalı bir yöntem olduğu görülmüştür. 

Ahmadov (2006) tarafından yapılan çalışma ile stratejik maliyet yönteminin etkili bir unsuru 

olarak görülen hedef maliyet yönteminin mobilya sektöründe uygulanabilirliğinin belirlenmesi 

amacıyla frekans analizinin ön planda olduğu istatiksel analiz yapılmıştır. Uygulama 

aşamasında başlangıçta çeşitli sorunlarla karşılaşılabilmesine karşın hedef maliyet yönteminin 

mobilya sektöründe uygulanabileceği yapılan analiz sonucunda tespit edilmiştir. 

Genelioğlu (2006) tarafından yapılan çalışmada stratejik maliyetleme sürecinde yer alan 

faaliyete dayalı maliyetleme ile balanced scorecard bütünleştirilmesi gerekliliği savunularak bir 

işletmede uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda söz konusu bütünleştirmenin işletmeye 

çeşitli faydalar sunacağı önerilmiştir. 

Gersil (2006) geleneksel yöntemin eksikliğine atfen ileri sürülen ürün yaşam seyri maliyet 

tekniği stratejik maliyet bağlamında ele alınarak bir işletme üzerine uygulama yapmıştır. 

Yapılan uygulama ile ilgili işletmenin ürün yaşam seyri maliyet tekniğini hayata geçirmesi 

halinde önemli maliyet tasarrufları sağlayacağı tespit edilmiştir. 

Saygın (2008) tarafından yapılan çalışma ile stratejik maliyet yönetimi ekseninde hedef ve 

kaizen maliyet yöntemlerinin birlikte uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere bir sosyal tesiste 

araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda gerekli şartların yerine getirilmesi ile ilgili 

sosyal tesisin maliyetlerini azaltabileceği önerilmiştir. 

Sarıkaya (2008) ilgili çalışmasında konaklama işletmelerinde stratejik maliyet yönetiminin 

uygulanabilirliğini tespit etmek adına 30 konaklama işletmesini temel alan nitel bir araştırma 

yapmıştır. Rekabetin hâkim olduğu çevresel koşullar, müşteri, ürün, sektör ve işletme 

koşullarının stratejik maliyet yönetiminin başarısında belirleyici olduğu ve çalışmaya konu 

işletmelerde ilgili yönetimin uygulanabilir seviyede olduğu yapılan araştırma sonucunda 

bulunmuştur. 

Özkan (2008) bir liman işletmesinde istihdam edilen çalışanların maliyetlerini tespit etme adına 

stratejik maliyet yönetimi bağlamında faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini inceleyerek 

uygulama aşamasında 2007 verilerinin dikkate alındığı havuz sistemini sunmuştur. Bu sistemle 
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birlikte, gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırıldığı ve değer sunan işlemlere ilgili işletmenin 

daha fazla öncelik verebileceği anlaşılmıştır. 

Eser (2009) ilgili çalışmasında stratejik maliyet yönetimi ekseninde kabul gören hedef maliyet 

yöntemi ile karlılık ilişkisini yansıtmak adına konaklama işletmesi üzerine bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Hedef maliyetle birlikte ilgili işletmenin daha fazla kar edinebileceği tespit 

edilmiştir. 

Gündoğan (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile stratejik maliyet yönetimi 

perspektifinde 60 üniversitenin stratejik planları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak 

ilgili üniversitelerin gerek kurumsal yapı gerekse finansal açıdan stratejik planlamalarında 

maliyet unsurunu göz ardı ettikleri bu çalışma kapsamında bulunmuştur. 

Terzi (2009) çalışması ile stratejik maliyet yönetiminin baz alındığı transfer fiyatlama sistemi 

ve performans ölçümünü bir uygulama çerçevesinde ortaya koymaya çalışmıştır. Yapılan 

uygulama sonucunda, Uluslararası Muhasebe Standartlarının transfer fiyatları ile işletme 

performans ölçümünün değerlendirilmesinde belirleyici olduğu ve işletmede yerleşik 

sorumluluk merkezleri ile işletme performansını bütünüyle etkilediği tespit edilmiştir.  

Özal (2010) çağın gereksinimleri karşısında etkin bir işlev gösteren stratejik maliyet 

yönetiminin hastane işletmelerinde uygulanabilirliğine dikkat çekme adına bir anket çalışması 

gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışma bağlamında hastane işletmelerinde stratejik maliyet 

yönetiminin uygulanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Köroğlu (2012) tarafından yapılan çalışmada sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme 

yöntemi, stratejik maliyetleme yöntemi ekseninde değerlendirilerek bir otel işletmesinde 

uygulama yapılmıştır. Yöneticilerin zamanında etkin ve tutarlı maliyet bilgilerine söz konusu 

yöntem aracılığıyla ulaşabileceği uygulama sonucunda görülmüştür. 

Yazarkan (2012) çalışmasında tedarikçi seçiminde etkinliğini tespit etme adına sahipliğin 

toplam maliyeti yaklaşımını stratejik maliyet yönetimi bağlamında ele almış ve bu çerçevede 

İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer edinen 225 firmanın 

görüşlerine odaklanan bir anket uygulaması gerçekleştirmiştir. Anket verilerinden edinilen 

bilgilerle araştırmaya konu firmaların sahipliğin toplam maliyeti yaklaşımına sıcak baktıkları 

ve satın alma kararlarının şekillendirilmesi sürecinde ilgili yaklaşımdan dolaylı yollardan da 

olsa yararlandıkları tespit edilmiştir. 

Koçakoğlu (2012) stratejik maliyet yönetimi kapsamında mamul yaşam dönemi maliyetleme 

yaklaşımını detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra çalışmasında bir uygulamaya yer vermiştir. 

Uygulama sonucunda çalışmaya konu yaklaşımın işletme birim maliyetlerinin doğru bir şekilde 

tespit edilmesinde belirleyici olduğu anlaşılmıştır. 

Oral (2013) genel üretim maliyetlerinin değerlendirilmesi sürecinde stratejik maliyet 

yönetiminin etkinlik düzeyini analiz etmeye çalışmıştır. Yapılan analizle stratejik maliyet 
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yönetiminin geleneksel maliyet yöntemiyle kıyaslandığında daha doğru sonuçlar verdiği 

belirlenmiştir. 

Tünel (2014) tarafından yapılan çalışma kapsamında stratejik maliyet yönetiminin karlılık ile 

ilişkisini belirleme adına Borsa İstanbul’da kayıtlı bir gıda işletmesi üzerine araştırma 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda stratejik maliyet yönetiminin karlılık yönünde olumlu etkiler 

sunacağı tespit edilmiştir. 

Avci (2014) ilgili çalışmasında stratejik maliyet yönetiminin sürdürülebilirlik üzerindeki 

etkisini teorik çerçevede incelemiştir. Stratejik maliyet yönetimiyle birlikte işletmelerin rekabet 

üstünlüğü sağlayarak pazar paylarını koruyabileceği ve sürdürülebilirliğe ulaşılabileceği 

çalışma kapsamında vurgulanmıştır.  

Dağlı (2017) kurumsal rekabet gücü üzerinde stratejik maliyet yönetiminin etkinliğini 

belirlemek amacıyla sağlık sektöründe yer alan kurumlara yönelik ankete dayalı bir uygulama 

gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda stratejik maliyet yönetimi yaklaşımları sayesinde 

kurumsal karlılıkta belirleyici rol oynayan finansal performans ile hizmet kalitesinin 

arttırılabileceği görülmüştür. 

Kurtlar (2018) bir uygulama ekseninde stratejik maliyet yönetimi kapsamında yer alan faaliyet 

tabanlı maliyet yöntemi ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet yöntemini, geleneksel maliyet 

yöntemiyle karşılaştırmıştır. Uygulama sonucunda faaliyet tabanlı maliyet yöntemi geleneksel 

maliyet yönteminden daha doğru sonuçlar vermesine karşın, zaman etkenli faaliyet tabanlı 

maliyet yönteminden doğruluk derecesi daha düşük sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.  

Yağmurlu (2018) stratejik maliyet yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisini 

belirleme adına Borsa İstanbul’a kayıtlı imalat işletmeleri üzerine ankete dayalı bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışma sonucunda stratejik maliyet yönetiminin finansal 

performansın yanı sıra işletmelerin genel performansı üzerinde de önemli etkilere sahip olduğu 

gerçeği ile karşılaşılmıştır. 

Karaosman (2019) ilgili çalışmasında düşük maliyetli havayolu işletmelerinde stratejik maliyet 

yönetimi yaklaşımlarından biri olarak görülen hedef maliyetleme yöntemini baz alan bir 

uygulama geçekleştirmiştir. Hedef maliyetleme yöntemiyle birlikte ilgili işletmelerin 

maliyetlerini düşürerek bilet fiyatlarına yansıttığı ve bu sayede karlılıklarını arttırdıkları 

sonucuna varılmıştır. 

Erli (2019) ilgili konu bağlamında özel bir hastanede örnek olay uygulaması geliştirerek faaliyet 

tabanlı maliyetleme yöntemini geleneksel maliyet yöntemiyle karşılaştırmıştır. Yapılan 

karşılaştırma sonucunda faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemiyle ilgili hastanenin daha düşük 

maliyete ulaşabileceği tespit edilmiştir. 
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5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada yöntem olarak içerik analizi tercih edilmiştir. Stratejik maliyet yönetimi konusu 

ile ilgili ulusal tez merkezinde yer alan ve erişime açık 27 lisansüstü tez içerik olarak 

incelenmiştir. 

6. BULGULAR VE SONUÇ 

Araştırmaya konu olan tezlerle ilgili yapılan içerik analizleriyle stratejik maliyet yönetiminin 

çeşitli sektörlerde uygulanabilirliğini dikkate alan çalışmaların yoğunlukta olduğu, ilgili konu 

hakkında yapılan nitel çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.  

Ele alınan çalışmalar ışığında, genel itibariyle stratejik maliyet yönetimi ile ilgili yöntemlerin 

işletmelerce pek fazla tercih edilmediği görülmüştür.  Buna rağmen işletmelerin stratejik 

maliyet yönetimini benimsemesi ile katma değer oluşturmayan faaliyetlerini önleyebileceği 

incelenen çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Diğer taraftan işletmelerin stratejik maliyet 

yönetimi yoluyla maliyetlerini azaltarak karlılıklarını arttırabilecekleri de tespit edilmiştir. 
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HİSSE SENETLERİ BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SAĞLIK 

KURUMLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ 

ANALİZİ 

 

Mehmet ÖZYURT 1 

Mehmet ALTUNTAŞ 2 

Bilal YILDIRIM 3 

Özet 

Sağlık hizmet kurumlarını, diğer hizmet ve mal üreten kurumlardan farklı kılan özellikleri olmakla birlikte; bir 

işletme olmaları, finansal yapıları, finansal işlevleri olması dolayısı ile bu bakımdan diğer işletmelere 

benzemektedirler. Sağlık kurumlarının performanslarının nasıl ölçüleceği tartışılagelen konulardan biridir.  

Sağlıkta kısıtlı kaynakların hangi proje ve faaliyetlere aktarılacağı konusunda maliyet minimizasyon, maliyet-

etkililik, maliyet-yararlanım ve maliyet-fayda analizleri kullanılmakla birlikte, söz konusu kurumun mali ve 

finansal performansı olduğunda iktisat biliminden gelen, firmaların bilanço ve gelir tablolarından hareketle 

hesaplanan çeşitli rasyolar kullanılmaktadır. Buradaki problem, bu rasyoların her birinin farklı bir perspektif ile 

farklı konulardaki performansı ölçmeleridir. Bu probleme bir çözüm olabilecek TOPSİS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solutions) analizi, tüm bu rasyoları (likidite oranları, finansal oranlar, faaliyet 

oranları ve kârlılık oranları ana başlıkları altında toplam 12 rasyo) tek bir rasyoya indirgemekte ve bir bakıma 

parça parça olan analizleri birleştirerek resmin tamamını görmeye yaramaktadır.  

Literatürde daha önce çeşitli sektörler ve firmalar için yapılan TOPSİS analizinin, bu çalışma bağlamında bu kez 

hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 2 sağlık kurumunun finansal performanslarının analizinde 

kullanılması ve 2016 yılsonu verilerinden başlamak üzere 6 aylık periyotlarla 2019 ilk yarısına kadar toplam 6 

farklı dönemin bilanço ve gelir tablosu verileri ile iki sağlık kurumunun finansal performansları analiz edilmeye 

çalışılmıştır.   
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS WITH TOPSIS METHOD OF 

COMPANIES WHICH ARE LISTED IN HEALTH SECTOR IN BORSA ISTANBUL 

 Abstract 

Health care institutions there are features that make it different from other service and goods-producing 

institutions but they are similar to other businesses because they are a business, because they have financial 

structure and financial functions. How to measure the performance of health institutions is one of the topics 

discussed. 
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On which projects and activities to transfer limited resources in health; cost minimization, cost-effectiveness, cost-

utulity, cost-benefit analysis are used. However, in the case of the financial and financial situation of the 

institution, various ratios obtained from the economic sciences and calculated from the balance sheets and income 

statements of the companies are used. The problem is that each of these ratios measures performance on different 

issues from a different perspective. A solution to this problem, TOPSIS (Technique for Order Preference by Ideal 

Solutions) analysis, all these ratios (liquidity ratios, financial ratios, operating ratios and profitability ratios under 

the main headings total 12 ratios) to a single ratio to reduce and somewhat It is used to see the whole picture by 

combining the analysis.  

In the literature, TOPSIS analysis previously is used in the analysis of financial performance for various sectors 

and companies. In this study, this analysis is used to analyze the financial performance of 2 health institutions 

whose shares are traded on Borsa Istanbul. In the analysis is used to the balance sheet and income statement data 

for 6 months of periods starting from the end of 2016 to the first half of 2019. 

Key Words : Financial Performance, Health İnstitutions, TOPSIS, Hospital Financial Evaluation. 

1. GİRİŞ 

Karar vermek hayatın kaçınılamaz bir parçasıdır. İnsanlar yaşamlarında gerçekleştirdikleri her 

fonksiyonda çeşitli kararlar vermektedirler. Aynı şekilde işletmeler için de gerek işletmenin 

yöneticileri gerek ortakları gerekse de yatırımcıları, işletmenin hayatta kalabilmesi, 

faaliyetlerini sürdürebilmesi ve var oluş amacını gerçekleştirebilmesi için, kısacası işletmenin 

geleceği için kararlar vermek ve gerekli seçimleri yapmak durumundadırlar. Bu karar ve 

seçimler, bazen birçok belirsiz etken altında verilme durumunda olsa da en rasyonel kararların 

verilebilmesi için, bu kararları verecek kişiler çeşitli verilerden ve ölçütlerden faydalanırlar. 

Kullanılan verilerin başında işletmenin finansal tablolarındaki kayıtlar gelmektedir. Finansal 

tablolardaki verilerden elde edilen göstergelerle hesaplanacak finansal performans sadece söz 

konusu işletmenin yönetici, ortak ve kredi veren kurumları için değil, aynı zamanda işletme 

çalışanları ve potansiyel yatırımcılar için de önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır (Akal, 2005; 

Akgün ve Temür, 2016).    

Bir karar probleminde birden fazla nicelik ve nitelik ile birlikte, birden çok amaç var ise bu tip 

karar problemleri “Çok Nitelikli Karar Verme” (ÇNKV) problemleri adı altında 

incelenmektedir. Çok nitelikli karar verme problemlerinin analizinde kullanılan bir çözüm yolu 

da TOPSIS’dir. TOPSİS kelimesi, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. TOPSİS analizinin mantığı, çözüm 

yoluna giden alternatiflerden en uygun çözüm için pozitif ideal çözüme en yakın, negatif (ideal 

olmayan) çözüme de en uzak olması beklenir (Hwang C. L. Ve Yoon, K., 1995).  

Bu çalışmada önce literatürde TOPSIS analizinin kullanıldığı çalışmalar özetlenecek, daha 

sonra BİST’te işlem gören sağlık kurumları hakkında bilgiler verilip, bu kurumların TOPSIS 

yöntemi ile finansal performanslarının analizi kısmına geçilecektir.  
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2. LİTERATÜR 

TOPSİS Analizi ve Kullanıldığı Çalışmalar 

Literatürde TOPSIS analizinin kullanıldığı pek çok çalışma olmakla birlikte, farklı 

sektörlerdeki kullanımlardan birer tanesi çalışmanın yayınlandığı yıla göre sıralanarak ele 

alınmıştır.  

Uygurtürk ve Korkmaz, (2012) ilgili çalışmalarında, Borsa İstanbul’da işlem gören 13 ana 

metal sanayi işletmesinin 2006-2010 dönemine ait mali tabloları kullanarak, işletmelerin 

finansal performanslarını TOPSIS yöntemi yardımı ile analiz etmişlerdir. Çalışmanın 

sonucunda bu işletmelerin performans değerlerinin 2006-2010 yılları arasındaki dönemde genel 

olarak değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Genç ve Masca, (2013) TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemleri ile Elde Edilen Üstünlük 

Sıralamalarının Bir Uygulama Üzerinden Karşılaştırılması çalışmalarında, 28 Avrupa Birliği 

üye ülkesi ve Türkiye’nin 2012 yılı ekonomik performanslarını; faiz oranları, bütçe dengesi, 

kamu borçları, enflasyon oranı, büyüme oranı ve işsizlik oranı kriterlerini kullanarak hem 

TOPSIS hem PROTMEHEE analiz yöntemleri ile incelemişlerdir. Ulaşılan sonuçları iki analiz 

yönteminin karşılaştırılması için kullanmışlardır. Sonuç olarak elde edilen sonuçların çok 

yüksek bir oranda birbirine benzediği görülmüştür. 

Samut, (2014) İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve 

TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu çalışmasında, uluslararası düzeyde eğitim 

performanslarını değerlendirmiş, yöntem olarak ilk aşamada AHP (Analytic Hierarchy Process 

– Analitik Hiyerarşi Süreci) ile eğitim performans kriterlerini ağırlıklandırmış, daha sonra bu 

ağırlıklandırmayı TOPSIS analizine dâhil ederek 34 OECD ülkesinin 2009 yılı verilerini 

kullanarak eğitim performanslarını sıralamıştır. En başarılı ülkeyi Lüksemburg, en başarısız 

ülkeyi Türkiye olarak belirlemiştir. Lüksemburg’u, İsviçre ve Kanada izlemiş, bu ülkelerin 

öğretmen maaşlarının ve GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla)’dan eğitime ayırdıkları payın 

oldukça yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Özçelik ve Kandemir, (2015) ilgili çalışmalarında Borsa İstan¬bul’da (BIST) işlem gören yedi 

turizm şirketinin 2010-2014 dönemine ilişkin finansal performanslarını likidite, kaldıraç, 

kârlılık ve faaliyet göstergeleri kapsamındaki sekiz finan¬sal oranı kullanarak 

değerlendirmişlerdir. TOPSIS yönteminin işletme performanslarını etkileyen çok sayıda 

değişkeni bir araya getirerek genel bir performans değeri sunmada kullanılabilecek etkili bir 

yöntem olduğunu belirtmişlerdir. 

Akgün ve Temür, (2016) BIST Ulaştırma Endeksine Kayıtlı Şirketlerin Finansal 

Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi isimli çalışmalarında, Borsa İstanbul 

ulaştırma endeksine kayıtlı iki havayolu şirketinin 6 yıllık (2010-2015) finansal 

performanslarını değerlendirmede TOPSIS analizini kullanmışlardır ve belirtilen dönemler için 
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iki havayolu şirketini hem birbiri ile hem de şirketlerin ayrı ayrı kendi geçmiş yılları ile 

karşılaştırılmasını yapmışlardır. İki havayolu şirketinin farklı performans göstergeleri açısından 

birbirine üstünlük sağlayabildiği, bu yüzden genel bir değerlendirme yapılabilmesi için TOPSIS 

yönteminin seçilebileceğini belirtmişlerdir. 

Güdük ve Güdük, Ö. (2017) Üç farklı hastanenin 2016 yılı verilerini kullanarak palyatif bakım 

merkezlerinin performansını TOPSIS analizi ile kıyaslanmışlardır. Kullandıkları kriterler, 

yatak başına düşen personel oranı, yatak doluluk oranı, ortalama yatış gün süresi, taburcu edilen 

hasta oranı, sevk edilen hasta oranı ve ölen hasta oranı verilerinden oluşmaktadır. Gelecekte 

yapılacak çalışmalar için daha fazla merkezin ve farklı kriterlerin kullanımını önermişlerdir.  

Ayaydın vd. (2018) Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi: AHS 

(Analitik Hiyerarşi Süreci) ve TOPSIS Yöntemleri Uygulaması isimli çalışmalarında, 

Türkiye’de faaliyet gösteren 29 mevduat bankasının 2011-2013 yılları için finans değerlemesi 

yapmışlar ve bu bankaları performanslarına göre sıralamışlardır. 29 mevduat bankasından 

yabancı sermayeye sahip bankaların daha başarılı mali performans gösterdiği sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Kayalı ve Aktaş, (2018) ilgili çalışmalarında Borsa İstanbul (BİST)’da hisse senetleri işlem 

gören otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin 2010-2015 yılları arasındaki finansal 

tabloları ve faaliyet raporları kullanılarak finansal oranlar belirlemiş ve bu 7 otomotiv şirketinin 

finansal performans tablosunu TOPSIS analizi ile çıkarmışlardır. Bazı şirketlerin grup 

içerisinde sıralamasını istikrarlı bir şekilde koruduğunu ve bu başarıların şirketlere olan kaynak 

yatırımının artışıyla ya da yatırımlarını yeni teknolojik yatırımlara yöneltmeleriyle 

ilişkilendirmişlerdir. 

3. MATERYAL METOD 

Bu çalışmada BIST’te sağlık alanında hisse senetleri işlem gören MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 

A.Ş. (Medikal Park-MPARK) ve LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, 

EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) iki sağlık kuruluşunun 

Borsa İstanbul (BIST) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) elde edilen 2016 yılsonu 

bilanço ve gelir tabloları verilerinden başlanarak, 2019 ilk 6 ay verilerine kadar, 6 aylık 

periyodik veriler alınarak, Çizelge 2’deki finansal oranlar kullanılarak, iki şirket için de toplam 

6 dönem incelenmeye alınmıştır. Finansal performans analizi için çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden TOPSIS analizi kullanılmıştır. 

BİST’te Sağlık Kurumları Alanında Kayıtlı Şirketler 

 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (MPARK): 1993 yılında kurulmuştur. Paylarının 

yarısına yakını 2018 yılında Borsa İstanbul’a kote edilip halka arz edilmiştir. 

Günümüzde kamuyu aydınlatma platformu verilerine göre şirketin fiili dolaşımdaki pay 
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tutarı: 69.609.403 TL, fiili dolaşımdaki pay oranı: 33,46’dır. Hisseleri Borsa İstanbul’da 

MPARK kodu ile işlem görmektedir (KAP, 2019). 

 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ 

VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH): 1996 yılında kurulmuştur. Payları 2011 

yılında Borsa İstanbul’a kote edilip halka arz edilmiştir. Günümüzde kamuyu 

aydınlatma platformu verilerine göre şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı: 15.213.866 

TL, fiili dolaşımdaki pay oranı: 63,39’dur. Hisseleri Borsa İstanbul’da LKMNH kodu 

ile işlem görmektedir (KAP, 2019). 

Çizelge 2. Finansal Performansları Analiz Edilecek Sağlık Kurumları ve BIST Kodları 

BIST Kodu Şirket 

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  

LKMNH 
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM 

HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.  

Analizde Kullanılacak Oranlar ve Olması Beklenen İdeal Sonuçlar 

Finansal performans göstergeleri, işletmelerin gelir tablosu ve bilanço gibi finansal 

tablolarındaki verilerin birbirine göre durumlarını ve bu verileri zaman içerisindeki değişiminin 

analiz edilip izlenmesine olanak sağlayan göstergelerdir (Akal, 2005).  

Finansal performans göstergeleri, işletme sahipleri ve yöneticileri için geleceğe dönük yatırım 

kararlarının alınmasında, kredi veren kuruluşların, kredi vereceği söz konusu işletmelerin 

finansal durumlarını görmelerinde, yatırımcılar için işletmenin mevcut finansal durumunu ve 

gelecek için taşıdığı potansiyeli belirleyebilmelerini sağlar (Akal, 2005). 

Finansal analizlerde kullanılan pek çok analiz ve yöntem olmakla birlikte oran analizleri bu 

analizler arasında önemli bir yer kaplar. Oran analizinde rasyoları 4 ana grup ve 12 alt gruba 

ayırmak mümkündür. 4 ana grup, likidite oranları, finansal (mali) yapı oranları, faaliyet oranları 

ve karlılık oranlarıdır. Bu çalışma kapsamında da ayrım Çizelge 2’de görüleceği gibi 4 ana 

gruba ve 12 alt orana ayrılmıştır. TOPSIS analizin sübjektif tek yönü bu oranların 

ağırlıklandırmalarının uygulayıcıya göre değişebiliyor olmasıdır. Bu sübjektifliği ortadan 

kaldırmak için, her oran eşit derecede önemli olarak ele alınmış ve her birinin ağırlığı 0,083 

olarak alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken tüm ağırlıklar toplamının 1’e eşit olmasıdır. 

Analizde kullanılacak oranlar ve olması beklenen sonuçların belirlenmesi TOPSIS analizinin 

4. Adımı olan Pozitif İdeal Çözüm çizelgesinin oluşturulması açısından önemlidir. Analizde 

kullanılacak 12 oran ve sağlık sektöründe olması beklenen sonuçları şu şekildedir: 

 Cari Oran (CO): Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile elde edilir. Bu 

oran işletmenin kısa vadeli borçlarını, yakın bir gelecekte paraya çevrilmesi beklenen 

varlıklarla ödeyebilme gücünü ölçer. İşletmenin borç ödeme gücünü ölçtüğünden bu 
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oranın yüksek olması beklenir, ancak bunun bir sınırı vardır. Oranın yüksek olması 

işletmede atıl fon bulunduğunu, kaynakların etkin kullanılmadığını gösterir. Genel 

olarak cari oranın 2 olması yeterli kabul edilmektedir ve hastane endüstrisinde de bu 

oranın 2 olması beklenir (Gider, 2011).  

 Likidite (asit-test) Oranı (LO): Cari orandan farkı kesrin payında stoklara yer 

verilmemesidir. Bunun nedeni stokların nakde çevrilmesinin zaman alması veya 

stokların satışından elde edilecek paranın işletmeye dönmesinin, borçların vadesine göre 

daha fazla zaman alabilmesidir. Asit-test oranının 1 veya 1’den büyük olması işletmenin 

borçlarını ödeyebileceğini göstermektedir. 1’den düşük olması işletmenin kısa vadeli 

borçlarının ödenmesi açısından bir tehlike işareti olarak kabul edilmektedir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2014: 47).  

 Nakit Oran (NO): Para ve para benzeri varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile 

hesaplanmaktadır. Bu oran işletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil 

edememesi halinde, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerde nakit oranının yüzde 20’nin altına düşmemesi gerektiği, genel kabul görmüş 

bir orandır (Gider, 2011). Yine yüzde 20’den çok fazla olması elde gereğinden çok nakit 

tutulduğu, bunların üretime koşulmadığı, yani kaynakların etkin kullanılmadığı durumu 

gösterdiği söylenebilir.  

 Finansal Kaldıraç Oranı (MO1): Toplam yabancı kaynakların toplam aktiflere 

oranlanmasıyla hesaplanır. İşletmeye borç verenlerin sağladığı fonların toplam 

kaynaklar içerisindeki yüzdesini gösterir. Bu oranın yüksek olması kredi verenler 

açısından işletmenin emniyet marjının düşük olduğunu ve işletmenin faiz ve anapara 

ödemeleri nedeniyle güç duruma düşeceğini gösterir, yani kredi verenler bu oranın 

düşük olmasını bekler. Öte yandan işletme ortakları bu oranın yüksek olmasını isterler. 

Zira toplam borç oranının yüksekliği yönetimin paylaşılmamasını da ifade eder. Ayrıca 

borçlanmanın sağladığı kaldıraç etkisi ile karlılık daha fazla artırılabilir. Fakat ortakların 

bu oranı devamlı olarak yükselterek kaldıraç etkisinden sınırsız olarak faydalanma 

olanakları yoktur (Ceylan ve Korkmaz, 2014: 53).  

Batı ülkelerinde finansal kaldıraç oranının yüzde 50 üzerine çıkması bir uyarı işareti olarak 

yorumlanmaktadır. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde öz sermaye 

sağlanmasındaki kurumsal güçlükler nedeniyle söz konusu oranın yüzde 50’nin 

üzerinde olması normal karşılanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken Türkiye’de 

borçlanma maliyetlerinin yüksek olması ve faiz oranlarındaki dalgalanmanın finansal 

kaldıracı olumsuz yönde çalışmaya itebileceğidir (Gider, 2011:91; Ceylan ve Korkmaz, 

2014: 53).  

 Özkaynak / Toplam Aktifler Oranı (MO2): Bu oran aktif kıymetlerin yüzde kaçının 

işletme sahip veya sahipleri tarafından finanse edildiğini gösterir. Batı ülkelerinde yüzde 
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50’nin altına düşmesi genellikle bir tehlike işareti olarak yorumlanır. Fakat yine Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde öz sermaye sağlanmasındaki kurumsal güçlükler 

nedeniyle söz konusu oranın yüzde 50’nin altında olması normal karşılanmaktadır. 

Hastane endüstrisinde bu oran yüzde 50-55 arasındadır (Gider, 2011). 

 Özkaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar Oranı (MO3): Bu oran işletme özsermayesi 

ile borç sahiplerinin paralarını geri alıp alamayacağını belirler. Oranın 1:1 olması borç-

özermaye dengesi açısından yeterlidir. Fakat oranın 1’in altına düşmesi, işletme 

sermayesini işletme sahiplerinden çok 3. Kişilerin karşıladığını, oranın 1’in üzerine 

çıkması işletme faaliyetlerinde kullanılan iktisadi varlıkların büyük kısmının öz 

sermaye ile finanse edildiğini gösterir (Gider, 2011).  

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasifler Oranı (MO4): Bu oran işletme 

varlıklarının yüzde kaçını kısa vadeli yabancı kaynaklarla sağladığını gösterir. Yüzde 

30 oranında olması beklenir (Akca ve İkinci, 2014: 116). Bu orandan fazla olması 

işletmenin varlıklarının olması gerekende yüksek bir oranının kısa vadeli borçlar ile 

finanse edildiğini gösterir.  

 Duran Varlıklar / Özkaynaklar Oranı (MO5): Duran varlıkların ne ölçüde özsermaye ile 

finanse edildiğini gösterir. Oranın 1 olması duran varlıkların tümünün özsermaye ile 

finanse edildiği anlamına gelir. İleri teknoloji kullanan işletmelerde, büyük kamu 

kuruluşlarında bu oran 1’den büyük olabilir (Ceylan ve Korkmaz, 2014: 55). Fakat 

oranın 1’den çok fazla olması işletmenin duran varlıklarını finanse etmesinde 

özkaynaklarının yetersiz olduğunu, bunun yerine ya kısa vadeli ya da uzun vadeli 

borçlanmaya gittiği söylenebilir.  

 Net Satışlar / Toplam Aktifler Oranı (FO1): Aktiflerin devir hızı da denilen bu oran, net 

satışların toplam aktifleri kaç defa yenileyebildiği anlamına gelmektedir. Yüksek devir 

hızı işletmenin aktiflerini tam kapasite ile kullandığını, düşük bir devir hızı ise aktifin 

tam kapasite ile kullanılmadığını ve düşük bir verimlilik ile çalışıldığını gösterir. Oranın 

genel kabul görmüş değerleri 2-4’tür. Amerikan hastane endüstrisinde bu oran 1,75 

olarak hesaplanmıştır (Akca ve İkinci, 2014: 120). 

 Net Satışlar / Özkaynaklar Oranı (FO2): Özkaynakların devir oranı da denilen bu oran 

işletmelerin özkaynaklarını ne derece verimli kullandığını gösteren bir orandır. Bu 

oranın yüksek çıkması özkaynakların verimli kullanıldığının bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (Karagül, 2013). Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. 

Zira bu oranın yüksek çıkması, özkaynakların az olması ve finansmanın yabancı 

kaynaklarla sağlanmış olması durumu olabilir. Böyle bir durum şirket başarısını değil, 

özsermayenin yetersizliğinden dolayı bunun yerine fazlaca yabancı kaynak kullanımını 

belirtir. İki şirketin verileri incelenmiş ve kullandıkları özsermaye oranları beklenenden 

düşük olduğundan Net Satışlar / Özkaynaklar Oranı yanıltıcı bir şekilde bazı 
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dönemlerde yüksek çıkmıştır. Bu yüzden bu oran Özkaynaklar / Toplam Yabancı 

Kaynaklar Oranı (MO3) ile birlikte değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu iki oranın 

çarpımı Net Satışlar / Toplam Yabancı Kaynaklar’ı vereceğinden bu oran kullanılıp, 

sonucun büyük çıkması olumlu olarak yorumlanacaktır.  

 Özkaynak Karlılığı (Net Kar / Özkaynaklar) Oranı (KO1): Bu oran hisse senedi 

sahiplerinin sermayelerinin karlılığını ölçer. İşletmeye yatırım yapmış olan ortakların, 

yatırmış oldukları her bir birim sermaye karşılığında ne oranda kar elde edeceklerini 

gösterir. 0’dan yüksek olması beklenir. ABD hastane sektöründe bu oran 0,038 

civarındadır (Gider, 2011). 

 Aktif Karlılığı (Net Kar / Toplam Aktifler) Oranı (KO2): Bu oran, işletme aktifinde yer 

alan varlıkların işletme faaliyetlerinde ne derece verimli olarak kullanıldığını ortaya 

koymaktadır. 0’dan büyük olması beklenir (Akca ve İkinci, 2014: 123). 

Çizelge 3. TOPSIS Analizinde Kullanılacak Oranlar, Kısa Kodları ve Ağırlıkları 

Oran Grubu Oranın Hesaplanışı Kod Ağırlık 

Likidite 

Oranları 

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) CO 0,083 

Likidite (Asit-Test) Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa 

Vadeli Borçlar) 
LO 0,083 

Nakit Oran (Hazır Değerler + Serbest Menkul 

Kıymetler) / Kısa Vadeli Borçlar 
NO 0,083 

Finansal 

(Mali) 

Yapı 

Oranları 

Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Yabancı 

Kaynaklar / Toplam Aktifler) 
MO1 0,083 

Özkaynaklar / Toplam Aktifler MO2 0,083 

Özkaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar MO3 0,083 

KVYK / Toplam Pasifler MO4 0,083 

Duran Varlıklar / Özkaynaklar MO5 0,083 

Faaliyet 

Oranları 

Net Satışlar / Toplam Aktifler FO1 0,083 

Net Satışlar / Özkaynaklar Yerine (Net Satışlar / Toplam Y. K) FO2 0,083 

Karlılık 

Oranları 

Özkaynak Karlılığı (Net Kar / Özkaynaklar) KO1 0,083 

Aktif Karlılığı (Net Kar / Toplam Aktifler) KO2 0,083 

TOPSIS Yönteminin Aşamaları 

TOPSIS yöntemi 6 adımdan oluşmaktadır:  

 Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

 Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

 Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması (V) 
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 Pozitif (A+) ve Negatif (A-) Çözümlerinin Oluşturulması 

 Pozitif ve Negatif İdeal Çözüme Uzaklık Değerlerinin (S+ ve S-) Oluşturulması 

 İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması (C) 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

TOPSIS Analizinin Uygulanması 

 Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

Karar matrisi karar verici tarafından oluşturulması gereken bir matristir. Karar matrisinin 

satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları (bu çalışma için sağlık kurumları ve 

analize dahil edilen yıllar), sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri 

(bu çalışma için finansal oranlar) yer almaktadır. A matrisi, karar verici tarafından oluşturulan 

başlangıç matrisidir (Ergül ve Akel, 2010: 104). Yukarıda seçilen sağlık kurumları (Çizelge 1) 

ve finansal oranlar (Çizelge 2) ile oluşturulan karar matrisi çizelgesi:  

Çizelge 4. Karar Matrisi (A) 

  Dönemler 
Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

M
P

A
R

K
 

2016 0,983 0,940 0,107 0,916 0,084 0,091 0,434 6,857 0,778 0,850 

-

0,321 

-

0,027 

2017(1Y) 0,998 0,955 0,162 0,934 0,066 0,070 0,432 8,653 0,416 0,445 

-

0,163 

-

0,011 

2017 0,921 0,880 0,173 0,962 0,038 0,040 0,464 14,906 0,798 0,001 

-

1,173 

-

0,045 

2018(1Y) 1,017 0,963 0,269 0,784 0,216 0,275 0,444 2,542 0,396 0,505 

-

0,034 

-

0,007 

2018 0,980 0,927 0,148 0,822 0,178 0,216 0,466 3,058 0,816 0,993 

-

0,222 

-

0,039 

2019(1Y) 0,873 0,825 0,142 0,945 0,055 0,058 0,492 10,399 0,376 0,398 

-

0,209 

-

0,011 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 1,045 0,957 0,011 0,614 0,386 0,629 0,351 1,641 0,833 1,356 0,093 0,036 

2017(1Y) 1,075 0,976 0,013 0,631 0,369 0,584 0,339 1,722 0,498 0,790 0,022 0,008 

2017 1,015 0,858 0,024 0,663 0,337 0,508 0,358 1,891 0,934 1,416 0,081 0,027 

2018(1Y) 0,882 0,719 0,021 0,692 0,308 0,444 0,417 2,056 0,452 0,652 0,055 0,017 

2018 0,709 0,562 0,009 0,707 0,293 0,414 0,503 2,198 0,863 1,221 0,099 0,029 

2019(1Y) 0,661 0,525 0,009 0,733 0,267 0,364 0,490 2,534 0,436 0,594 0,009 0,003 

 Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra her bir değerin kareleri alınarak bu değerlerin toplamından 

oluşan sütun toplamları elde edilir ve her bir değer ait olduğu sütun toplamının kareköküne 

bölünerek normalizasyon işlemi gerçekleştirilir (Özdemir, 2018: 136). Bu işlem ile ilgili 

denklem aşağıdaki gibidir:  
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                    𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

   (𝑖 = 1, … . . . 𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1, … . . . 𝑝)          

Çizelge 5. Normalize Karar Matrisi (R) 

  
Dönemle

r 

Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

M
P

A
R

K
 

2016 
0,302 0,318 0,250 0,333 0,097 0,071 0,287 0,309 0,337 0,282 

-

0,251 

-

0,303 

2017(1Y) 
0,307 0,323 0,379 0,340 0,076 0,055 0,286 0,390 0,180 0,148 

-

0,127 

-

0,121 

2017 
0,283 0,297 0,403 0,350 0,045 0,031 0,307 0,671 0,345 0,0001 

-

0,919 

-

0,509 

2018(1Y) 
0,313 0,326 0,628 0,285 0,250 0,215 0,294 0,115 0,171 0,168 

-

0,027 

-

0,083 

2018 
0,301 0,313 0,345 0,299 0,206 0,169 0,309 0,138 0,354 0,330 

-

0,174 

-

0,445 

2019(1Y) 
0,269 0,279 0,331 0,344 0,064 0,045 0,326 0,468 0,163 0,132 

-

0,164 

-

0,130 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 0,322 0,323 0,027 0,223 0,448 0,492 0,232 0,074 0,361 0,451 0,073 0,407 

2017(1Y) 0,331 0,330 0,031 0,230 0,428 0,457 0,225 0,078 0,216 0,262 0,017 0,092 

2017 0,312 0,290 0,055 0,241 0,391 0,397 0,237 0,085 0,404 0,471 0,063 0,306 

2018(1Y) 0,271 0,243 0,049 0,252 0,357 0,347 0,276 0,093 0,196 0,217 0,043 0,192 

2018 0,218 0,190 0,020 0,257 0,339 0,323 0,333 0,099 0,374 0,406 0,078 0,328 

2019(1Y) 0,203 0,177 0,021 0,267 0,309 0,284 0,325 0,114 0,189 0,197 0,007 0,028 

 Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması (V) 

Yukarıda da belirtildiği üzere TOPSIS analizinin tek sübjektif yönünün ele alınan karar 

kriterlerinin uygulayıcı kişiye göre önem derecelerinin farklı olması, dolayısıyla faktör 

ağırlıklandırmasını uygulayıcılar tarafından farklı yapılabilmektedir. Bu çalışmada ele alınan 

her oranın işletme finansal performansı için eşit derecede önemli olduğu varsayılmış, böylece 

bu sübjektiflik de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

ağırlıklandırmalar toplamının 1’e eşit olmasıdır. Bu durumda bu çalışmada 12 adet rasyo ele 

alındığından her rasyonun ağırlığı “0,083” olarak hesaplanmıştır. Normalleştirilmiş karar 

matrisi ağırlıklandırılırken her 𝑎𝑖𝑗 değeri, ağırlık değeri olan “0,083” ile çarpılmıştır. Elde 

edilen ağrılıklandırılmış normalize karar matrisi Çizelge-5’teki gibidir.  

Çizelge 6. Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi (V) 

  Dönemler 
Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

M
P

A
R

K
 

2016 
0,025 0,026 0,021 0,028 0,008 0,006 0,024 0,026 0,028 0,024 

-

0,021 

-

0,025 

2017(1Y) 
0,026 0,027 0,032 0,028 0,006 0,005 0,024 0,032 0,015 0,012 

-

0,011 

-

0,010 

                                                           
1 Görülen değer 0 değildir, tablo okunabilirliği açısından virgülden sonraki sadece 3 basamak gösterilmiştir. 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarındaki tablolar için görülen 0 değerleri için de aynı işlem uygulanmıştır. 
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2017 
0,024 0,025 0,034 0,029 0,004 0,003 0,026 0,056 0,029 0,000 

-

0,077 

-

0,042 

2018(1Y) 
0,026 0,027 0,052 0,024 0,021 0,018 0,025 0,010 0,014 0,014 

-

0,002 

-

0,007 

2018 
0,025 0,026 0,029 0,025 0,017 0,014 0,026 0,011 0,029 0,027 

-

0,014 

-

0,037 

2019(1Y) 
0,022 0,023 0,028 0,029 0,005 0,004 0,027 0,039 0,014 0,011 

-

0,014 

-

0,011 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 0,027 0,027 0,002 0,019 0,037 0,041 0,019 0,006 0,030 0,038 0,006 0,034 

2017(1Y) 0,028 0,028 0,003 0,019 0,036 0,038 0,019 0,006 0,018 0,022 0,001 0,008 

2017 0,026 0,024 0,005 0,020 0,033 0,033 0,020 0,007 0,034 0,039 0,005 0,026 

2018(1Y) 0,023 0,020 0,004 0,021 0,030 0,029 0,023 0,008 0,016 0,018 0,004 0,016 

2018 0,018 0,016 0,002 0,021 0,028 0,027 0,028 0,008 0,031 0,034 0,006 0,027 

2019(1Y) 0,017 0,015 0,002 0,022 0,026 0,024 0,027 0,010 0,016 0,016 0,001 0,002 

 Pozitif İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çözümlerinin Oluşturulması 

Literatürdeki diğer çalışmalarda pozitif ideal çözüm çizelgesi oluşturulurken, ele alınan her bir 

karar kriterinin bir getiri unsuru olarak ele alınıp maksimum sütunlardaki maksimum değerler 

alınmaktadır. Fakat sağlık sektörünün kendine has farklılıkları ve bu sektör için genel kabul 

görmüş ideal oranların daha önceki çalışmalarda hesaplanmış olması dolayısıyla bu çalışmada, 

her sütundaki maksimum değerler değil, genel kabul görmüş oran sonuçlarına en yakın sütun 

değerleri Pozitif İdeal çözüm olarak, en uzak değerler de Negatif İdeal çözüm olarak 

oluşturulacaktır. Yukarıda çalışmanın materyal metod kısmı- kullanılacak oranlar ve olması 

beklenen sonuçlar başlığında yapılan açıklamalara göre her oran için Pozitif ideal çözümler 

(sarı ile işaretlenenler) seçilmiş, yine bu değerlere en uzak değerler de Negatif ideal çözümler 

(kırmızı ile işaretlenenler) belirlenmiştir. Buna göre oluşan Pozitif ideal çözüm değerleri ve 

Negatif ideal çözüm değerleri Çizelge 6’daki gibidir.   

Çizelge 7. Pozitif İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çözüm Değerleri 

  

Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

A(+) 0,028 0,028 0,052 0,019 0,037 0,041 0,019 0,006 0,034 0,039 0,006 0,034 

A(-) 0,017 0,015 0,002 0,029 0,004 0,003 0,028 0,056 0,014 0,000 -0,077 -0,042 

 Pozitif ve Negatif İdeal Çözüme Uzaklık Değerlerinin (S+ ve S-) Oluşturulması 

Bu aşamada her bir karar kriterinin, pozitif ideal çözüme A(+) ve negatif ideal çözüme A(-) 

olan uzaklıkları, Öklid uzaklık ölçme denkleminden yararlanarak ölçülür. Pozitif ideal çözüme 

A(+)’ya olan uzaklıkar sonucu S(+) çizelgesini vermektedir. Çizelge 7 bu sonuçları 

göstermektedir. Negatif ideal çözüme A(-) olan uzaklıklar ise S(-) ile ifade edilir ve sonuçları 

Çizelge 8’deki gibidir.  Uzaklıkların ölçümünde kullanılan denklemler (Özdemir, 2018: 138):  

   S(+) için:    𝑆𝑖
∗ = √∑ (𝑉𝑖𝑗−𝑉𝑗

∗)2𝑛
𝑗=1           S(-) için:   𝑆𝑖

− = √∑ (𝑉𝑖𝑗−𝑉𝑗
−)2𝑛

𝑗=1  
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Çizelge 8. S(+) Pozitif İdeal Çözüme Uzaklıklar Çizelgesi 

 A(+) 0,028 0,028 0,052 0,019 0,037 0,041 0,019 0,006 0,034 0,039 0,006 0,034 

  Dönemler 
Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

M
P

A
R

K
 

2016 0,002 0,001 0,032 0,009 0,029 0,035 0,005 0,020 0,006 0,016 0,027 0,059 

2017(1Y) 0,002 0,001 0,021 0,010 0,031 0,036 0,005 0,026 0,019 0,027 0,017 0,044 

2017 0,004 0,003 0,019 0,011 0,034 0,038 0,007 0,050 0,005 0,039 0,083 0,076 

2018(1Y) 0,001 0,000 0,000 0,005 0,016 0,023 0,006 0,003 0,019 0,025 0,009 0,041 

2018 0,002 0,001 0,024 0,006 0,020 0,027 0,007 0,005 0,004 0,012 0,021 0,071 

2019(1Y) 0,005 0,004 0,025 0,010 0,032 0,037 0,008 0,033 0,020 0,028 0,020 0,045 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 0,001 0,001 0,050 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,002 0,000 0,000 

2017(1Y) 0,000 0,000 0,050 0,001 0,002 0,003 0,000 0,000 0,016 0,017 0,005 0,026 

2017 0,002 0,003 0,048 0,001 0,005 0,008 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,008 

2018(1Y) 0,005 0,007 0,048 0,002 0,008 0,012 0,004 0,002 0,017 0,021 0,003 0,018 

2018 0,009 0,012 0,051 0,003 0,009 0,014 0,009 0,002 0,003 0,005 0,000 0,007 

2019(1Y) 0,011 0,013 0,051 0,004 0,012 0,017 0,008 0,003 0,018 0,023 0,006 0,032 

Çizelge 9. S(-) Negatif İdeal Çözüme Uzaklıklar Çizelgesi 

 A(-) 0,017 0,015 0,002 0,029 0,004 0,003 0,028 0,056 0,014 0,000 
-

0,077 

-

0,042 

  Dönemler 
Karar Kriterleri / Finansal Oranlar 

CO LO NO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

M
P

A
R

K
 

2016 0,008 0,012 0,019 0,001 0,004 0,003 0,004 0,030 0,015 0,024 0,056 0,017 

2017(1Y) 0,009 0,012 0,030 0,001 0,003 0,002 0,004 0,023 0,001 0,012 0,066 0,032 

2017 0,007 0,010 0,032 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 

2018(1Y) 0,009 0,012 0,051 0,005 0,017 0,015 0,003 0,046 0,001 0,014 0,074 0,035 

2018 0,008 0,011 0,027 0,004 0,013 0,011 0,002 0,044 0,016 0,027 0,062 0,005 

2019(1Y) 0,005 0,008 0,026 0,000 0,002 0,001 0,001 0,017 0,000 0,011 0,063 0,032 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 0,010 0,012 0,001 0,011 0,034 0,038 0,008 0,050 0,016 0,038 0,083 0,076 

2017(1Y) 0,011 0,013 0,001 0,010 0,032 0,035 0,009 0,049 0,004 0,022 0,078 0,050 

2017 0,009 0,009 0,003 0,009 0,029 0,030 0,008 0,049 0,020 0,039 0,082 0,068 

2018(1Y) 0,006 0,005 0,002 0,008 0,026 0,026 0,005 0,048 0,003 0,018 0,080 0,058 

2018 0,001 0,001 0,000 0,008 0,025 0,024 0,000 0,048 0,018 0,034 0,083 0,070 

2019(1Y) 0,000 0,000 0,000 0,007 0,022 0,021 0,001 0,046 0,002 0,016 0,077 0,045 

 İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması (C) 

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının hesaplanasında ideal ve ideal olmayan 

noktalara uzaklıklardan yararlanılır. İdeal çözüme göreli yakınlık 𝐶𝑖
∗ sembolü ile gösterilir. 

Burada 𝐶𝑖
∗ değeri 0≤𝐶𝑖

∗≤1 aralığında değer alır ve 𝐶𝑖
∗ = 1 ilgili karar noktasının ideal çözüme 

mutlak yakınlığını gösterirken, 𝐶𝑖
∗ = 0 ise ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak 
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yakınlığını gösterir. 𝐶𝑖
∗ değeri şu denklem ile hesaplanır (Özdemir, 2018: 138-139): Denkleme 

göre oluşan 𝐶𝑖
∗  değerleri çizelgesi Çizelge 9 gibidir.                                                       𝐶𝑖

∗ =  
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
−+ 𝑆𝑖

∗ 

Çizelge 10. C Değerleri Çizelgesi 

  Dönemler 𝑆𝑖
∗ 𝑆𝑖

− 𝐶𝑖
∗ 

M
P

A
R

K
 

2016 0,241 0,193 0,445 

2017(1Y) 0,239 0,196 0,451 

2017 0,368 0,066 0,152 

2018(1Y) 0,150 0,284 0,655 

2018 0,201 0,233 0,537 

2019(1Y) 0,268 0,166 0,383 

L
K

M
N

H
K

M
 

2016 0,058 0,376 0,867 

2017(1Y) 0,120 0,315 0,725 

2017 0,078 0,356 0,820 

2018(1Y) 0,148 0,287 0,660 

2018 0,123 0,311 0,716 

2019(1Y) 0,196 0,238 0,548 

Çizelge 11. Sonuç Çizelgesi 

Şirket-Dönem 𝑪𝒊
∗ Başarı Yüzdesi Sıralama 

LKMNHKM-2016 0,867 100% 1 

LKMNHKM-2017 0,820 95% 2 

LKMNHKM-2017(1Y) 0,725 84% 3 

LKMNHKM-2018 0,716 83% 4 

LKMNHKM-2018(1Y) 0,660 76% 5 

MPARK-2018(1Y) 0,655 76% 6 

LKMNHKM-2019(1Y) 0,548 63% 7 

MPARK-2018 0,537 62% 8 

MPARK-2017(1Y) 0,451 52% 9 

MPARK-2016 0,445 51% 10 

MPARK-2019(1Y) 0,383 44% 11 

MPARK-2017 0,152 18% 12 

Çizelge 9’da elde edilen sonuçların sıralanması ile finansal performans analizleri sonuç 

çizelgesi elde edilmektedir. Çizelge 10’da görüldüğü üzere, hisse senetleri Borsa İstanbul’da 

işlem gören iki sağlık kuruluşunun finansal performansları TOPSİS yöntemi ile analiz edilmiş, 

en başarılı şirket ve dönem olarak: Lokman Hekim 2016 olarak hesaplanmıştır. İncelenen iki 

şirket ve dönemler arasında en kötü finansal performans Medikal Park 2017 olarak 

sonuçlanmıştır.  
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çalışmada çoklu karar verme yöntemlerinde olan TOPSIS analizinin, finansal performans 

analizlerinde de kullanılabileceği belirlenmiştir. Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören 

iki sağlık kurumunun finansal performansları 2016 yılsonu verilerinden başlanarak, 2019 ilk 6 

ay verilerine kadar, 6’şar aylık dönemlerin bilanço ve gelir tablosu verileri ile belirlenen 12 

oran hesaplanmıştır. Hesaplanan bu oranların neleri ölçtüğü ve olması beklenen ideal 

sonuçların neler olması gerektiği aktarılmıştır. Daha sonra gerçekleşen veriler ve elde edilen 

sonuçlar ideale en yakın çözüm ve ideale en uzak çözüme göre sıralanmıştır.  

Oranlar açısından bakıldığında şirketlerin birbirine göre farklı oranlarda üstünlük sağlayabildiği 

görülmüştür. Burada TOPSIS analizinin kullanılmasının bir nedeni tüm bu oranları toplu olarak 

değerlendirmeyi olanaklı kılması, analizin çok fazla emek, zaman ve sermaye gerektirmemesi 

nedenleri sayılabilir.  

Çalışma sonuçlarına bakılacak olursa Çizelge 10’da da görüldüğü gibi, değerlendirilen iki şirket 

ve belirli dönemler için; en başarılı dönem ve şirket “LKMNHKM-2016” olarak, bunu yine 

aynı şirketin 2017 yılsonu, 2017 1. Yarım, 2018 ve 2018 1. Yarım dönemdeki sonuçlarının 

takip ettiği görülmüştür. Medikal Park Hastaneler Grubunun incelenen dönem ve finansal 

oranlar dahilinde, finansal performans olarak en başarılı olduğu dönem 2018 yılının ilk 6 ay 

sonuçlarıyla elde ettiğini, bunu Lokman Hekim’in 2019 ilk 6’lık dönemi, sonra da yine Medikal 

Park’ın 2018 yıl sonu verileri ile takip ettiği görülmüştür. Medikal Park’ın 2018 yılı verilerinin 

şirketin diğer verilerine göre daha iyi olmaları, 2018 yılında halka arz olması ve gelen kaynak 

ile o dönemki finansal yapılarını güçlendirmesi olarak ifade edilebilir.  

Şirketlerin finansal yapısı-finansal performansları; şirketlerin geleceği, şirketin sektördeki 

yerini görmesi, bazı kararları bu veriler ışında alması açısından önemlidir. Fakat söz konusu 

sağlık sektörü olduğunda şirketleri sadece finansal açıdan değerlendirmek pek tabii eksik bir 

değerlendirme olacaktır. Buna ek olarak, ilerdeki çalışmalarda, ölçülmek istenen konuya göre 

de karar kriterlerinin daha da çeşitlendirilmesi önerilebilir. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME: ŞIRNAK ÖRNEĞİ 

 

Zeynep AYTIŞ 1 

Özet 

Yoksulluk, en genel tanımı ile insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam standardına erişememe durumu şeklinde 

ifade edilmektedir. Yoksulluk sadece gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de 

önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan bir tanesidir. Her ülkede farklı boyutlarda yaşanmasına rağmen henüz 

çözümlenmemiş temel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorun ve etkileri her ülkeyi, bölgeyi, aileyi ve bireyi 

farklı biçimlerde etkilemektedir. Özellikle iş gücü piyasasında yeterince istihdam edilmeyen/edilemeyen, eğitim 

imkânlarından yeterince yararlanamayan, toplum ve aile içinde eşitsizliğe maruz kalan kadınlar yoksulluktan 

daha fazla etkilenen kesimler arasındadır. Yoksulluğu daha şiddetli bir biçimde yaşayan kadınların iş gücüne 

katılması yoksullukla mücadelede önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda kadının iş gücü piyasasına girmesini 

sağlayan girişimcilik, kadınların kendi başlarına küçük iş yeri açmalarına dayanan önemli yoksullukla mücadele 

stratejisidir. Mikro kredi uygulaması bu çerçevede kadın yoksulluğu ve istihdamı üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Bu çalışmada yoksullukla mücadele araçlarından biri olan mikro kredi projesinin kadın girişimciliği 

üzerindeki etkileri Şırnak il örneği çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın, Girişimcilik, Mikro Kredi. 

AN EVALUATION ON WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN THE FIGHT 

AGAINST POVERTY: THE EXAMPLE OF THE CITY OF SIRNAK 

 Abstract 

Poverty, in its most general definition, is defined as the inability to achieve a minimum standard of living that is 

worthy of human dignity. Poverty is one of the important social and economic problems not only for undeveloped 

and developing countries but also for developed countries. Although it is experienced in different dimensions in 

each country, it is among the main problems that have not been resolved yet. These problems and their effects 

affect each country, region, family and individual in different ways. In particular, women who are not/are not 

sufficiently employed in the labor markets, who cannot benefit sufficiently from educational opportunities, and 

who are exposed to inequality in society and family are among those who are more affected by poverty. The 

participation of woman with more severe poverty in the labor force plays an important role in the fight against 

poverty. In this context, entrepreneurship, which enables woman to enter the labor market, is a pro-poverty 

strategy based on women’s self-employment. In this context, micro-credit implementation has a significant impact 

on female poverty and employment. In this study, the effects of micro-credit Project, which is one of the means of 

struggle against poverty, on woman entrepreneurship are examined within the framework of Şırnak province. 

Key Words : Poverty, Women, Entrepreneurship, Micro-Credit. 

1. GİRİŞ 

Yoksulluk olgusu, tarih boyunca toplumları etkileyen önemli sorunlar arasında yer almıştır. 

Zaman içerisinde oluşan sosyal ve ekonomik değişimler yoksulluk olgusunu daha karmaşık bir 
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yapıya dönüştürmüştür. Günümüz toplumlarında her birey yoksulluğu farklı biçimlerde 

deneyimlemektedir. Yoksulluk sorunu geniş çerçevesi içerisinde çeşitli dezavantajlı gruplarını 

içermektedir. Bu dezavantajlı gruplar içerisinde yoksulluğu daha şiddetli yaşayan kesimde 

kadınlardır. Kadınların yoksulluk sorunuyla daha fazla karşı karşıya kalması kadın yoksulluğu 

ve/veya yoksulluğun kadınlaşması kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Yoksulluk sorununun etki 

alanın genişlemesi ve farklı boyutlarda yaşanması bu sorunla mücadele konusunda yeni 

stratejilerin belirlenmesini ve bu doğrultuda kadınların yapabilirliklerinin gözetilmesini gerekli 

kılmıştır. Hane içinde kadınlara yüklenen sorumluluklar, yeterince istihdam edilememeleri, 

enformel sektörlerde çalışmaları, gibi nedenler bu sorunun daha da derinleştirmektedir. 

Kadınların becerilerine uygun iş bulmakta karşılaştığı zorluklar ve toplum içinde kendilerine 

yüklenen sorumluluklar istihdamın bir biçimi olan girişimciliği, yoksullukla mücadelede 

kullanılan bir strateji haline getirmiştir. Girişimcilik, kadınların iş gücü piyasasında aktif olarak 

yer almalarına, özgüven, maddi özgürlük, toplum içerisinde statü edinlemelerine ve kendilerine 

uygun koşullarda çalışmalarına olanak sağlamıştır. Yoksulluk sorunuyla karşı karşıya 

kalındığında daha kırılgan yapıya sahip olan kadınlar girişimcilik faaliyetleri ile toplumun 

kalkınmasında önemli bir noktada yer almıştır. Fakat kadınların iş gücü piyasasına katılmasını, 

iş sahibi olmalarını sağlayacak olan girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyen 

birçok sorun yer almaktadır. Bu sorunlardan en önemlileri girişimci olmak isteyen kadınların 

gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları finansal kaynağa 

sahip olmaması ya da kaynağa ulaşma konusunda karşılaştığı zorluklardır. Bu çerçevede mikro 

kredi uygulamaları kendi işlerini kurmak isteyen insanlara başlangıç için verdikleri finansal 

destek ile yoksullukla mücadelede önemli bir yere sahiptir. Bu uygulama yoksullukla mücadele 

içinde olan bireylere bulundukları durumdan kurtulmak için küçük miktarda da olsa sağladığı 

kredi fırsatı ile destek olmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanmaya başlayan mikro 

kredi uygulaması kadınların girişimciliği konusunda önemli yere sahiptir.   

Yapılan çalışmada kadın yoksulluğuna, yoksulluğun azaltılması yönünde kadın girişimciliğine 

ve girişimci kadınların yoksullukla mücadelede başvurdukları mikro kredi uygulamalarına yer 

verilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu 

Yoksulluk günümüzün en önemli sorunlarından sayılmaktadır. Küreselleşmenin ivme 

kazanmasıyla özellikle 1980’li yıllardan sonra sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkelerin sorunu olmaktan çıkıp gelişmiş ülkelerin başlıca sorunu halini almıştır. Ancak her 

ülkenin içinde bulunduğu koşullar farklılık arz ettiği için yaşadıkları yoksulluk sorunları da 

farklılık gösterir. Bu açıdan bakıldığında tüm yoksul ülkeler aynı kategoride 

değerlendirilemez. (Altay, 2007, s.349). 
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Yoksulluk karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olduğu için net bir tanım yapılması güçtür. 

Ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, işgücü piyasalarının yapısal farklılıkları, toplumsal 

kültür ve görüş farklılıkları da yoksulluğa dair ortak bir tanım yapılmasını engellemektedir 

(Yıldırım,  Doğan& Topçuoğlu, 2011, s.26). Var oluşu insanlık tarihi kadar eskiye dayanan 

yoksulluk genel olarak bireyin yaşamını idame ettirmek için gereksinim duydukları 

ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Bu bağlamda tam olarak çözülemeyen ve günümüzde artarak 

devam eden yoksulluğu Dünya Bankası “Refah durumundan belirgin bir biçimde mahrum 

olma, bir kişi ya da hanenin, gıda veya gıda dışı temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç 

duyduğu minimum tüketim miktarına erişememe durumu” şeklinde tanımlamıştır (Güneş, 2010, 

s. 21). Yoksulluk insanca bir yaşam için gerekli olan en temel kaynaklardan, olanaklardan 

yoksun olma halidir. Yaşamın idamesi için; beslenme, barınma, giyinme, sağlıklı olma için 

hastalıktan korunma, eğitim alma, bireysel, toplumsal, ekonomik ve kültürel tüketim gereklidir. 

Bu bağlamda yoksul, temel ihtiyaçlarını minimum düzeyde karşılayamayan kişi olarak 

tanımlanır. Yoksulluk olgusu temelde toplumun her kesimini etkileyen bir olgudur. Ancak 

toplum içerisinde kadınlar yoksulluğu fizyolojik ve psikolojik olarak daha derin biçimde 

yaşamaktadır. Bu durum kadın yoksulluğu ve/veya yoksulluğun kadınlaşması kavramlarının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kavram farklı mekân, zaman ve biçime sahip çok boyutlu 

bir sorundur. Kadın ve erkek arasında var olan yapısal farklılıklar kadının yoksulluğu 

deneyimle biçimini de farklılaştırmaktadır (Şener, 2009, s.2). Kadınların yoksulluğu 

toplumdaki diğer bireylere oranla fazla yaşamasının sebepleri arasında iş gücü piyasasında 

yeterince istihdam edilmemeleri, toplum içerisinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaları ve 

eğitim imkânlarından yeterince faydalanamamaları gibi durumlar yer almaktadır (Yusufoğlu, 

2010, s.22). Kadınların iş gücüne katılımlarının düşük olması, eğitim fırsatlarından 

faydalanmalarındaki yetersizlik, kadınlara geleneksel roller verilmesinin yanında başka iş 

yüklerinin de bulunması ve çalışan erkek ile kadın arasında verilen ücretlerin farklılığı kadın 

yoksulluğun temelinde yatan sorunlardır (Topgül, 2013, s.294). Kadın yoksulluğu sadece 

ekonomik temelli olmayan çok boyutlu yapıya sahip olan bir kavramdır. Kadın yoksulluğunun 

siyasal, sosyal ve kültürel boyutları da bulunmaktadır. Kadının düşük eğitim düzeyi, sosyo-

kültürel faaliyetlere erişimde yetersizliği, karar mekanizmalarında katılımlarının düşük olması 

kadının sosyal, kültürel ve siyasi yoksulluğu ortaya koymaktadır  (Eştürk, Kılıç, 2016, s.146).   

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilenmesinin en önemli nedenlerinden birisi de kayıt dışı 

sektörlerde istihdam edilmeleri ve düşük ücretlerde çalıştırılmalarıdır. Kadınların kendilerine 

yöneltilen fırsatların değerlendirilmesi ve gelir elde etme konusunda erkeklerle eşit konumda 

bulunmamaları kadın yoksulluğunu daha da derinleştirmektedir (Güzel, 2011, s.82).  

Kadın yoksulluğu ile mücadele konusunda kadınların yapabilirlikleri odak alınarak kadının 

güçlü yönleri ön plana çıkarılmalıdır. Toplumun kadının işlevselliğini kısıtladığı noktaların 

araştırılması ve kadının yapabilirliğinin güçlendirilmesi yoksullukla mücadelede önemli bir 

yere sahiptir (Kardam, Yüksel, 2004, s.66). Kadın yoksulluğu ile mücadele bir takım stratejiler 

geliştirilmektedir. Kadınlar,  ev dışı işlerde çalışmak veya doğrudan gelir getirici faaliyette 
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bulunmak amacıyla kendi işlerini kurarak doğrudan maddi kaynak oluşturabilmektedirler 

(Dinçoflaz, 2009, s.198).  Kadınlar başlattıkları girişimcilik süreci ile yoksulluğun neden 

olduğu işlevsizlik ve kaybolan sosyal statü gibi olguların karşılamasını sağlayacak adımı 

atmaktadır. Kadınların girişimcilik sürecinde karşılaştığı sorunların başında yeterince finansal 

kaynağa sahip olamaması yer almaktadır. Bu doğrultuda teminatsız verilen mikro krediler 

kadının girişimcilik sürecine girmesinde ve yoksullukla mücadelede önemli bir yere sahiptir.   

2.2. Girişimcilik Kavramı ve Kadın Girişimciliği          

Girişimcilik (müteşebbislik) kavramı, Fransızca “entreprendre”, Almancada “unternehmen” 

sözcüklerinden türetilmiştir. Türkçede “üstlenmek” anlamına gelmektedir. Bu çerçevede 

girişimci, bir işletmeyi organize etme, yönetme ve risk alma şeklindeki sorumlulukları üstlenen 

kişiyi ifade etmektedir (İlter, 2008:5). Girişimcilik, risk alarak geliştirme ya da yenilik yapmak 

şeklinde ifade edilmektedir. Girişimcinin sahip olduğu yaklaşım girişimsel kavramı ile 

girişimcinin “ne ile meşgul olduğunu” ise girişimsel süreç ile ifade edilmektedir (Arıkan, 2004, 

s.27). Girişimci kavramı birçok yazar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır. 

Girişimci genel olarak üretimin temel faktörleri olan doğa, emek, sermayeyi bir araya getiren 

kişi şeklinde ifade edilmektedir. Bir başka ifadede girişimci şu şekilde tanımlanmıştır: 

Başkasının ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri oluşturmak üzere, temelde kar elde 

etmek amacıyla üretim faktörlerinin birleştirilmesini sağlayan kişilerdir. Girişimci üzerine 

yapılan farklı tanımlamalara rağmen yapılan tanımların hepsinde ortak bazı noktalar üzerinde 

durulmuştur (Gürol, 2000, s.25).  Bu noktalar; başkalarının bakıp göremediği fırsatların görüp, 

bu fırsatları bir iş fikrine dönüştürebilme yeteneğine sahip olmaları ve risk alma yatkınlıklarıdır 

(Top, 2006, s.6).  Drucker tarafından “kendisine ait yeni ve küçük bir işi ya da görevi” yapan 

kişi şeklinde tanımlanan girişimci; sermaye sahibi, yatırımcı ya da işveren değil, risk alan var 

olan işi daha iyi yapandan ziyade daha farklı yapan kişidir. Girişimci için önemli olan iki temel 

kavram farklılaşmak ve yenilik yapmaktır (Dinçer, 1998, s.79). Girişimcilik kavramı da 

girişimci kavramındaki tanımlamalarda olduğu gibi genel olarak bir süreç olarak ele alınmıştır 

(Ağca, 2005, s.165). Girişimcilik kavramına yönelik yapılan bazı tanımlamalar şöyledir:  

Girişimcilik; ortaya çıkan fırsatları sezme, o sezgilerden yola çıkarak projeler oluşturma, 

projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip 

olmaktır. TÜSİAD girişimciyi “bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan 

ve olağan dışı koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını verimli bir biçimde kullanacak 

önlemleri düşünen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan, uygulayan ve sonuçlarını 

denetleyebilen kişi yaratıcı girişimcidir” şeklinde tanımlamaktadır (Erdoğan, Kurt, 2002). 

Yapılan bir diğer tanımlamada girişimcilik, gerekli çaba ve zamanın temin edilerek finansal, 

sosyal ve psikolojik risklerin alınması yoluyla kar ve kişisel tatminin elde edildiği, katma değeri 

olan var olandan farklı şeyleri ortaya koyma süreci olarak tanımlanmaktadır (Hisrich, Peters, 

2002, s.10).  



 

410 
 

Son yıllarda literatürde sıklıkla yer alan kavramlardan bir tanesi de kadın girişimciliğidir. Kadın 

yoksulluğuna dair yapılan tanımlarda varılan ortak noktalar şunlardır: Ev dışı mekânlarda kendi 

adına bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan 

veya sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla 

temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazancı, 

yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır 

(Ecevit, 1993, s.17-18). Ayrıca girişimcilik faaliyetini sürdüren kadınlar hırslı olma, risk alma, 

kendi işini kontrol etme gibi özellikler çerçevesinde de betimlenmektedir (Zhao, 2005, s.26). 

3. TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Türkiye’de kadın girişimcileri destekleme ve geliştirme konusunda çalışmaların yapılması 

gelişmiş ülkelerde girişimci kadınların artış göstermesi ve bazı uluslararası kuruluşların(BM, 

OECD, AB) bu alanda yaygınlaştırıcı politikalar izlemelerinin etkili olduğu söylenebilir (Çelik, 

Özdevecioğlu, 2001, s.487). 1980’li yıllarla beraber kadınların ekonomik kalkınmada oynadığı 

rol tartışılmaya başlanmıştır. Kadınların toplum içerisindeki konumlarında iyileştirilmeler için 

kamusal müdahalenin gerekliliği gündeme gelmiştir (Abadan Unat, 2011). 

 Türkiye’de kadın girişimciliği olgusu, işsizliğin azaltılması ve yoksulluğu önlemeye yönelik 

olarak geliştirilen politikalar doğrultusunda küçük girişimcilik faaliyetleri doğrultusunda 

desteklenmiştir. Uygulanan yeni politikalarla kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların 

toplum içerisinde konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmiş ve bu hedefler doğrultusunda tüm 

paydaşların ortak hareket etmesi öngörülmüştür.  Bu amaçla 1990 yılında Başbakanlığa bağlı 

olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSSGM) kurulmuştur (Sallan Gül, Altındal, 2016, 

s.1363). KSSGM kadın istihdamının geliştirilmesine dikkat çekmeye çalışmıştır. CEDAW 

(1985) ve Pekin Deklarasyonu (1995) gibi uluslararası antlaşmalar toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini ortadan kaldırma görevini hükümete yüklemiştir. Türkiye’nin bu antlaşmaları 

imzalaması ile birlikte kadın istihdamını arttırma çabalarına girmiştir. Ülkemizde 1996-2000 

yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilk kez kadın istihdamını arttırmanın 

kamusal bir sorumluluk olduğu dile getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda da kalkınma planlarında 

kadın girişimciliği olgusuna yer verilmiştir. Türkiye’de 1999 yılından itibaren kadın istihdamı, 

kadın girişimciliği Avrupa Birliği Uyum Politikaları çerçevesinde yaygın olarak desteklenmeye 

başlanmıştır (Baltacı, 2009, s.20). Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar ilerleyen yıllarda kadın girişimciliğini desteklemek 

amacıyla devreye girmiştir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) kapsamında, 

kadınların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmesi yanında, girişimcilik ve el emeğinin 

değerlendirilmesi amacıyla KSSGM tarafından bir merkez kurulmuştur. Yapılan çalışmaların 

genellikle ev tabanlı çalışmalar çerçevesinde şekillenmiştir. Ayrıca yoksulluğu azaltmak 

amacıyla mikro kredi uygulamalarına başvurulmuştur.  1990 yıllarla birlikte girişimcilik, 

kadınların işletmelerini geliştirmek için bir yol olarak görülmeye başlanmıştır.  
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Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında bankalar,  Sosyal Riski 

Azaltma Projesi (SRAP), Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Girişimci Destekleme 

Merkezleri (GİDEM), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kadın Girişimciler 

Derneği (KAGİDER), Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadın Merkezi (KA-MER), 

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Türk Grameen Mikro Kredi Projesi, Türkiye İsrafı Önleme 

Vakfı (TİSVA) gibi oluşum ve kuruluşlar faaliyetlerde bulunmuşlardır (Soysal, 2010, s.95). 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve MAYA Mikro-Ekonomik Destek İşletmesi 

gibi kuruluşlar kadın girişimciliğini destekleme amacıyla kadınlara kredi sunmuşlardır 

(Dündar, 2007). 2007 yılında 60. Hükümet Programı’nda ilk kez “kadın girişimciliği” kavramı 

kullanılmıştır. Devlet kuruluşları, özel ve sivil toplum örgütleri kadın girişimciliği 

desteklenmesinde iş birliği içerisinde hareket etmeye başlamışlardır (Sallan Gül,  Altındal, 

2016, s.1364). 

4. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE MİKRO KREDİ 

UYGULAMALARI 

4.1. Mikro Kredi Ofisi 

Türkiye’de gerçek anlamda mikro-kredi çalışmalarını ilk defa başlatan sivil toplum örgütü 

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı(KEDV)’dır. Bu vakıf tarafından kurulan mikro finans ofisi 

2002 yılının Haziran ayında Yoksulluğu Azaltma Projesi kapsamında,  İstanbul ve 

Kocaeli’ndeki kadınlara mikro kredi vermek amacıyla kurulan MAYA Mikro Ekonomik 

Destek işletmesidir (Dündar, 2007). Türkiye’de kadınlara mikro kredi desteği sağlayan bir diğer 

uygulama ise Bangladeş merkezli Grameen Bank’ın desteği ile Türkiye İsrafı Önleme 

Vakfı(TİSVA) ve Diyarbakır Valiliği’nce yürütülen projedir. Proje 11 Haziran 2003 tarihinde 

pilot bölge olarak sayılan Diyarbakır’da başlatılmıştır. Türkiye Grameen Mikro finans 

Programı(TGMP) Türkiye’nin bütün dar gelirli ailelerine, kadınlar aracılığıyla uygun finansal 

hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Kadınların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyet 

yapmalarına teşvik ederek, sosyal ve ekonomik durumlarını geliştirmelerini sağlayacak bir 

ortam kurmalarına yardımcı olmaktadırlar.  Bu program 2003 yılında TİSVA tarafından 

oluşturulmuş olup, Grameen Trust ile iş bir birliği içinde kar amacı gütmeden faaliyet 

göstermektedir (Doğan, Kara, 2013, s.13).  Program Türkiye genelinde 67 ilde 107 şubesiyle 

faaliyet göstermektedir. Bu proje ilk olarak Diyarbakır’da bulunan yoksul kadınlara yönelik 

olarak başlatılmış ancak verilen kredilerin geri dönüşlerinin yüksek olması ve bu krediyi 

kullanan kadınların yaşam kalitelerindeki iyileşme programın diğer illere de yayılmasını 

sağlamıştır (Altay, 2007, s.65). Bu program kapsamında verilen kredi türleri şöyledir:  İlk giriş 

kredisi olan temel kredi; dükkânı olan ya da eski üyelere verilen girişimci kredisi;  üyelerin 

bayramdan önce büyük ya da küçükbaş hayvan besleyip satabilmeleri için verilen hayvancılık 

kredisi; üyelerin kozmetikler, temizlik malzemeleri, kahve gibi belli ürünler satabilmeleri için 

verilen sosyal kalkınma kredisi; üyelerin taksitli olarak cep telefonu alabilmesi için verilen 

iletişim kredisidir (Ece, 2014, s.29). 



 

412 
 

4.2. Şırnak İli Mikro Kredi Uygulaması 

Gremeen Bank Mikro Finans programı 2013 Şırnak’ta faaliyet göstermeye başlamıştır. Kuruluş 

aşamasından sonra 700 üyeye sahip olan ofis, 2015 yılıyla beraber yaşayan terör olayları 

sebebiyle kapanmak zorunda kalmıştır. Yaşanan olaylardan sonra dar gelirli kadınların iş sahibi 

olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Türk Kızılay’ın iş birliği ile 

Grameen Mikro Finans Ofisi tekrar kurulmuştur. Şırnak ili bu program kapsamında pilot bölge 

olarak kullanılmakta olup fonunun bir kısmı Türk Kızılay’ı tarafından sağlanmaktadır. Bu 

program kapsamında Şırnak’ta 136 girişimci kadına mikro kredi desteği sağlanmıştır ( TGMP, 

2019).  

 Program kapsamında kadınlara verilen mikro kredi ile kadınların çalışma hayatında yer alması 

ve kendi gelirlerini elde etmeleri amaçlanmaktadır. Bu krediden faydalanan kadınlar genellikle 

ev işleriyle ilgilenmekte olup gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayan el işi ürünleri 

üretimi ağırlık olarak görülmektedir (Ece, 2014, s.26). Kadınlar genellikle ev tabanlı 

girişimcilik türleriyle üretim yapmakta ve kendi küçük girişimlerini açmaları için fırsat 

tanınmaktadır. Aldığı mikro kredi ile çalışma hayatına giren kadınlar için yeni fırsatlarda 

doğabilmektedir. Mikro kredi uygulamasından kredi almak için ön şartlara ve teminatlara gerek 

yoktur.  Bu da kadınları programa daha çok yakınlaştırmıştır.  

 Mikro finans programı dâhilinde kredi alabilmek için aynı mahallede oturan birinci derecede 

akraba olmayan benzer ekonomik şartlara sahip ve bir iş yapma fikri olan 5 kadının bir araya 

gelmesi gerekmektedir. Gruptaki her bir kadına ayrı ayrı kredi verilmektedir (TGMP, 2019). 

Her yıl için kadınlara verilmesi öngörülen kredi tutarı 100 TL ile 1000 TL arasındadır. Ancak 

krediyi alan kadının üretim yapma potansiyeli dikkate alınarak kredi tutarı her yıl 10.000 TL’ye 

kadar artırılabilmektedir. Program dâhilinde kredi alan kadınlara mikro sigorta, mikro konut ve 

gönüllü tasarruf hizmetleri de verilmektedir. Mikro sigorta, mikro kredi kullanan kadınlara 

verilen ve onları beklenmedik kazalara karşı korumak amacıyla oluşturulan ferdi kaza 

sigortasıdır. Bu sigortadan yararlanan kadınlar herhangi bir kazaya uğradıklarında 10.000 

TL’ye kadar nakdi yardım almaktadırlar.  Mikro konut krediden yararlanan kadınların 

konutlarını beklenmedik kazalara karşı koruma altına almaları için verilen ferdi kaza 

sigortasıdır. Gönüllü tasarruf hizmetinde ise mikro kredi kullanan kadınlar haftada 1 TL’yi 

kendi kumbara hesaplarına yatırarak tasarrufta bulunmalar sağlanmaktadır. Kadınlar ihtiyaç 

duyduklarında kumbaralarında birikmiş oldukları parayı kullanabilmektedirler (Ece, 2014, 

s.26). 

Alınan mikro kredi kredinin alındığı hafta içerisinde yapılması düşülen faaliyette kullanılması 

gerekmektedir. Gelir getirici faaliyette kullanılan para bir hafta sonra alınan hizmet maliyeti ile 

birlikte 46 haftada ve haftalık taksitler halinde ödenmektedir. Mikro kredi uygulamasından 

kredi alan kadınlar aldığı kredinin tümünü ödedikten sonra talep ettiği takdirde aynı miktarda 

ya da daha fazla yeni kredi alabilmektedir.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Geçmişi insanlık tarihine dayanan yoksulluk olgusu, yalnızca azgelişmiş ülkelerin değil her 

ülkeyi ilgilendiren evrensel bir sorundur.  Küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan yoksulluk 

olgusunu toplumun her kesimi farklı biçimlerde yaşamaktadır. Bu kesimler arasında yoksulluğu 

deyimleme biçimi diğer gruplara göre daha şiddetli ve farklı olan kadınlar yer almaktadır. Kadın 

yoksulluğunun temelinde kadınların iş gücü piyasasında yeterince istihdam edilmemesi 

yatmaktadır (Albayrak, 2016, s.108).  Kadın istihdamının bir şekli olarak karşımıza çıkan 

girişimcilik bu sorunla mücadele konusunda önemli bir yere sahiptir. Kadın girişimciliği olgusu 

yoksulluğu azaltma araçlarından biri olan mikro kredilerle ortaya çıkmıştır (Sallan Gül, 

Altındal, 2016, s.1370). Mikro kredi uygulamasının ilk örneği 1970’li yıllarda Muhammed 

Yunus tarafından Bangladeş’te yürürlüğe konulmuştur. Grameen Bank adıyla kurulan bu proje 

kapsamında bölgede yaşayan yoksul kadınlara mikro kredi verilerek onların bu sorun ile 

mücadele etmesine yardımcı olunmaya çalışılmıştır.  Ülkemizde bu uygulamanın ilk örneği 

Diyarbakır’da uygulamaya geçirilmiştir. Uygulamanın sonucunun başarı olması ile bu projenin 

diğer illere de yayılmasını sağlamıştır. Projenin yayıldığı illerden bir tanesi de ekonomik ve 

sosyal açıdan geri kalmış bölgelerden biri olan Şırnak’tır.  Bu çalışmada birçok ilde olduğu gibi 

Şırnak’ta da faaliyet gösteren, kadın girişimciliğini destekleme konusunda önemli bir yere sahip 

olan mikro kredi uygulamasına değinilmeye çalışılmıştır.  Kadınlara sağlanan mikro kredi 

desteği ile kadınlar kendi işlerini kurabilmektedirler. Bu da kadının toplum içerisinde sosyal ve 

ekonomik statülerinin artmasına destek sağlamaktadır. Mikro krediden faydalanan kadınların 

hem aile ve toplum içerisinde konumları güçlenebilmektedir. Mikro kredi uygulamasının 

yürürlüğe konulması bağlamında karşımıza bazı sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi 

de kaynak sorunudur. Mikro kredi ofisleri finansman sorununun dış kaynak ayağını 

sürdürebilme adına küresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun faaliyette bulunulması 

gerekmektedir (Soyak, 2010, s.143).  Yoksullukla mücadele kapsamında kadınlara mikro kredi 

sağlayan kurumların şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir.  Ayrıca 

yoksullukla mücadele ve kadın girişimciliği konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak görevli 

merkezi ve yerel kamu kurumlarıyla etkileşim ve iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir. 
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İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN ÜRETİM YAPAN 

İŞLETMLERDE UYGULANMASI 

 

Özcan DEMİR 1 

Delal AYDIN 2 

Özet 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol ve iç denetimin oluşması halinde faaliyetlerin şirket politikalarına uyumlu olarak 

gerçekleşip, düzenli bir şekilde yürütülüp, kaynakların etkin kullanılıp hata ve hilelerin fark edilip önlenmesini, 

muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve hatasız olmasını, finansal bilgilerin güvenilir ve zamanında hazırlanmasının 

sağlanmasıyla oluşur. 

İç denetim faaliyetleri dünyada çeşitli büyüklükteki, amaçtaki ve yapıdaki işletmeler tarafından 

gerçekleştirmektedirler. İç denetim, risk yönetim süreçlerinde ve teknolojinin gelişmesi ile şirket büyüklüklerinin 

artması sebebiyle karmaşıklaşan işlemler ve analizi zorlaşan büyük verilerin anlaşılabilir ve güvenli hale 

getirilmesi için ortaya çıkan talebin karşılanmasına yönelik büyük gelişme göstermiştir. 

Üretim yapan işletmeler içinde iç denetim önemli bir unsur olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda iç denetim unsuru 

gelişen teknoloji ve fırsatlar doğrultusunda geliştirilmeye çalışılan bir fonksiyon olmaktadır. Denetim kapsamının 

gelişmesi ve iç denetimin bu gelişme içerisinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer edinmesi çalışması kaçınılmaz 

bir süreçtir. 

İç kontrol, işletmenin hedeflerine ilerlemesinde yardımcı olmaktadır. İşletmenin devamlılığı açısından iç kontrol 

önemlidir. İç kontrolün sisteminin olmadığı durumlarda ya da iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması; 

varlık kayıplarına, eksik ya da hatalı karar alınmasına ve çeşitli suistimallere neden olabilmektedir. İç denetim ve 

iç kontrol arasındaki fark iyi bilinmediğinden bazı yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. İç kontrol aslında iç 

denetimin bir alt dalı olarak bilinmektedir. Ancak bu böyle değildir. İlk olarak iç kontrolün yalnızca iç denetimi 

ilgilendirmediği yönetime etkili bir biçimde anlatılarak, bütünsel açıdan ele alınması gereken bir sistem ve 

süreçler olarak yaklaşılması ve algılanması adına gereken çaba gösterilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, İç Kontrol, İşletme, Sistem. 

APPLICATION OF INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS IN 

PRODUCTION BUSINESSES 

 Abstract 

In the event that an effective internal control and internal audit occurs in the enterprises, the activities are carried 

out in accordance with the company policies, they are carried out on a regular basis, the resources are used 

effectively and errors and frauds are detected and prevented, accounting records are complete and error-free, 

financial information is prepared in a reliable and timely manner.  

Internal audit activities are carried out by enterprises of various sizes, purposes and structures in the world. 

Internal audit has made great progress in meeting the demand for making understandable and secure transactions 
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and processes that are complicated by complex processes due to the increase in company size and risk management 

processes and the development of technology.  

Internal auditing has become an important element in manufacturing enterprises. In this direction, internal audit 

is a function that is tried to be developed in line with developing technology and opportunities. It is inevitable that 

the scope of the audit will be improved and internal audit will be an indispensable element in this development.  

Internal control helps the company progress its goals. Internal control is important for business continuity. In 

cases where there is no system of internal control or the internal control system is not operating effectively; loss 

of assets, incomplete or incorrect decisions and misconduct. Because the difference between internal audit and 

internal control is not well known, it causes some inaccuracies. Internal control is in fact known as a sub-branch 

of internal audit. But this is not so. Firstly, effective efforts should be made to approach and perceive management 

as a system and processes that need to be handled holistically by explaining to the management that internal 

control is not only about internal audit. 

Key Words : Internal Audit, Internal Control, Operation, System. 

1. GİRİŞ 

Son dönemlerde işletmeler misyonlarına uygun bir şekilde kurumlarını geliştirmeyi ve 

kurumsal bir yapılanma içine girmeyi hedef olarak belirlemektedirler. Fakat işletmelerde, 

işletme sahipleri, işletme yöneticileri ve işletme ortakları gibi farklı üst konumlar mevcuttur. 

Çoğu kurumsal işletmelerde işletme kurucuları ve pay sahibi olan ortaklar yönetim işini daha 

çok profesyonel yöneticilere bırakıp geri planda kalmayı tercih etmektedirler. Ancak geri 

planda, kalma sürecinde pay sahipleri işletme idaresinin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını 

denetlemek ve kontrol etmek istemektedirler. Bu noktada işletmenin nasıl yönetildiği, işletme 

örgütünün nasıl çalıştığı, çalışanların nasıl organize olduğu, stok kayıtlarının nasıl tutulduğu 

gibi birbirinde farklı süreçleri sorgulayan ve merak edilen sorulara cevabı iç denetim –iç kontrol 

ikilisi vermektedir. İç denetim aslında daha çok yöneticiler için bir güvence kaynağıdır çünkü 

denetim sayesinde elde edilen raporlar işletmenin hareket çizelgesini bir nevi ortaya 

çıkarmaktadır. İç kontrol ise, iç denetim ile bir birlikte kullanılarak etkin bir işletme profili 

ortaya koymaktadır. 

2. LİTERATÜR  

Aşağıda iç denetim ve iç kontrol uygulamalarına ilişkin farklı açılardan ele alınan çalışmalara 

yer verilmiştir. 

İşletme yönetimi kontrol temeline dayalı bir örgüt yapısı ile hedeflerine ulaşabilir. Bu hedeflere 

ulaşabilmek için işletme yönetimi; iyi bir örgüt planı ve raporlama sisteminin oluşturulması, 

görev, yetki ve sorumlulukların uygun bir biçimde belirlenmesi, yeterli sayı ve kalitede personel 

varlığı, uygun çalışma politika ve yöntemlerinin uygulanması gibi uygulamaları hayata 

geçirebilir. Bu uygulamaların tamamı iç kontrol sistemini oluşturur (Uzay,1999;15). 

İşletme faaliyetlerinin verimli bir şekilde yerine getirilmesinde, etkin bir iç kontrol sisteminin 

bir güvence oluşturduğu, faaliyetlerin etkinliğini sağladığı ve belirlenen işletme hedeflerine 

ulaşmada itici güç oluşturduğu kabul edilmektedir. İç kontrol sisteminin olmaması veya etkin 
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çalışmaması varlık kaybına, yönetimin eksik ya da hatalı kararlar almasına, suistimallere ve 

çeşitli kayıplara neden olabilir (Aksoy,2007;217, Durmuş ve Taş, 2008;49). 

Zaman içinde işletme yapısı ve faaliyetlerinde olduğu gibi yönetim fonksiyonlarından beşincisi 

olan “kontrol” fonksiyonunun yürütülmesinde de bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişim 

neticesinde kontrol; birkaç kişi yerine profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilen, sınırlı 

sayı yerine belirli periyotlarda defalarca tekrarlanan bir süreç haline almış ve kontrol işleve, 

işletme içerisinde oluşturulmuş “iç kontrol sistemleri” vasıtası ile yerine getirilir olmuştur 

(Tuan ve Memiş, 2007: 89). 

İç kontrol, işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve/veya diğer personeli tarafından belirli 

amaçların başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için uygulanan bir yoldur (Bishop, 1991: 118). 

İç kontrol sistemi ise işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi, hata, hile ve 

noksanlıkların engellenebilmesi için işletme yönetimi tarafından belirlenen uyulması gerekli 

kurallar bütünüdür (Aslan, 2003: 15). 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu kısmında araştırmaya ilişkin amaç, önem, katkı, evren ve örneklem, varsayım 

ve sınırlıkları, güvenirlilik analizi, veri toplama ve analiz yöntemleri ve bulgulara yer 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Katkısı 

Diyarbakır İlinin Organize Sanayi Bölgesine de üretim yapan işletmelerde, işletme yöneticileri 

ve çalışanları arasında iç denetim ve kontrol sürecinin farkındalığını değerlendirmektir. 

Çalışmanın daha öncede belirtildiği gibi özgün yönü oldukça güçlü olup çalışmanın sonunda 

literatürdeki eksikliğin giderilmesinde büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma örneklemi olarak Diyarbakır İlinde üretim faaliyeti gösteren 280 işletme olarak 

belirlenmiştir. İşletmenin sadece yöneticileri ile çalışma yapılacaktır. Araştırmanın örneklemi; 

Basit Tesadüfî Örneklem yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Diyarbakır ilindeki Organize 

Sanayi Bölgesinde üretim faaliyeti yapan 280 işletme göz önüne alınarak %5 güven aralığında 

anket yapılacak işletme sayısı 165 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada yapılacak anket sayısı Basit Tesadüfi Örneklem yöntemi kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

Araştırmada toplanan veriler SPSS paket programında analiz edilecektir. Verilerin test 

edilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile değişkenler arasındaki ilişkiyi veya farklılığı test eden 

istatistik yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca kullanılan ölçeğin güvenirliliği, güvenilirlik analizi 

ile ( Cronbach Alpha) gerçekleştirilecektir. 
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Verilerin test edilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile değişkenler arasındaki ilişkiyi veya 

farklılığı test eden istatistik yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca kullanılan ölçeğin güvenirliliği, 

güvenilirlik analizi ile (Cronbach Alpha) gerçekleştirilecektir. Murat KARA’ın 2018 yılında 

“Kalite Yönetim Sistemleri İle İç Kontrol Sistemi Uygulamaları Arasındaki Etkileşimin 

Değerlendirilmesi Ve Bir Araştırma”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezindeki anket 

referans alınmıştır. Güvenlik açısından (Cronbach Alpha) kat sayısı 0,789 gerçekleşmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

  Sayı (N) Yüzde (%) 

Cinsiyetiniz Kadın 94 57.0 

Erkek 71 43.0 

Total 165 100.0 

Diyarbakırda bulunan 165 işletme çalışan katılımcılardan 94(%57,0)’si Kadın, 71(%43,0) 

Erkek çalışanlardan oluşmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Yaş Dağılımı 

  Sayı (N) Yüzde (%) 

Yaşınız 20-25 Yaş Arası 24 14.5 

25-30 Yaş Arası 60 36.4 

30-35 Yaş Arası 41 24.8 

35-40 Yaş Arası 19 11.5 

40-45 Yaş Arası 13 7.9 

45 Yaş Ve Üzeri 8 4.8 

Total 165 100.0 

Diyarbakırda bulunan işletmelerde çalışanlardan 24(%14,5)’i 20-25 yaş aralığında, 

60(%36,4)’ü 25-30 yaş, 41(%24,8)’ü 30-35 yaş, 19(%11,5)’i 35-40 yaş aralığında, 13(%7,9)’ü 

40-45 yaş aralığında; 8(%4,8)’i 45 ve üzere yaş aralığında olan çalışanlardan oluşmaktadır. 
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Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyi Dağılımı 

  Sayı (N) Yüzde (%) 

Öğrenim Durumunuz Lise 28 17.0 

Ön lisans 23 13.9 

Lisans 95 57.6 

Yüksek Lisans 19 11.5 

Total 165 100.0 

Diyarbakırda bulunan işletme çalışanlarından 28(%17,0)’i Lise, 23(%13,9)’ü Ön lisans, 

95(%57, 6)’si Lisans, 19(%11,5)’i Yüksek lisans eğitim düzeyine sahip çalışanlardan 

oluşmaktadır. 

4.2. İşletmelerin Açıklayıcı Verileri 

Tablo 4. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektörü 

  
Sayı (N) Yüzde (%) 

İşletmenin Faaliyette Bulunduğu 

Sektörü Tanımlayınız. 

Kağıt/Ambalaj 24 14.5 

Metal 47 28.5 

Gıda/Kimya 54 32.7 

Tekstil 40 24.2 

Total 165 100.0 

Diyarbakır ilinde bulunan işletmelerden 24(%14,5)’i kağıt/ambalaj alanında, 47(%28,5)’i 

Metal sanayi alanında, 54(%32,7)’si Gıda/Kimya sanayi alanında, 40(%24,2)’si Tekstil sanayi 

alanında faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır.  

Tablo 5. İşletmede Çalışan Toplam Personel Sayısını 

  Sayı (N) Yüzde (%) 

İşletmede Çalışan Toplam 

Personel Sayısını  

0-9 8 4.8 

10-49 43 26.1 

50-249 94 57.0 

250 Ve Üzeri 20 12.1 

Total 165 100.0 

Diyarbakır ilinde bulunan işletmelerden 8(%4,8)’i 0-9 personel, 43(%26,1) 10-49 personel, 

94(%57,0)’si 50-249 personel, 20(%12,1)’i 250 ve üzeri personele sahip olduğu görüldü. 
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4.3. İşletmelerin İç Denetim ve İç Kontrol Boyut Analizleri 

Tablo 6. Çalışanların Yaş Değişkenine Göre İç Denetim Ve Kontrol Ortamı Sistemi Boyutu 

Analizi 
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N X Ss Min Max 

ANOVA 

  V.Kay K.Top Sd Kort F P 

İç Denetim 20-25 Yaş Arası 24 3.4760 .27624 3.00 4.12 G.Arası 1.086 5 .217 1.680 .142 

25-30 Yaş Arası 60 3.6625 .39887 3.00 4.50 G.İçi 20.549 159 .129   

30-35 Yaş Arası 41 3.6589 .36185 3.00 4.60 Toplam 21.635 164    

35-40 Yaş Arası 19 3.7005 .30463 3.25 4.35       

40-45 Yaş Arası 13 3.6458 .37233 3.38 4.50       

45 Yaş Ve Üzeri 8 3.8438 .34557 3.38 4.25       

Total 165 3.6463 .36321 3.00 4.60       

Kontrol faaliyetleri  20-25 Yaş Arası 24 3.8292 .37819 3.00 4.50 G.Arası 1.237 5 .247 2.864 .041 

25-30 Yaş Arası 60 3.9258 .30044 3.00 4.60 G.İçi 17.380 159 .109   

30-35 Yaş Arası 41 3.9976 .31740 3.00 4.60 Toplam 18.617 164    

35-40 Yaş Arası 19 4.0737 .30156 3.60 4.60       

40-45 Yaş Arası 13 4.1077 .34025 3.60 4.60       

45 Yaş Ve Üzeri 8 4.1125 .49407 3.50 4.60       

Total 165 3.9700 .33693 3.00 4.60       

Risk Analizi 20-25 Yaş Arası 24 3.8000 .43738 3.00 4.80 G.Arası .634 5 .127 1.016 .410 

25-30 Yaş Arası 60 3.8033 .31352 2.80 4.40 G.İçi 19.838 159 .125   

30-35 Yaş Arası 41 3.7659 .35469 3.00 4.40 Toplam 20.471 164    

35-40 Yaş Arası 19 3.9263 .32118 3.40 4.40       

40-45 Yaş Arası 13 3.7077 .36162 3.20 4.40       

45 Yaş Ve Üzeri 8 3.9500 .41057 3.60 4.80       

Total 165 3.8073 .35331 2.80 4.80       

Kontrol ortamı 20-25 Yaş Arası 24 3.8875 .75051 1.00 4.83 G.Arası 2.607 5 .521 2.193 .058 

25-30 Yaş Arası 60 3.9567 .36532 3.17 4.83 G.İçi 37.809 159 .238   

30-35 Yaş Arası 41 3.9951 .57255 1.00 5.00 Toplam 40.416 164    

35-40 Yaş Arası 19 4.2825 .36824 3.50 4.83       

40-45 Yaş Arası 13 4.0744 .22939 3.80 4.50       

45 Yaş Ve Üzeri 8 4.2875 .33709 3.80 4.67       

Total 165 4.0190 .49643 1.00 5.00       

İzleme (Raporlama) 20-25 Yaş Arası 24 3.8944 .29203 3.00 4.50 G.Arası 1.214 5 .243 1.490 .196 

25-30 Yaş Arası 60 3.8867 .39845 3.17 4.67 G.İçi 25.918 159 .163   

30-35 Yaş Arası 41 3.8504 .44248 3.17 4.83 Toplam 27.132 164    

35-40 Yaş Arası 19 3.9526 .45465 2.83 4.50       

40-45 Yaş Arası 13 4.0590 .40783 3.33 4.83       

45 Yaş Ve Üzeri 8 4.2083 .38576 3.67 4.67       

Total 165 3.9156 .40674 2.83 4.83       

Bilgi İletimi 20-25 Yaş Arası 24 3.6083 .47724 3.00 4.50 G.Arası 1.300 5 .260 .863 .508 

25-30 Yaş Arası 60 3.8067 .53800 2.00 4.50 G.İçi 47.925 159 .301   

30-35 Yaş Arası 41 3.7854 .62272 2.00 5.00 Toplam 49.225 164    

35-40 Yaş Arası 19 3.9421 .57088 3.00 5.00       

40-45 Yaş Arası 13 3.7231 .43427 3.00 4.20       

45 Yaş Ve Üzeri 8 3.8125 .53033 3.00 4.50       

Total 165 3.7818 .54786 2.00 5.00     +  

İşletmelerde çalışan personelin yaş değişkenine göre iç denetim ve iç kontrol sisteminin 

boyutlarından iç kontrol faaliyetleri ve iç kontrol ortamı, boyutlarında anlamlı bir farklılaşma 

görülmüştür. (p<0,05). 
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İç kontrol faaliyetleri boyutunda; çalışanların iç denetim ve iç kontrol osistemlerine karşı 

görüşlerinde; 20-25 yaş aralığında çalışan personelin ortalaması 3,82±0,378; 25-30 yaş 

personelin ortalaması 3,92±0,30;  30-35 yaş personelin ortalaması 3,99±0317; 35-40 yaş 

personelin ortalaması 4,07±0,340; 40-45 yaş personelin ortalaması 4,10±0,340; 45-+ yaş 

personelin ortalaması 4,11±0,340 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 40-45 ve 45+ yaş 

grubu çalışanların işletme yönetiminin İç kontrol ortamı ve denetlemeleri hakkında daha olumlu 

görüş belirttikleri görülmüştür (F: 2,864; p:0,041). İşletmeler; 

 Bir iç denetçi yetkilerini kullanmakta sıkıntı çektiğinde üst yönetimden gerekli desteği 

görmektedir. 

 Personel terfilerinde objektif ölçütler kullanılmaktadır. 

 İşletmede iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlayabilecek tecrübeli personeller işe 

alınmaktadır. 

 İşletme çalışanlarının yetki ve sorumlulukları dengeli olarak tespit edilmektedir. 

 İşletme çalışanlar organizasyon şemasındaki hiyerarşiye önem vermektedir. 

 İşletmede, strateji ve iş hedeflerine ulaşılmasında yönetimi desteklemek için strateji 

gözetimi sağlanmaktadır. 

maddelerine 40-45 ve 45+ üstü personeller daha yüksek düzeyde olumlu yanıt vererek farklılık 

oluşturmuştur (p<0,05). 

Tablo 7. Çalışanların Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre İç Denetim ve İç Kontrol 

Görüşlerinin Analizi 
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N X Ss Min Max 

ANOVA Farklılık 

kayna 

  V.Kay K.Top Sd Kort F P  

İç Denetim Lise 28 3.4338 .21341 3.00 3.88 G.Arası 1.697 3 .566 4.566 .004 Y.Lis -lise 

Ön lisans 23 3.6154 .37580 3.00 4.50 G.İçi 19.938 161 .124   Lisans -lise 

Lisans 95 3.6989 .38284 3.00 4.60 Toplam 21.635 164     

Yüksek. 

Lisans 
19 3.7342 .31833 3.20 4.25 

       

Total 165 3.6463 .36321 3.00 4.60        

Kontrol 

faaliyetleri  

Lise 28 3.6607 .36244 3.00 4.20 G.Arası 5.867 3 1.956 24.692 .000 Y.Lis -lise 

Ön lisans 23 3.9039 .27910 3.40 4.50 G.İçi 12.751 161 .079   Lisans -lise 

Lisans 95 3.9975 .25072 3.50 4.60 Toplam 18.617 164     

Yüksek 

Lisans 
19 4.3684 .29637 3.60 4.60 

       

Total 165 3.9700 .33693 3.00 4.60        

Risk Analizi Lise 28 3.6786 .41218 2.80 4.80 G.Arası .691 3 .230 1.875 .136  

Ön lisans 23 3.7739 .29111 3.20 4.40 G.İçi 19.780 161 .123    

Lisans 95 3.8379 .33807 3.00 4.80 Toplam 20.471 164     

Yüksek 
Lisans 

19 3.8842 .37898 3.40 4.40 
       

Total 165 3.8073 .35331 2.80 4.80        

Kontrol 

ortamı 

Lise 28 3.9250 .73241 1.00 4.83 G.Arası 3.457 3 1.152 5.020 .002  

Ön lisans 23 3.7986 .70964 1.00 4.83 G.İçi 36.959 161 .230    

Lisans 95 4.0340 .32941 3.33 5.00 Toplam 40.416 164     

Yüksek 

Lisans 
19 4.3491 .25781 3.80 4.83 

       

Total 165 4.0190 .49643 1.00 5.00        

İzleme 

(Raporlama) 

Lise 28 3.7560 .30592 3.00 4.17 G.Arası 2.390 3 .797 5.185 .002 Y.Lis -lise 

Ön lisans 23 3.8232 .43315 3.17 4.83 G.İçi 24.742 161 .154   Lisans -lise 

Lisans 95 3.9295 .39299 2.83 4.83 Toplam 27.132 164     

Yüksek 

Lisans 
19 4.1930 .44536 3.33 4.67 

       

Total 165 3.9156 .40674 2.83 4.83        

Bilgi İletimi Lise 28 3.2250 .44274 2.00 4.20 G.Arası 13.625 3 4.542 20.539 .000 Y.Lis -lise 

Ön lisans 23 3.6957 .37837 3.00 4.50 G.İçi 35.601 161 .221   Lisans -lise 

Lisans 95 3.8758 .51545 2.00 4.50 Toplam 49.225 164     

Yüksek 
Lisans 

19 4.2368 .34835 4.00 5.00 
       

Total 165 3.7818 .54786 2.00 5.00        

İşletmelerde çalışan personelin eğitim değişkenine göre iç denetim ve iç kontrol ortamı 

boyutlarından iç denetim, iç kontrol faaliyetleri, İzleme (Raporlama), Bilgi İletişimi, 

boyutlarında anlamlı bir farklılaşma görülmüştür (p<0,05). 

İç denetim boyutunda; eğitim düzeyine göre çalışanların iç denetim ve iç kontrol sistemi 

uygulamalar hakkındaki görüşlerine göre; lise eğitim düzeyine sahip personellerin ortalaması 

3,43±0,213; ön lisans eğitim düzeyi sahip personelin ortalaması 3,615±0,375; lisans eğitim 

düzeyi sahip personelin ortalaması 3,698±0,382; yüksek lisans eğitim düzeyi sahip personelin 
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ortalaması 3,734±0,318 olarak görülmüştür. Bu sonuçlara göre lisans ve yüksek lisans eğitim 

düzeyine sahip personelin iç kontrol ve iç denetim hakkındaki görüşlerinde daha olumlu görüş 

bildirdikleri görüldü ve anlamlı farklılaşma oluşturmuşlardır (F: 4,566; p:0,004). 

 İç denetçinin işe alımında uygulanan süreçler, mesleğin gereklerini yansıtmaktadır. 

 İç denetçilerin iş tecrübesi arttıkça, iç denetimin başarısı artmaktadır. 

 İç denetçiler, denetimler sırasında diğer çalışanlardan gerekli desteği görmektedirler. 

 Şirketimizdeki iç denetçiler, denetimler sırasında belge, rapor ve kayıtlara rahat bir 

şekilde ulaşmaktadırlar. 

 İç denetçilere üst yöneticiler tarafından verilen yetkiler azdır. 

 Denetçi rotasyonu, denetçinin objektifliğini artırmaktadır. 

maddelerinde lisans ve ön lisans mezunu personellerin daha yüksek düzeyde olumlu görüş 

belirtmişlerdir.  

İç kontrol faaliyetleri boyutunda; yüksek lisans öğrencileri 3,73±0,318; lisans mezunu personel 

3,698±0,382 ortalamasıyla  

 Bir iç denetçi yetkilerini kullanmakta sıkıntı çektiğinde üst yönetimden gerekli desteği 

görmektedir. 

 Personel terfilerinde objektif ölçütler kullanılmaktadır. 

 İşletmede iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlayabilecek tecrübeli personeller işe 

alınmaktadır. 

 İşletme çalışanlarının yetki ve sorumlulukları dengeli olarak tespit edilmektedir. 

 Organizasyon şeması günün şartlarına göre değişmektedir. 

 İşletmede, strateji ve iş hedeflerine ulaşılmasında yönetimi desteklemek için strateji 

gözetimi sağlanmaktadır. 

maddelerine en yüksek düzeyde olumlu görüş belirtmişlerdir. 

İç kontrol ortamı boyutunda; yüksek lisans öğrencileri 3,73±0,318; lisans mezunu personel 

4,349±0,257 ortalamasıyla; 

 İşletmenin iç kontrol ortamı sistemi etkin çalışmaktadır. 

 İşletme yönetim kurulu Kontrol ortamı sistemini izlemektedir ve gereken yerlerde 

müdahale etmektedir. 

 Yapılan işlemlere yönelik hatalar meydana geldiğinde sistem gerekli uyarı vermektedir. 
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 İşletmede kayda değer ve önemli değişiklikler tespit edilmekte ve 

değerlendirilmektedir. 

 Kontrol ortamı sisteminin etkinliği yönetim tarafından daima değerlendirilmektedir. 

maddelerinde en yüksek düzeyde olumlu görüş belirtmişlerdir. Farklılık oluşturmuşlardır 

(p<0,05). 

İzleme (Raporlama) boyutunda; yüksek lisans öğrencileri 3,73±0,318; lisans mezunu personel 

4,349±0,257 ortalamasıyla; 

 İşletmede yapılan bütçe analiz ve karşılaştırmalar yeterlidir 

 Fizikler varlıkların (kasa, stok, vb.) gerekli durumlarda sayımı yapılmaktadır. 

 Finansal tablolar, finansal değerlendirmeye yönelik yeterli ve tutarlı bilgiler 

içermektedir. 

 İşletme yöneticileri, Kontrol ortamı sisteminin eksiklerini, işletme faaliyetlerini ve 

çalışanlarını gözetim yaparak İzlemektedir. 

 Şirketin iç denetim raporları ilgili tüm kişilere ulaşmaktadır. 

maddelerinde en yüksek düzeyde olumlu görüş belirtmişlerdir. Farklılık oluşturmuşlardır 

(p<0,05). 

Bilgi iletişim boyutunda; yüksek lisans öğrencileri 3,73±0,318; lisans mezunu personel 

4,23±0,348 ortalamasıyla; 

 İç denetçiler üst yönetimle yeterli sıklıkta görüşebilmektedir. 

 İşletme içinde, yatay ve dikey, iç iletişim ile dış iletişimin nasıl olacağını belirleyen 

prosedürler vardır. 

maddelerinde en yüksek düzeyde olumlu görüş belirtmişlerdir. Farklılık oluşturmuşlardır 

(p<0,05). 

5. SONUÇ 

İç denetim birimi olan işletmeler; müşavirlik ve danışmanlık hizmeti alan işletmelere; iç 

denetim ve iç kontrol sisteminin işletmenin kontrol ortamın da, işletme yönetiminde, bilgi 

iletiminin sağlanmasında, risk analizinde (yolsuzluk ve suiistimal, verimlik), izleme 

(raporlama), kar, zara bilançoları, envanter çıkarmada, işletmede yapılan bütçe analiz ve 

karşılaştırmalarında, fizikler varlıkların (kasa, stok, vb.) gerekli durumların sayımında, finansal 

tablolar, finansal değerlendirmeye, işletme yöneticileri, kontrol ortamı sisteminin eksiklerini, 

işletme faaliyetlerini ve çalışanlarını gözetim yaparak izleme (raporlama)da, kontrol ortamı 

sistemine ilişkin hata ve eksiklikler belirlemede üstünlüklerinden dolayı kullandıkları 

belirtmişlerdir. 
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MUHASEBEDE ELEKTRONİK DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI 

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ 

 

Özcan DEMİR 1 

Meral AYDIN 2 

Delal AYDIN 3 

Özet 

Teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmelerin önemi herkes tarafından bilinen ve ifade edilen kaçınılmaz bir 

gerçekliktir. Ekonominin temel taşlarını oluşturan işletmenin bu gerçekliğe ayak uydurması ve özümsenmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan işletme fonksiyonlar içerisinde ayrı bir önemi olan adeta ürettiği bilgiyle diğer 

fonksiyonları etkileyen muhasebenin, tüm yapısıyla e-dönüşüm süreci içerisinde yer aldığını söylememiz günümüz 

işletmeleri açısından yaşamsal bir ifadenin tespitidir. 

Muhasebe kayıtlarının, belgelerini e-dönüşüm süreci ile elektronik ortama aktarılması sürat, şeffaflık, kolay 

erişim, hataların önüne geçilmesi, raporlama süreci gibi pek çok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir. 

Paranın bile dijitalleştiği günümüz dünya ekonomisinde, işletmelerin veri depolamalarının internet ortamında 

bulut bilişim sistemi ile yapıldığına şahit olmaktayız. Bu yüzden günümüz meslek mensuplarının teknolojiye ve 

bilgiye daha duyarlı olması gerekmektedir. E-dönüşüm sürecini kullanan ve bu bilgileri işletmenin stratejik 

hedefleri ile bağdaştıran yüksek bilgi ve eğitim seviyesine sahip çalışanlar ile çalışılması gerekmektedir. 

Çalışmamız; giriş, literatür ve alan araştırmasından oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun önemi anlatılıp, 

literatür bölümünde ise konuyla ilgili diğer çalışmaların ana hatları hakkında bilgi verilecektir. Alan 

araştırmasında ise Diyarbakır’da bağımlı-bağımsız meslek mensupları ile yapılan çalışma ve sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışmamızda e-dönüşümün gereğine inanmakta ancak bu dönüşümün süreklilik arz ettiği ve bunun 

çalışanlarda bir farkındalık oluşturduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, E-Dönüşüm, Meslek Mensupları. 

EVALUATION OF ELECTRONIC TRANSFORMATION IN ACCOUNTING BY 

PROFESSIONAL MEMBERS: THE DIYARBAKIR PROVINCE 

 Abstract 

The importance of developments in the world of technology and information is an inevitable reality that is known 

and expressed by all. The business that constitutes the cornerstones of the economy needs to keep up with this 

reality and be assimilated. In this respect, it is a vital statement for today's businesses to say that accounting that 

affects other functions with its knowledge, which has a separate importance in business functions, takes place in 

the e-transformation process. 

Transferring accounting records and documents to the electronic environment through e-transformation process 

has brought many positive developments such as speed, transparency, easy access, avoiding mistakes and 

reporting process. In today's world economy, where even money is digitized, we witness that the data storage of 
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the enterprises is made with the cloud information system on the internet. Therefore, today's professionals need to 

be more sensitive to technology and information. It is necessary to work with employees who use the e-

transformation process and have a high level of knowledge and training that connects this information with the 

strategic goals of the business. 

Our study; introduction, literature and field research. In the introduction part, the importance of the subject will 

be explained and in the literature part, the main lines of other studies will be given. In the field research, the 

results of the studies conducted with dependent and independent professions in Diyarbakır are included. In our 

study, we believe that e-transformation is a necessity, but it is tried to prove that this transformation is continuous 

and this creates an awareness among the employees. 

Key Words : Accounting, E-Transformation, Professionals. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sosyo-ekonomik tüm alanları etkisi altına 

almıştır. Ekonomik yapı açısından önemli bir konumda olan muhasebe uygulamaları da bilgi 

teknolojilerinde gelişmelerden etkilenmiştir (Gönen ve Solak, 2017: 64). 

Bilgi işlem teknolojlerindeki gelişmeler sürdürülebilir rekabet unsurları açısından müşteri 

beklentilerinin değişmesine yol açmış ve dünyada e-dönüşüm sürecinin başlamasına ortam 

oluşturmuştur (Kulak, 2019: 1). Elektronik dönüşüm, işletme amaçlarına yönelik olarak 

faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde dijital ortamda yürültüdüğü, insanların yaşam 

anlayışlarının dijital hayatla bütünleştiren ve yeni iş alanı kazanma stratejisi ile uluslararası 

alanda mücadele etmek amacıyla izlenen yöntemlerdir (Sevim, 2009: 13).  

Günümüzde muhasebe mesleğinde uluslararası düzeyde önemli değişim ve gelişimler 

yaşanmaktadır. Küreselleşme sonucunda artan reakabet ortamında işletme faaliyetlerinin yoğun 

bir şekilde yürütülmesi muhasebe mesleğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle 

muhasebe mesleğinde uzmanlaşmayı ön plana çıkarmıştır. Meslekte uzmanlaşma; uluslararası 

anlamda yeni alanlar ve pazarları meslek mensuplarının önüne sermiş ve yeni fırsatlar ve 

mesleki açılım olanakları kazandırmıştır. Muhasebe, defter tutma fonksiyonundan finansal 

raporlama alanına yönelik hızlı bir yolculuk içinde girmiş ve son yıllarda muhasebe mesleğinde 

de değişimlere neden olmuştur (Balsarı vd., 2018: 116). 

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda, günümüzde meslek mensuplarının muhasebenin teorik 

altyapısı yanı sıra finansal veri yönetimi alanında da yetkin olmasını zorunlu kırmıştır. Çünkü 

yeni uzmanlık alanları finansal veri yönetimini gerekli kılmakta ve bu yönetim e-dönüşüm ile 

birlikte gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı muhasebe 

meslek mensuplarının e-dönüşüm sürecine ilişkin bilgi düzeyleri ve beklentileri, e-dönüşümün 

muhasebe mesleğine sağladığı katkılar, e-dönüşümün kamu kurum ve kuruşlarına sağladığı 

katkılar ve e-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetleri tespit etmektir. 

Çalışmamızda Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 576 serbest 

muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirden 200 tanesine ulaşılmıştır. Anket 

uygulaması ile veri toplanmış ve toplanan veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz 
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edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, 

yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmış ve yorumlanması yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR  

Aşağıda elektronik dönüşüm ve elektronik muhasebe uygulamalarına ilişkin farklı açılardan ele 

alınan ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmiştir. 

Amidu vd. (2012), çalışmasında Gana'daki KOBİ'ler arasındaki e-muhasebe uygulamalarını 

incelemiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, KOBİ’lerin genel olarak mali 

bilgileri üretmek için e-muhasebe uygulamalarını kullandıkları ayrıca bu uygulamaların 

maliyetleri düşürmek, büro çalışmalarını geliştirmek ve yönetim kararlarına ilişkin bilgilerin 

hızlı bir şekilde kaydedilmesi açısından da önemli bir avantaj sağladığı belirlenmiştir. 

Çınar ve Güney (2012), çalışmasında e-devlet uygulamalarının en fazla etkilediği alanlardan 

olan muhasebe meslek mensuplarının elektronik uygulamalarla ilgili sorunlar hakkındaki 

görüşlerinin araştırılması amacıyla Erzurum ilinde faaliyet yürüten ve anket formunu eksiksiz 

dolduran 105 muhasebe meslek mensubu ile bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgulara göre, gerek Gelir İdaresi sistemlerinden kaynaklanan gerekse 

bilişim altyapısının yetersizliğinden kaynaklanan aksaklıkların meslek mensupları tarafından 

önemli bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırma ile meslek mensuplarının 

muhasebe programları ve internet bilgileri üzerindeki yetersizlikleri ortaya konmuş ve meslek 

adaylarına yeterli seviyede eğitimlerin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Gökçen ve Özdemir (2016), çalışmasında e-fatura ve e-defter uygulamalarının muhasebe 

meslek mensuplarına sağladığı avantajları ve dezavantajları incelemiştir. Çalışma sonunda elde 

edilen bulgulara göre, uygulamaların kolay erişim, maliyet tasarrufu, arşivleme konularında 

avantaj sağlarken, güvenlik, altyapı yetersizliği, yasal zorunluluk gibi konularda bazı zorluklara 

neden olduğunu ortaya koymuştur. 

Gönen ve Solak (2017), çalışmasında muhasebe meslek mensuplarının maliye bakanlığının e-

dönüşümü sürecine ilişkin, bakış açılarını tespit etmek amacıyla bir alan araştırılması 

gerçekleştirmiştir. Çalışmada İzmir ‘de faaliyet gösteren ve e-dönüşümü aktif olarak kullanan 

162 muhasebe meslek mensubuna yönelik anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre e-dönüşümden kaynaklanan hataların hala devam ettiği ve meslek mensuplarına 

ek maliyet getirmesine karşın maliye bakanlığı ile mükellefin işlem maliyetlerini düşürdükleri 

belirlenmiştir. 

Güney (2014), çalışmasında teknolojik gelişmeler ile birlikte muhasebe faaliyetlerinde 

görevleri yerine getirme yöntemlerinde değişimlerin olduğunu ve elektronik ortamda yapılan 

muhasebe kayıtlarının işleme sürecinde bilgi teknolojilerinin önemini belirtmiştir. Bu nedenle 

farklılaşan muhasebe uygulamalarına uyum sağlamak amacıyla eğitimcilere önemli görevler 

düştüğüne ve teorik bilgilere teknolojik faktörlerin dahil edilmesinin gerektiğini açıklayarak 
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muhasebe eğitiminin kalitesinin iyileştirilmesinin hem işletme hem de muhasebe meslek 

mensuplarının başarısına doğrudan etki eden bir faktör olduğunu ifade etmiştir. 

Hatunoğlu ve Bakan (2010), muhasebe bürolarında bilgisayar ve internet kullanımının faydaları 

ile işyeri özellikleri arasında bir farlılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, muhasebe bürolarının bilgi teknolojilerinin 

kullanımı arttıkça, sağladıkları faydaların da arttığı fakat bilgisayar ve internet kullanımının 

istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, muhasebe bürolarının özelliklerine bağlı 

olarak bilgisayar ve internet kullanımının sağladığı faydaların bir kısmına ilişkin algı farklılığı 

olduğu saptanmıştır. 

Kulak (2019), Malatya ilinde faaliyet yürüten muhasebe meslek mensuplarının e-muhasebe 

hakkındaki görüşleri ortaya konulması amacıyla bir alan araştırması gerçekleştirmiştir. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgulara göre, e-dönüşümün meslek mensuplarının iş performansına 

katkı sağladığı, iş yükünü azalttığı, muhasebe mesleğini daha verimli hale getirdiği ve 

muhasebe mesleğine saygınlık gibi avantajlar sağladığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra personel 

maliyetleri ve teknolojik altyapı iyileştirilmesinin getirdiği ekstra maliyetlerde olduğu da 

belirtilmiştir. 

Lian (2015), çalışmasında Tayvan’da yeni bir devlet hizmeti olan e-faturanın benimsenmesi 

için kritik faktörleri anlamak adına bir ampirik çalışma yapmıştır. Anket tekniği ile 

gerçekleştirilen çalışma toplamda 251 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre, e-fatura uygulamasının mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda 

e-devlete olan güven ve algılanan risk düzeyi arasında toplumsal cinsiyet farklılıklarının, sosyal 

etkinin ve davranışsal niyetin karar vermede aşamasında belirleyici rol oynadığını ortaya 

koymuştur. 

Marinagi vd. (2015), Yunanistan’da e-faturanın benimsenmesini ve kullanılmasını belirlemek 

için bir alan araştırması yapmıştır.  42 adet Yunan işletmesinde gerçekleştirilen çalışma, 

özellikle e-faturanın kullanımını engelleyen konuları sorgulayarak e-faturalandırmayı 

uygulamak için gerekli bilgi birikiminin yeterli olmaması ve yönetim desteğinin bulunmaması 

olmak üzere iki temel sorun olduğunu ortaya koymuştur. 

Spoz (2014), çalışmasında e-fatura kavramını ve bunların Polonya ve seçilmiş Avrupa 

ülkelerindeki ekonomik değişim için önemini ortaya koymuştur. Çalışma sonunda e-faturanın 

kağıt faturaya göre daha iyi bir alternatif olduğunu ve e-faturaların kullanılması ile birlikte 

zaman ve para tasarrufunun yanı sıra faturalama sürecini de kolaylaştırması muhasebe meslek 

mensuplarına kolaylık sağladığını ifade etmiştir.  

Tektüfekçi (2013), çalışmasında bilişim sistemlerindeki gelişmelerin muhasebe üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. Ayrıca yeni muhasebe düzeni ile uyumlu gerçekleştirilmesi öngörülen 

elektronik muhasebe uygulamalarının bütünleşik sistemlerle olan ilişkisi irdelenmiştir. Çalışma 

sonunda elektronik ortamda düzenlenen e-Fatura, e-Defter ve diğer muhasebe uygulamaların 
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kullanılması ile birlikte matbaa basım ve ciltleme, arşivleme-depo, noter tasdik, işgücü, zaman, 

yazıcı toner/kartuş maliyetlerinde önemli oranda düşüş olacağı belirtilmiştir. 

Tektüfekçi (2017), çalışmasında Türkiye’deki elektronik dönüşüm sürecinde, e-Belge ve e-

Defter uygulamaları yasal bir çerçevede ele alınarak e-Muhasebe uygulamalarına yönelik ilk 

ve güncel uygulama örneklerine yer vermiştir. Ayrıca web tabanlı araştırma sonucu elde edilen 

betimleyici istatistiki bulgularına yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’deki e-Dönüşüm 

sürecinde e-Muhasebe uygulamalarında gelinen nokta tartışılarak ulaşılması istenen noktaya 

gelinebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu kısmında araştırmaya ilişkin amaç, önem, katkı, evren ve örneklem, varsayım 

ve sınırlıkları, güvenirlilik analizi, veri toplama ve analiz yöntemleri ve bulgulara yer 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Katkısı 

Gün geçtikçe gelişen ve gelişmeye devam eden bilgi teknolojileri sürekli değişim içindedir. 

Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte muhasebe meslek mensuplarının da 

bu teknolojileri güncel olarak takip etmelerine ve özellikle bilgi teknolojilerinin muhasebe 

uygulamalarına entegresi ile beraber ortaya çıkan e-dönüşüm uygulamalarının kullanımını 

zorunlu kırmıştır. 

Bu araştırmanın temel amacı, muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm sürecine ilişkin bilgi 

düzeyleri ve beklentileri, e-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı katkılar, e-dönüşümün 

kamu kurum ve kuruşlarına sağladığı katkılar ve e-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği 

kazanç ve maliyetleri tespit etmektir. Ayrıca bu araştırma, Diyarbakır il merkezinde faaliyet 

yürüten ve e-dönüşümü uygulamalarını aktif şekilde kullanan muhasebe meslek mensuplarının 

e-dönüşüm ile ilgili düşüncelerini ortaya koyması açısından önemli olacağı ve başka 

araştırmalar için de bir alt yapı oluşturacağı düşünülerek oluşturulmuştur. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Diyarbakır il merkezinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları 

oluşturmaktadır. TÜRMOD üye istatiklerine göre Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odasına kayıtlı 576 serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırma, odaya kayıtlı üyelerden katılımcı üzerinde yürütülmüştür. 

Evren büyüklüğü (N) 576 olarak alındığında, Cochran Formülü olarak da bilinen aşağıdaki 

formüle göre örneklem büyüklüğü (n) 231 olmalıdır. Bu büyüklükteki bir örneklem 

büyüklüğünün %95 güven düzeyinde evreni temsil gücünün olacağı söylenebilecektir (Gürbüz 

ve Şahin, 2016). Ancak anketlerdeki olası sorunlar nedeniyle araştırmanın uygulama 

aşamasında 200 serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavire anket uygulanmış ve 

bu anketlerden 180’i analiz edilmeye uygun görülüp değerlendirilmiştir. 
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Araştırmanın amaçlarına en uygun örneklem hacminin belirlenebilmesi için; n, örneklem 

hacmi; N, evren hacmi; t, güvenilirlik düzeyine ait tablo değeri, p ve q sırasıyla ilgilenilen 

olayın görülme ve görülmeme olasılıkları ve d, duyarlılık düzeyi olmak üzere Cochran Formülü 

kullanılmıştır;             

Örneklem Hacmi 

n = N.(t2.p.q) / (d2.(N-1) + (t2.p.q) 

3.3. Araştırmanın Varsayım ve Sınırlılıkları 

Araştırmamız, Diyarbakır il merkezinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına 

uygulanmıştır. Diyarbakır ilinin tercih edilmesinin nedeni, gelişmiş bir ekonomisinin olması ve 

e-dönüşümü kullanan mükellef sayısının fazla olmasıdır. 

Varsayım 

 Bu araştırmada muhasebe meslek mensupları tarafından verilen yanıtların gerçek 

düşünceleri olduğu varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

 Araştırmamız sadece Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 

olarak çalışan muhasebe meslek mensuplarından veri sağlandığı için elde edilen 

bulgular ancak Diyarbakır ili için genellenebilir.  

 Araştırmamızda elde edilen bulguların muhasebe meslek mensuplarının tamamına 

genelleştirilmesi açısından da bazı sınırlılıklar içermektedir. 

 Çalışma sonuçları veri toplama aracı ile sınırlıdır. 

3.4. Araştırmanın Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Araştırmamız anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konu hakkında bugüne 

kadar yapılan önde gelen araştırmalar gözden geçirilmiş ve çalışmanın bu şekilde kavramsal 

boyutu ortaya konmuştur. Ayrıca anket uygulaması ile veri toplanmış ve toplanan veriler SPSS 

22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. 

Araştırmada, literatürde bu konuyla ilgili yapılan Kulak (2019)’ın “Muhasebe’de E-Dönüşüm” 

adlı tez çalışmasından esas alınan ve geliştirilen anket temel alınmıştır. Anket sorularının 

güvenilirliği daha önceki araştırmada olumlu olarak değerlendirildiğinden, bu araştırma için bir 

veri olarak dikkate alınmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda muhasebe meslek 

mensuplarının profilini belirlemeye yönelik demografik özellikler yer almaktadır. İkinci 

kısımda muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm hakkındaki düşüncelerine yönelik olan 21 

maddelik ölçek yer almaktadır. Son olarak muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm 

hakkındaki düşüncelerine yönelik ölçek, 5’li Likert sistemine göre derecelendirilmiştir. 
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Seçenekler ise şöyledir: “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, 

Kesinlikle Katılıyorum”. 

Araştırmada elde edilen bulgulara ait aritmetik ortalamaların yorumlanmasında aşağıdaki 

aralıklar dikkate alınmıştır (Özdamar, 2003: 32): 

 1,00 ≤ aritmetik ortalama ≤ 2,60 : Düşük 

 2,60 < aritmetik ortalama ≤ 3,40 : Orta 

 3,40 < aritmetik ortalama ≤ 5,00 :Yüksek 

3.5. Araştırmanın Güvenilirlik Analizi 

Bu aşamada çalışmanın araştırma bölümünde kullanılan muhasebe meslek mensuplarının e-

dönüşüm hakkındaki düşüncelerine yönelik ölçek için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anket 

sorularının güvenilirliği için Cronbach’s Alpha test istatistiği kullanılmıştır. 

Cronbach’s Alfa Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü (Kılıç, 2016: 

48): 

 0,00  0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

 0,41  0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

 0,61  0,80 ise ölçek orta güvenirliktedir. 

 0,81  1,00 ise ölçek yüksek güvenirliktedir. 

Araştırmamızda elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları yani Cronbach alfa değerleri sonuçlarına göre; 

ölçeklerinin yüksek güvenirlikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

Ölçeğin Adı Cronbach Alfa 

E-Dönüşüme İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Beklentiler 0,964 

E-Dönüşümün Muhasebe Mesleğine Sağladığı Katkılar 0,976 

E-Dönüşümün Kamu Kurum ve Kuruşlarına Sağladığı 

Katkılar 
0,961 

E-Dönüşümün Meslek Mensuplarına Getirdiği Kazanç ve 

Maliyetler 
0,883 
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik bilgilerinin sunulduğu Tablo 2 aşağıda yer almaktadır. Tablodaki 

bulgulara göre katılımcıların özellikleri şöyle görülmektedir: 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

KATILIMCI PROFİLİ (n=100)   

Cinsiyet F % Mesleki Tecrübeniz F % 

Erkek 152 84,4 5 yıl ve altı 15 8,3 

Kadın 28 15,6 6-10 yıl arası 34 18,8 

Yaş F % 11-16 yıl arası 78 43,3 

25-30 15 8,3 16-20 yıl arası 46 25,5 

31-40 yaş arası 67 37,2 21 yıl ve üzeri 7 4,0 

41-50 yaş arası 91 50,5 Hizmet Verilen Mükellef Sayısı F % 

51 ve üzeri 7 4,0 25 ve altı 15 8,3 

Eğitim Düzeyi F % 26 ve 50 arası 22 12,2 

Lise 7 4,0 51 ve 75 arası 67 37,2 

Ön Lisans 46 25,5 76 ve 100 arası 62 34,4 

Lisans 112 62,2 101 ve üstü 14 7,9 

Lisansüstü 15 8,3    

 Katılımcıların % 84’ünün erkekler, yaklaşık %16’sını ise kadınlar oluşturmaktadır. 

 Katılımcıların yaklaşık %46’sını genç ve orta yaş gurubundakiler, %54’ünü ise orta yaş 

üzerindekiler oluşturmaktadır. 

 Katılımcılar arasında eğitim düzeyi açısından ağırlık %62 ile lisans mezunlarındadır. 

Lisans mezunlarından sonra yaklaşık %26 ile ön lisans mezunları, %8 ile lisansüstü 

eğitim yapmış olanlar ve %4 ile lise mezunları takip etmektedir. 

 Katılımcılar mesleki tecrübeleri açısından %8’inin 5 yıl ve altı, yaklaşık %19’u 6-10 yıl 

arası, %43’ü 11-16 yıl arası yine yaklaşık %26’sı 16-20 yıl arası ve %4’ü 21 yıl ve üzeri 

çalışanlar oluşturmaktadır. 

4.2. Katılımcıların E-dönüşüm Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri İle İlgili İfadelere 

İlişkin Dağılımlar  

Tablo 3’de Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm 

hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentilerine ilişkin katılım dereceleri gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların E-dönüşüm Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Beklentilere İlişkin 

Ortalama Değerler 

 

Değişkenler 

 

1 2 3 4 5 Toplam 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

F % F % F % F % F % F %   

E-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili 

yeterli eğitim alınmaktadır. 6 3,3 108 60,0 8 4,4 45 25,0 13 7,2 180 100 2,72 1,09 

Meslek mensupları e-dönüşüm 

uygulamaları ile ilgili yeterli bilgiye 

sahiptir. 
16 8,9 92 51,1 26 14,4 32 16,7 14 8,9 180 100 2,65 1,13 

E-Dönüşüm uygulamaları basit ve 

anlaşılırdır. 12 6,7 62 34,4 8 4,4 89 49,4 9 5,0 180 100 3,11 1,13 

E-Dönüşüm uygulamalarının 

kullanımı kolaydır. 16 8,9 20 11,1 12 6,7 98 54,4 34 18,9 180 100 3,63 1,17 

E-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili 

güncellemeler takip edilmektedir. 6 3,3 38 17,8 14 11,1 112 67,2 10 5,6 180 100 3,48 ,96 

E-Dönüşümün iş performansına 

olumlu katkısı bulunmaktadır. 20 11,1 42 23,3 14 7,8 86 48,9 18 8,9 180 100 3,21 1,21 

E-Dönüşüm iş yükünü azaltmaktadır. 21 11,7 27 15,0 19 10,6 93 51,7 20 11,1 180 100 3,35 1,20 

E-dönüşüme hakim olabilmek için 

teknolojiyi iyi takip etmek 

gerekmektedir. 

4 2,2 8 4,4 12 6,7 104 57,8 52 28,9 180 100 4,06 ,85 

Genel Ortalama  3,27 1,09 

1. Kesinlikle Katılmıyorum    4. Katılıyorum 

2. Katılmıyorum                     5. Kesinlikle Katılıyorum 

3. Kararsızım              

Tablo 3’e göre katılımcıların e-dönüşüm hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentilerine ilişkin 

algılarının genel ortalaması (3,27) düzeyindedir. Bilgi düzeyleri ve beklentileri oluşturan 

ifadelerden en yüksek ortalamaya sahip olan “e-dönüşüme hakim olabilmek için teknolojiyi iyi 

takip etmek gerekmektedir.” (4,06) ifadesi olurken; en düşük ortalamaya sahip olan ise “meslek 

mensupları e-dönüşüm uygulamaları ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.” (2,65) ifadesi olmuştur.  

Katılımcıların e-dönüşüm hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentileri; “e-dönüşüm 

uygulamalarının kullanımı kolaydır.” (3,63), “e-dönüşüm uygulamaları ile ilgili güncellemeler 

takip edilmektedir.” (3,48), ‘’e-dönüşüm iş yükünü azaltmaktadır” (3,35) önem derecesi ile 

Tablo 3’de yer almıştır. 

Tablo 3’de yer alan katılımcıların e-dönüşüm hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentileri 

araştırmaya katılanlar tarafından belirli oranlarda önemli bulunmuştur. Bunun sonucu olarak 
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Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının, e-dönüşüm hakkındaki 

bilgi düzeyleri ve beklentilerini değerlendiğimizde; e-dönüşüm uygulamalarının kullanımın 

kolay, basit ve anlaşılır olması iş yükünün azalmasına ve iş performansının artmasına olanak 

sağladığı söylenebilir. Fakat e-dönüşüm hakkında bilgi düzeyinin çok yüksek olmadığı ve 

yeterli eğitimin verilmediği görülmüştür. 

Tablo 4’de Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşümün 

muhasebe mesleğine sağladığı katkılara ilişkin katılım dereceleri gösterilmiştir. 

Tablo 4. E-dönüşümün Muhasebe Mesleğine Sağladığı Katkılara İlişkin Ortalama Değerler 

 

Değişkenler 

 

1 2 3 4 5 Toplam 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

F % F % F % F % F % F %   

E-Dönüşüm uygulamaları muhasebe 

mesleğini daha verimli hale 

getirmektedir. 
12 6,7 60 33,3 10 5,6 86 47,8 12 6,7 180 100 3,14 1,15 

E-Dönüşüm uygulamaları sayesinde 

meslek mensupları saygınlık 

kazanmaktadır. 
50 27,8 62 34,4 16 8,9 34 18,9 18 10,0 180 100 2,48 1,33 

E-Dönüşüm uygulamalarından dolayı 

mesleğe olan ilgi ve istek artmaktadır. 32 17,8 68 37,8 20 11,1 48 26,7 12 6,7 180 100 2,66 1,23 

E-Dönüşüm sayesinde meslek 

mensupları arasında haksız rekabet 

azalmaktadır. 
20 11,1 50 32,8 19 5,6 66 36,7 25 13,9 180 100 3,09 1,30 

E-Dönüşümün gelecekte meslek 

mensuplarına yeni fırsatlar ve kariyer 

imkanları sağlayacaktır. 
24 13,3 74 41,1 15 8,3 53 29,4 14 7,8 180 100 2,77 1,22 

Genel Ortalama  2,82 1,24 

1. Kesinlikle Katılmıyorum    4. Katılıyorum 

2. Katılmıyorum                     5. Kesinlikle Katılıyorum 

3. Kararsızım              

Tablo 4’e göre katılımcıların e-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı katkılara ilişkin 

algılarının genel ortalaması (2,82) düzeyindedir. E-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı 

katkıları oluşturan ifadelerden en yüksek ortalamaya sahip olan “e-dönüşüm uygulamaları 

muhasebe mesleğini daha verimli hale getirmektedir.” (3,14) ifadesi olurken; en düşük 

ortalamaya sahip olan ise “e-dönüşüm uygulamaları sayesinde meslek mensupları saygınlık 

kazanmaktadır.” (2,48) ifadesi olmuştur.  

Katılımcıların e-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı katkıları; “e-dönüşüm sayesinde 

meslek mensupları arasında haksız rekabet azalmaktadır.” (3,09), “e-dönüşümün gelecekte 

meslek mensuplarına yeni fırsatlar ve kariyer imkânları sağlayacaktır.” (2,77), “e-dönüşüm 
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uygulamalarından dolayı mesleğe olan ilgi ve istek artmaktadır.” (2,66) önem derecesi ile Tablo 

4’de yer almıştır. 

Tablo 4’de yer alan e-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı katkılar araştırmaya katılanlar 

tarafından belirli oranlarda önemli bulunmuştur. Bunun sonucu olarak Diyarbakır ilinde faaliyet 

gösteren muhasebe meslek mensuplarının, e-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı 

katkıları değerlendiğimizde; e-dönüşümün muhasebe mesleğini daha verimli hale getirdiği, 

meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti azalttığı, yeni fırsatlar ve kariyer olanakları 

sağlayarak mesleğe olan ilginin artmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. 

Tablo 5’de Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm 

kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı katkılara ilişkin katılım dereceleri gösterilmiştir. 

Tablo 5. E-dönüşümün Kamu Kurum ve Kuruşlarına Sağladığı Katkılara İlişkin Ortalama 

Değerler 

 

Değişkenler 

 

1 2 3 4 5 Toplam 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

F % F % F % F % F % F %   

E-Dönüşüm ile ilgili Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından yeterli 

bilgilendirme yapılmaktadır. 
5 2,8 60 33,3 8 4,4 100 55,6 7 3,9 180 100 3,24 1,04 

E-Dönüşüm ile ilgili yeteri kadar pilot 

uygulama yapılmaktadır. 78 43,3 74 41,1 12 6,7 10 5,6 6 3,3 180 100 1,84 1,00 

E-Dönüşüm ile ilgili yaşanan sorunlar 

hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından yeterli teknik destek ve geri 

bildirim yapılmaktadır. 

27 15,0 50 27,8 9 5,0 64 35,6 30 16,7 180 100 3,11 1,37 

E-Dönüşümde kullanılan şifreleme ve 

yetki kullanımından dolayı ilgili kamu 

kurumunun yeterli gizlilik ve güvenlik 

ağının olduğu düşünülmektedir. 

10 5,6 26 14,4 22 12,2 110 61,1 12 6,7 180 100 3,48 1,01 

E-dönüşüm ile ilgili sorunlarda ilgili kamu 

kurumuna erişmekte sıkıntılar 

yaşanmaktadır. 
7 3,9 58 39,2 14 7,8 85 47,2 16 8,9 180 100 3,25 1,11 

Genel Ortalama  2,98 1,10 

1. Kesinlikle Katılmıyorum    4. Katılıyorum 

2. Katılmıyorum                     5. Kesinlikle Katılıyorum 

3. Kararsızım              

Tablo 5’e göre katılımcıların e-dönüşümün kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı katkılara 

ilişkin algılarının genel ortalaması (2,98) düzeyindedir. E-dönüşümün kamu kurum ve 

kuruluşlarına sağladığı katkıları oluşturan ifadelerden en yüksek ortalamaya sahip olan “e-

dönüşümde kullanılan şifreleme ve yetki kullanımından dolayı ilgili kamu kurumunun yeterli 

gizlilik ve güvenlik ağının olduğu düşünülmektedir.” (3,48) ifadesi olurken; en düşük 
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ortalamaya sahip olan ise “e-dönüşüm ile ilgili yeteri kadar pilot uygulama yapılmaktadır.” 

(1,84) ifadesi olmuştur.  

Katılımcıların e-dönüşümün kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı katkıları; “e-dönüşüm ile 

ilgili sorunlarda ilgili kamu kurumuna erişmekte sıkıntılar yaşanmaktadır.” (3,25), “e-

dönüşümün ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.” 

(3,24), “e-dönüşüm ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

yeterli teknik destek ve geri bildirim yapılmaktadır.” (3,11) önem derecesi ile Tablo 5’de yer 

almıştır. 

Tablo 5’de yer alan e-dönüşümün kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı katkılar araştırmaya 

katılanlar tarafından belirli oranlarda önemli bulunmuştur. Bunun sonucunda muhasebe meslek 

mensuplarının, e-dönüşümün kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı katkıları 

değerlendiğimizde; e-dönüşümde kullanılan şifreleme ve yetki kullanımının kamu kurum ve 

kuruşlarına güvenli bir hizmet olanağı sunduğu ve e-dönüşüm ilgili yaşanabilecek aksaklık 

konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli teknik desteğin verildiği söylenebilir. 

Fakat e-dönüşüm ile ilgili yeteri kadar pilot uygulama yapılmadığı da araştırma sonucunda 

görülmüştür. 

Tablo 6’da Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşümün 

meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetlere ilişkin katılım dereceleri gösterilmiştir. 

Tablo 6. E-Dönüşümün Meslek Mensuplarına Getirdiği Kazanç ve Maliyetlere İlişkin 

Ortalama Değerler 

 

Değişkenler 

 

1 2 3 4 5 Toplam 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

F % F % F % F % F % F %   

E-Dönüşüm personel maliyetlerini 

artırmaktadır. 10 5,6 67 37,2 9 5,0 81 45,0 13 7,2 180 100 3,11 1,15 

Ofisteki teknolojik alt yapı 

iyileştirilmesinden dolayı ekstra 

maliyetler üstlenilmektedir. 
7 3,9 9 5,0 21 11,7 115 63,9 28 15,6 180 100 3,82 ,89 

E-Dönüşümün getirmiş olduğu ekstra 

maliyetleri işletmelere sunulan hizmet 

karşılığında mükelleflerden yeteri ücret 

alınmaktadır. 

62 34,4 91 50,6 4 2,2 15 8,3 8 4,4 180 100 1,97 1,05 

Genel Ortalama  2,96 1,03 

1. Kesinlikle Katılmıyorum    4. Katılıyorum 

2. Katılmıyorum                     5. Kesinlikle Katılıyorum 

3. Kararsızım              

Tablo 6’a göre katılımcıların e-dönüşümün e-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç 

ve maliyetlere ilişkin algılarının genel ortalaması (2,96) düzeyindedir. E-dönüşümün meslek 

mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetleri oluşturan ifadelerden en yüksek ortalamaya sahip 
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olan “ofisteki teknolojik alt yapı iyileştirilmesinden dolayı ekstra maliyetler üstlenilmektedir.” 

(3,82) ifadesi olurken; en düşük ortalamaya sahip olan ise “getirmiş olduğu ekstra maliyetleri 

işletmelere sunulan hizmet karşılığında mükelleflerden yeteri ücret alınmaktadır. (1,84) ifadesi 

olmuştur.  Katılımcıların e e-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetlere 

“e-Dönüşüm personel maliyetlerini artırmaktadır.” (3,11), önem derecesi ile Tablo 6’da yer 

almıştır. 

Tablo 6’da yer alan e-dönüşümün e-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve 

maliyetler araştırmaya katılanlar tarafından belirli oranlarda önemli bulunmuştur. Bunun 

sonucu olarak Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının, e-

dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetleri değerlendiğimizde; e-

dönüşüm için gerekli olan teknolojik alt yapı iyileştirmeleri ve personel maliyetlerinin 

artmasından dolayı maliyetlerde ekstra artışa neden olduğu söylenebilir. Buna karşın bu 

maliyetlerin karşılanmasında mükelleflere sunulan hizmet ücretlerin yeterli olmadığı 

görülmüştür. 

5. SONUÇ 

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı muhasebe meslek 

mensuplarının e-dönüşüm hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan alan 

araştırmamızın belli başlı bulguları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Katılımcıların % 84’ünün erkekler, yaklaşık %16’sını ise kadınlar oluşturmaktadır. 

 Katılımcıların yaklaşık %46’sını genç ve orta yaş gurubundakiler, %54’ünü ise orta yaş 

üzerindekiler oluşturmaktadır. 

 Katılımcılar arasında eğitim düzeyi açısından ağırlık %62 ile lisans mezunlarındadır. 

Lisans mezunlarından sonra yaklaşık %26 ile ön lisans mezunları, %8 ile lisansüstü 

eğitim yapmış olanlar ve %4 ile lise mezunları takip etmektedir. 

 Katılımcılar mesleki tecrübeleri açısından %8’inin 5 yıl ve altı, yaklaşık %19’u 6-10 yıl 

arası, %43’ü 11-16 yıl arası yine yaklaşık %26’sı 16-20 yıl arası ve %4’ü 21 yıl ve üzeri 

çalışanlar oluşturmaktadır. 

Muhasebe meslek mensuplarının, e-dönüşüm hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentilerini 

değerlendiğimizde; e-dönüşüm uygulamalarının kullanımın kolay, basit ve anlaşılır olması iş 

yükünün azalmasına ve iş performansının artmasına olanak sağladığı söylenebilir. Fakat e-

dönüşüm hakkında bilgi düzeyinin çok yüksek olmadığı ve yeterli eğitimin verilmediği 

görülmüştür. E-dönüşümün muhasebe mesleğine sağladığı katkıları değerlendiğimizde ise; e-

dönüşümün muhasebe mesleğini daha verimli hale getirdiği, meslek mensupları arasındaki 

haksız rekabeti azalttığı, yeni fırsatlar ve kariyer olanakları sağlayarak mesleğe olan ilginin 

artmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. 
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E-dönüşümde kullanılan şifreleme ve yetki kullanımının kamu kurum ve kuruşlarına güvenli 

bir hizmet olanağı sunduğu ve e-dönüşüm ilgili yaşanabilecek aksaklık konusunda Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından gerekli teknik desteğin verildiği tespit edilmiştir. Fakat e-dönüşüm ile 

ilgili yeteri kadar pilot uygulama yapılmadığı da araştırma sonucunda görülmüştür.  

E-dönüşümün meslek mensuplarına getirdiği kazanç ve maliyetleri değerlendiğimizde; e-

dönüşüm için gerekli olan teknolojik alt yapı iyileştirmeleri ve personel maliyetlerinin 

artmasından dolayı maliyetlerde ekstra artışa neden olduğu söylenebilir. Fakat bu maliyetlerin 

karşılanmasında mükelleflere sunulan hizmet ücretlerin yeterli olmadığı araştırma sonucunda 

görülmüştür. 

KAYNAKÇA 

AMIDU, Mohammed, EFFAH, John, ABOR, Josua, (2011), “E-Accounting Practices Among 

Small and Medium Enterprises in Ghana”, Journal of Managment Policyand 

Practice,12(4), pp. 146-155. 

BALSARI, Çağnur, SAYAR, Zafer, DALKILI, Fatih, (2018). “E-Dönüşüm Işığında Çağdaş 

Muhasebeciden Beklenen Yetkinliklerin Muhasebe Eğitimi Kapsamında 

Tasarlanması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, (53) : 115-126. 

ÇINAR, Orhan ve GÜNEY, Selami, (2012), “Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Sorular 

Hakkındaki Görüşleri: Erzurum Örneği”, Ekev Akademi Dergisi, 16(50), ss. 259-272. 

GÖKÇEN, Gürbüz ve ÖZDEMİR, Mustafa, (2016), “Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarından 

E-Defter ve E-Fatura Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), ss. 

137-154. 

GÖNEN, Seçkin ve SOLAK, Bilal, (2017). “Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin 

Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan 

Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi , (76) , 63-80. 

GÜNEY, Aysel, (2014), “Role Of Technology in Accounting and E-Accounting”, Socialand 

Behavioral Science, 152, pp. 852-855. 

GÜRBÜZ, S. ve ŞAHİN, F. (2016). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara. 

HATUNOĞLU, Zeynep ve BAKAN, İsmail, (2010), “Muhasebe Bürolarında Bilgisayar ve 

İnternet Kullanımının Faydaları ile İş Yeri Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan 

Araştırması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), ss. 

88-129. 

KILIÇ, S. (2016). Cronbachs Alpha Reliability Coefficient, Journal of Mood Disorders, 6(1), 

pp.47-48. 



 

442 
 

KULAK, Ahmet, (2019). “Muhasebe’de E-Dönüşüm” İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Malatya. 

LIAN, Jiunn-Woei, (2015), “Critical Factors for Cloud Based e-Invoice Service Adoptaion in 

Taiwan: An Empirical Study”, International Journal of Information Management, 35, 

pp. 98-109. 

MARINAGI, Catherine, TRIVELLAS C. PANAGİOTIS, Reklitis, SKOURLAS, C., (2015), 

“Adoption and Use of E-Invoicing in Greece”, International Conference on Integrated 

Information, 1644, pp. 279-286. 

ÖZDAMAR, Kazım. (2003). “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Kaan Kitabevi, 

Eskişehir. 

SEVİM, A., (2009). “Dijital Muhasebe”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1903, Eskişehir. 

SPOZ, Anna, (2014), “A Look at e-invoices From Enterprises and Goverment’s Perspective”, 

Research Papers of Wroclaw University of Economics, 365, pp. 254-264. 

TEKTÜFEKÇİ, Fatma, (2013), ‘Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe 

Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe’, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), ss. 89-

102. 

TEKTÜFEKÇİ, Fatma, (2013), “E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye 

Örneği”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / Cilt: XII Sayı: I 

TÜRMOD, (2019). “Üye İstatikleri”, https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-

4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm),10.08.2019 

Tarihinde Erişildi.



 

443 
 

BOBİ’LERDE KURUMSALLAŞMANIN GEREKLİLİĞİ VE FAYDALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Abdulkadir BİLEN 1 

Baran AKKUŞ 2 

Özet 

Kurumsallaşma; işletmelerdeki faaliyetlerin herhangi bir şahsa bağımlı olmadan, standartlara ve kurallara bağlı 

kalarak yürütülebilmesini ifade etmektedir. Böylece işletmelerde kişilerden bağımsız olarak bir sistem 

oluşturulmaktadır. Bu sisteminin parçaları da koordinasyon içinde belli kural ve prosedürler çerçevesinde işlerin 

yürütülmesinden sorumludurlar.  Kurumsallaşma ile işletmelerin sürekliliği sağlanmakta; ömürleri sahiplerinin 

ömürleri ile sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda kurumsallaşmayla birlikte işletmeler çevrelerine uyum 

sağlayabilecekleri dinamik bir yapıya kavuşmaktadırlar. İşletmelerde kişilerden bağımsız olarak bir sistemin 

olması gerektiğini ifade eden kurumsallaşmanın varlığı ile ilgili bazı göstergelerin olması gerekir. Bunlar; 

formalleşme, profesyonelleşme, otonomi, örgüt kültürü, saydamlık, sosyal sorumluluk ve tutarlılıktır. 

İşletmelerin ne zaman kurumsallaşma yönünde adım atmaları gerektiği bir sorundur.  Tabi ki “tüm işletmeler için 

kurumsallaşma gerekli midir?” sorusu tartışılabilir. Ancak bir işletme mikro/küçük işletme seviyesini aşmışsa 

kurumsallaşmasının işletmeye fayda sağlayacağı eğilimi vardır. Büyük ve Orta Boy İşletmelerin (BOBİ) 

kurumsallaşmayla birlikte verimliliği ve karlılığı artacak, gelecek kuşaklara devirleri kolaylaşacaktır. Bu 

çalışmada, BOBİ’lerde kurumsallaşmanın gerekliliği ve bu işletmelere sağlayacağı yararlar irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: BOBİ, Kurumsallaşma, Kurumsallaşmanın Faydaları. 

NECESSITY OF INSTITUTIONALIZATION AND EVALUATION OF BENEFİTS IN 

LMEs 

 Abstract 

Institutionalization; it means that the activities in the businesses can be carried out without being dependent on 

any person, adhering to the standards and rules.Thus, a system is created in the enterprises independently of the 

people. The components of this system are also responsible for the execution of works in coordination within the 

framework of certain rules and procedures. Institutionalization ensures the continuity of enterprises; their life is 

not limited to their owners. At the same time, with the institutionalization, businesses have a dynamic structure in 

which they can adapt to their environment. There should be some indications about the existence of 

institutionalization in the enterprises, which states that there should be a system independent from the individuals. 

These are formalization, professionalization, autonomy, organizational culture, transparency, social 

responsibility and consistency. 

When enterprises need to take steps towards institutionalization is a problem. Of course, the question “Is 

institutionalization necessary for all enterprises?” can be discussed. However, if an enterprise exceeds the micro 

/ small enterprise level, there is a tendency that its institutionalization will benefit the enterprise. With 

institutionalization, productivity and profitability of Large and Medium Sized Enterprises (LMEs) increase and 
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their transfer to future generations will be easier. In this study, the necessity of institutionalization and benefits to 

LMEs will be examined. 

Key Words : LMEs, Institutionalization, Benefits of Institutionalization. 

1. GİRİŞ 

Kurumsallaşma, işletmelerin çevresel baskılar ve yasalar sonucunda uyması beklenen kurallara 

uygun bir örgüt yapısı oluşturarak, çevreden destek sağlamaları sürecidir. Bu süreçte örgütsel 

düzenlemelerin en önemli amacı işletmenin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kurumsallaşmaya 

özellikle, işletmelerin belirli bir büyüklüğe ulaştığı girişimcinin tüm işlere yetişemediği 

durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. (Bayer, 2005, s. 124).  

İşletmelerin büyümesi ve sürekliliğinin sağlanması arasında önemli bir ilişki vardır. 

Günümüzde işletmeler sadece ulusal büyük işletmelerin dışında, uluslararası işletmelerle de 

rekabet etmek durumundadırlar. Böyle bir ortamda işletmelerin değişimi ve gelişimi 

destekleyen kurumsal bir yapıya geçmeleri gerekmektedir. Kurumsallaşmış bir işletmede artık 

tek kişi yönetiminden düzenli bir sisteme ve profesyonel yönetime geçiş söz konusu olmaktadır 

(Türkoğlu & Çizel, 2016, s. 157). 

2. KURUMSALLAŞMA VE KURUMSALLAŞMA GÖSTERGELERİ 

2.1. Kurumsallaşma Kavramı 

Kurumsallaşma; işletmelerin standartlara, kurallara, ilkelere ve işlerin yürütülmesi için gerekli 

yöntemlerin önceden tespit edildiği bir yapıya sahip olması; bunun yanında değişime ayak 

uydurabilen bir sistem olarak kendilerini diğer işletmelerden ayır edebilecek farklı 

özelliklerinin olması gerektiğini ifade eden bir kavramdır (Cevher, 2014, s. 588). 

Selznick’e göre kurumsallaşma; istikrarsız, uyumsuz organize edilmiş, dar teknik faaliyetlerden 

sistemli, dengeli, sosyal olarak bütünleşen bir yapının ortaya çıkması olarak tanımlanabilecek 

tarafsız bir fikirdir (1996, s. 271). 

Kurumsallaşma; işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken önceden belirlenmiş standartlara 

ve kurallara göre hareket etmesi olarak ifade edilebilir. Bu tür işletmelerin kendilerine bazı 

avantajlar sağladıkları görülmektedir. Kurumsallaşmanın sağlanması durumunda tekrar edilen 

davranışlar ve alışkanlıklar standart hale getirilir. Böylece bu işletmelerde tüm fonksiyonlar ve 

süreçler kendiliğinden yürüyecek bir şekilde sistematik ve kurallı olur (Koç, 2017, s. 24-25). 

Kurumsallaşma ile işletmelerin, çevresel koşullara ve teknolojik gelişmelere uyumu sonucunda 

sürdürülebilirlik ve rekabet açısından yarar sağladıkları görülecektir. Aynı zamanda iş 

süreçlerinde dinamikliği ve verimliliği sağlayacak, işletme performansını da artıracaktır. 

Kurumsallaşma; çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının açık şekilde belirlenmesiyle bu 

konulardaki çatışmaların sonlanmasını sağlayacaktır. Tüm bunların yanında işletmelerin 

yapılarındaki ve iş süreçlerindeki yeniliklerle, ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesinin 

artmasına katkıda bulunacaktır (Koç, 2017, s. 68-70).  
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2.2. Kurumsallaşma Göstergeleri 

İşletmelerde kişilerden bağımsız olarak bir sistemin olması gerektiğini ifade eden 

kurumsallaşmanın varlığı ile ilgili bazı göstergelerin olması gerekir. 

Bunları Yazıcıoğlu ve Koç; işletme anayasası, profesyonelleşme, örgüt yapısı, yetki devri ve 

yetkilendirme, yönetim anlayışı ve yönetime katılma, karar alma şekli, etkin bir iletişim 

sisteminin kurulması olarak ifade etmektedirler (2009, s. 500). 

Narmambetova, Avci ve Barlı; bir işletmede kurumsallaşma göstergelerini formalleşme, 

profesyonelleşme, yetki devri ve yetkilendirme, hesap verebilirlik, kültürel güç, yönetim 

anlayışı ve yönetime katılma, etkin bir iletişim sisteminin oluşturulması olarak görmektedirler 

(2016, s. 190).  

Apaydın ise kurumsallaşma boyutlarını; formalleşme, profesyonelleşme, otonomi, kültürel güç, 

saydamlık, sosyal sorumluluk ve tutarlılık olarak ortaya koymaktadır (2012, s. 123). Bunları 

kısaca açıklayacak olursak; 

- Formalleşme; işletmelerdeki eylemlerin belirli kurallara ve prosedürlere 

bağlanmasıdır. Böylece sistematik bir yapı oluşturularak bölümler arasında 

koordinasyon sağlanabilmektedir. Artık örgütsel eylemlerde bireysellikten, kurallara ve 

prosedürlere bağlı bir yapıya geçilmiş olmaktadır. Formalleşme ile karmaşıklıktan 

kurtularak işlerin nasıl yürütüleceği önceden belirlenmiş olur (Şanal & Kaya, 2018, s. 

118).  Özetle işlerin kim tarafından, nasıl yapılacağının aynı zamanda yetki ve 

sorumluluklarının açık ve net bir şekilde belirlenmesidir (Aylan & Koç, 2018, s. 737). 

- Profesyonelleşme; işletmelerdeki iş ve işlemlerin o alanlardaki uzman kişiler tarafından 

yürütülmesini ve işletmelerdeki görev, yetki ve sorumluluk dengesinin bu duruma göre 

tasarlanması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Tabi ki burada işletmelerdeki örgüt 

ikliminin de bu duruma uygun olması önem arz etmektedir. Çünkü profesyonelleşmeye 

uygun bir örgüt ikliminin olmadığı, yetki ve sorumlulukların uzmanlık esasına göre 

dağıtılmadığı durumlarda profesyonel ve profesyonel olmayan yöneticiler arasında 

çatışma olasılığı yüksek olmaktadır. Burada profesyonelleşmeden kasıt yalnızca örgüt 

içindeki durum değildir. Aynı zamanda işletmelerin sektörlerindeki profesyonel 

kurumlarla da ilişkide olmaları gerektiğini ifade etmektedir (Tengilimoğlu & Akgöz, 

2019, s. 234-235).    

- Otonomi; işletmelerin profesyonelleşmelerini sağlayan önemli bir etken profesyonel 

çalışan sayısının artırılmasıdır. Ancak sadece profesyonel sayısının artırılması 

yetmemektedir. Çünkü uygun bir örgüt iklimi yok ise profesyonellerin bu işletmelerde 

çalışma süreleri uzun olmamakta ya da istenen verim alınamamaktadır. Profesyonellere 

sağlanan otonomi profesyonellerin işletmeye bağlılıklarını artırmaktadır. Otonomi 

sağlanan ve yetki verilen profesyoneller işletme ile bütünleşmektedirler. Otonomi ile 
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profesyonellerin karar verme alanları genişleyecek ve profesyoneller tarafından kontrol 

edilmeleri ile de profesyonel kurallara bağlılık artacaktır. Bu da işletmenin meşruluğunu 

sağlama açısından yarar sağlayacaktır (Apaydın, 2008, s. 123-124).  

- Kültürel Güç; örgüt kültürü çalışanların bulundukları işletmelerle olan bağlarını 

kuvvetlendiren, onların inanç ve değerlerini içeren bir kavramdır. Örgüt kültürü farklı 

kaynaklarda firma kültürü, işletme kültürü, kurumsal kültür veya şirket kültürü gibi 

farklı adlarla yer almaktadır. Bir işletmede örgüt kültürü kuvvetli ise çalışanlar örgütsel 

değerlere genellikle uymaktadırlar. Çalışanlar tarafından benimsenen örgüt kültürü, 

örgütsel bağlılık, örgütsel başarı ve çalışanların iş doyumları üzerinde olumlu katkıya 

sahiptir. Örgüt kültürü, aynı zamanda çalışanların davranış ve tutumlarını da 

yönlendiren bir işleyiş sunar. Bunların yanında güçlü bir örgüt kültürü işletmelerin 

verimlilik, etkinlik ve performanslarına da katkı sağlamaktadır (Korkmaz, Kılıç, Yücel 

& Talas, 2013, s. 89).   

- Saydamlık; işletmelerin kendileri ile ilgili bilgileri topluma tam, eksiksiz, doğru ve açık 

olarak aktarmaları gerektiğini belirten bir kavramdır. Saydamlıkla işletmeler 

çevrelerindeki kurumların normlarına uygun olarak faaliyetlerini kayıt altına 

almaktadırlar. Bu bilgilerin de şeffaf bir şekilde paydaşlara, ilgili kurum ve kuruluşlara 

açık olması ile işletmelerin meşruiyetleri sağlanmaktadır (Apaydın, 2008, s. 125). 

-  Sosyal sorumluluk; işletmelerin toplumsal refaha katkı sağlamaları ile ilgili bir 

kavramdır. Toplumsal refaha katkı sağlamaktan kasıt sadece ekonomik değil bunun 

yanında sosyal alanlarda da katkıdan bahsedilmektedir. Sosyal sorumlulukla işletmeler 

kendi çıkarlarının dışında toplumun çıkarlarını da göz önünde bulundurarak hareket 

etmek durumundadırlar. (Pelit, Keleş & Çakır, 2009, s. 20). İşletmelerin sahip ve 

yöneticilerinin kendi menfaatleriyle birlikte toplumsal menfaatlerinde korunmasını ve 

toplumun refahının artırılmasını sağlayacak faaliyetler yürütülmeleri yükümlülüklerini 

içerir. Günümüzde çağdaş işletmeler yalnızca ürün üretip, pazarlayan ve amacı sadece 

kar elde etmek olan yapılar olmaktan öteye toplumsal beklentileri karşılamaya dönük 

sorumlulukları olan yapılara dönüşmektedirler (Emhan, 2007, s. 249-256). 

- Tutarlılık; işletmelerde misyon ve vizyona uygun hareket edilmesini aynı zamanda 

sözlerin tutulduğu bir işletme kimliğinin oluşturulmasını ifade eder. İşletmelerde 

tutarlılığın sağlanması için davranış ve kararlarında tutarlılığın olması gerekmektedir. 

Tutarlılığın hem işletme içi hem de işletme dışı sonuçları olmaktadır. İşletme içinde 

tutarlı bir örgüt yapısı varsa çalışanların örgütsel adalet algıları yükselmektedir. Böylece 

işletmeye olan bağlılıklarında artış sağlanmaktadır. Bunun yanında paydaşlarında 

güvenini kazanan işletmelerle paydaşlar arasında duygusal ve rasyonel bir ilişki 

oluşmaktadır. Tüm bunlarda işletme performansını artırmaktadır. Müşteriler açısından 

da tutarlığı yüksek işletmeler tercih sebebi olmaktadır. Çünkü tutarlılığı yükselen 
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işletmenin ne yapacağı ve ne tepki vereceği öngörülebilir olduğundan risk algısı da 

düşmektedir. Tutarlılık aynı zamanda güven oluşturması bakımından işletmelerin 

kredibilitelerini yükselten bir unsurdur (Apaydın, 2009, s. 19). 

3. BOBİ’LER 

KOBİ’lerin önemine ilişkin çok sayıda çalışma mevcuttur. Tabi ki KOBİ’lerin ekonomik 

yapıya katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Esnek yapıları ile değişimlere hızlı ayak 

uydurabilmelerinin yanında bölgesel kalkınma ve istihdam oranının artırılmasına yönelik 

faydaları da göz ardı edilemez. Aynı zamanda ekonomilerdeki işletmelerin çoğunluğu 

KOBİ’lerden oluşmaktadır (Cansız, 2008, s. 4). Bu yüzden yapılan çalışmaların çoğunluğu 

KOBİ’lere odaklanmaktadırlar. KOBİ tanımlarından yola çıkarak BOBİ (Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler) tanımı yapmak mümkün olmaktadır.  

Tablo 1. Türkiye’de KOBİ Tanımı 

Tanım Kriteri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme 

Çalışan Sayısı 0-9 10-49 50-249 

Yıllık Net Satış Hasılatı ≤3 milyon TL ≤25 milyon TL ≤125 milyon TL 

Yıllık Mali Bilançosu ≤3 milyon TL ≤25 milyon TL ≤125 milyon TL 

Kaynak: 25997 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelik”. 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği ile. 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere BOBİ’ler 49’dan fazla çalışanı olan ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL’den daha fazla olan işletmeleri kapsamaktadır. 

Tablo 2. Avrupa Birliği KOBİ Tanımı 

Tanım Kriteri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme 

Çalışan Sayısı 0-9 10-49 50-249 

Yıllık Net Satış Hasılatı ≤ 2 milyon Euro ≤ 10 milyon euro ≤ 50 milyon Euro 

Yıllık Mali Bilançosu ≤ 2 milyon Euro ≤ 10 milyon euro ≤ 43 milyon Euro 

Kaynak: Definition of micro, small, and medium-sized enterprises. (2003/361/EC), Official Journal of the 

European Union, L 124/36, 20 May 2003. 

Avrupa Birliği KOBİ tanımına baktığımızda yine 49’dan fazla çalışanı olan ayrıca yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosu 10 milyon Euro dan daha fazla olan işletmeler BOBİ olarak 

ifade edilebilmektedir. 

4. BOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMASI 
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Kurumsallaşma KOBİ’ler açısından değerlendirildiğinde özellikle küçük işletmelerdeki 

kurumsallaşmaya ihtiyaç, işletmelerin büyümeye başladıkları noktalarda ortaya çıkmaktadır. 

Kurumsallaşma küçük işletmeler için çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Hatta küçük 

işletmelerin kurumsallaşma çabaları bazen işletmeyi hareket edemez hale getirmektedir. Çünkü 

bu tür işletmelerde oluşturulan kurumsallaşmaya dayalı sistem, işletmenin boyutları göz önüne 

alındığında gereksiz bir hantallığa sebep olmaktadır (Cevher, 2014, s. 590-591). 

Ancak büyüyen işletmeler, sistem olarak entropinin etkisi ile bozulan bir yapıya doğru bir süreç 

yaşamaktadırlar. Bunun önüne geçebilmek için kurumsallaşmadan yararlanmak en akıllıca yol 

olarak görülebilir. Çünkü kurumsallaşma ile işletmeler daha biçimsel ve yönetim 

basamaklarının daha belirgin olduğu yapılar haline dönüşmektedirler. Böylece işletmeler 

büyüme ile yaşadıkları olumsuzlukların önüne geçebilme şansını yakalamaktadırlar 

(Narmambetova vd., 2016, s. 187). 

5. SONUÇ 

Kurumsallaşmayla birlikte işletmeler çevrelerine uyum sağlayabilecekleri dinamik bir yapıya 

kavuşmaktadırlar. Ancak işletmelerin ne zaman kurumsallaşma yönünde adım atmaları 

gerektiği bir sorundur. Küçük işletmeler için bazen gereksiz olabilen kurumsallaşma, 

BOBİ’lerde bir zorunluluk olarak görülmektedir. Çünkü BOBİ’lerde artık tek kişi yönetiminin 

mümkün olmadığı, finansal ihtiyaçların arttığı bir durum söz konusudur.  

Belli bir büyüklüğe ulaşan işletmelerde kurumsallaşmaya geçiş ile bu işletmelerin meşruiyetleri 

artacak, riskleri düşecek ve performansları yükselecektir. Bunların yanında küçük işletmelere 

göre faaliyet süreleri daha uzun olan BOBİ’lerde formelleşme ile bir sistem oluşacaktır. Bu da 

bu işletmelerin sürekliliği konusunda yararlı olacaktır. BOBİ’lerde finansal ihtiyaçların 

karşılanması için gerekli olan güvenin sağlanması içinde kurumsallaşmaya ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak, kurumsallaşmayla işletmelerin sürekliliği sağlanmakta, ömürleri sahiplerinin 

ömürleri ile sınırlı kalmamaktadır. BOBİ’lerin kurumsallaşmayla birlikte verimlilikleri ve 

karlılıkları artacak, gelecek kuşaklara devirleri kolaylaşacaktır. 
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Özet 

Küreselleşme ile birlikte ticari işlem sayılarının artması Dünya’da ortak bir finansal raporlama dilinin 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) bu ihtiyaç üzerine ortaya 

çıkmış ve bu anlamda neredeyse bu ihtiyaca cevap verir seviyeye ulaşmıştır. Benzer şekilde diğer ortak bir dil ve 

standart ihtiyacı da İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Standartları (AAOIFI) için gerekli 

olmuştur. Zira Müslümanlar, dünya üzerinde azımsanmayacak bir nüfusa sahiptir. Müslümanların, daha doğru 

bir ifade ile Müslüman ülkelerin finansal faaliyetlerini dini kurallara göre yapma gereksinimleri en tabii 

haklarıdır. Bu hakkın somut bir sonucu olarak ve bir ihtiyaç üzerine ortaya çıkan AAOIFI de bu anlamda finansal 

işlemlerin dini kurallar gereği yapılmasına olanak tanımıştır. Bu çalışmanın amacı, bu iki standardın birbirleriyle 

karşılaştırılması, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kavramsal bir 

inceleme yapılarak, Türkiye özelinde Dünya’daki uygulamalara yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: AAOIFI, IFRS, IAS, UMSK. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF IFRS AND AAOIFI: A CONCEPTUAL REVIEW 

 Abstract 

The increase in the number of commercial transactions with the globalization has revealed the necessity of a 

common financial reporting language in the world.The International Financial Reporting Standards (IFRS) have 

been introduced on this need and have almost reached the level to respond to this need in this sense. Similarly the 

need for another common language and Standard has also been required for accounting and Auditing Standards 

(AAOIFI) for Islamic Financial Institutions. Because Muslims have a considerable population in the world. 

Muslims, more accurately, have the most natural right to carry out financial activities of Muslim countries with 

religious rules. As a result of this right and upon a need, the AAOIFI also allowed financial transactions to be 

carried out in accordance with religious rules. The aim of this study is to compare these two standards and to 

reveal their similarities and differences. In line with this objective by making a conceptual study, Turkey is given 

to private practice in the world. 

Key Words : AAOIFI, IFRS, IAS, UMSK. 

1. GİRİŞ  

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards – 

IFRS) ülkelerin farklı muhasebe anlayışlarının farklılığını gidermek üzere yayımlanan 

standartlardır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (Internatioanal Accounting 
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Standards Board – IASB) tarafından çıkarılan bu standartların temel amacı muhasebe ve 

muhasebeleştirme sürecine şeffaf, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir ortak dil gerekliliğinden 

ibarettir. Uluslararası ticaretin artması beraberinde muhasebe kayıt işlemleri ile ilgili bir 

karmaşıklığı da beraberinde getirmiştir. Bu karmaşıklığın çözümü konusunda IFRS uluslararası 

ticaret yapan işletmelerin muhasebe birimlerine bu anlamda yardımcı olan bir süreçten ibarettir. 

IFRS ortak dil olmanın yanı sıra kurulun aldığı karar ile karşılaştırılabilir olması için şeffaflık 

ilkesini de içinde barındıran standartlardır. Bu şeffaflık sayesinde finansal tablo kullanıcılarının 

alacağı bir yatırım kararında doğru bilgiye ulaşabilmekte ve karar vermek süreci daha net ve 

kolay olmaktadır.  

Dünya çapında artan Müslüman nüfus ve bu kitlenin finansal işlemlerini İslam dininin izin 

verdiği şekilde yapmak istemeleri de alternatif finansman modellerini ortaya çıkarmıştır. 

1960’lı yıllarda ilk uygulamaları görülen İslami finansal sisteme dair uygulamalar gün geçtikçe 

ilerlemeye ve gelişmeye devam etmiştir. İslami finansal sistemi tercih eden finansal 

kuruluşların muhasebe işlemlerinin de bu paralel de olması sebebiyle bu sisteme yönelik 

muhasebe standartları oluşturulmaya başlanmıştır. İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe 

ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) işte bu standartları yayımlamak için kurulan bir 

organizasyondur. 

2. IASB 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee-

IASC) dünyadaki ticari işlemler için ortak bir dil olan standartlar yayımlamayı ilke edinen bir 

yapı olarak 1973 yılında kurulmuştur. İstendiği gibi bir yapıya tam olarak ulaşamayan bu yapı 

daha sonra öncekinden bağımsız bir kurul olarak 2001 yılında Londra’da yapılan bir toplantı 

ile yeniden şekillenmiş ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International 

Accounting Standards Board-IASB) adı ile çeşitli muhasebe standartlarını yayımlamaya 

başlamıştır. Daha önce yayımlanan standartlar Uluslararası Muhasebe Standartları 

(International Accounting Standards-IAS) olarak isimlendirilmişti. 2001 yılında kurulan 

yapıdan sonra yayımlanan standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(International Financial Reporting Standards-IFRS) olarak isimlendirilmiştir.  

Bu kapsamda TMS’ler IAS’lerin; TFRS’ler ise IFRS’lerin birebir Türkçe çevirilerini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla TMS’ler ve TFRS’ler arasında bağlayıcılık açısından bir farklılık 

bulunmamaktadır (KGK, 2019: 1).  Türkiye’de TFRS’leri yayımlamakla yetkili kurum Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu çeşitli zamanlarda yeni çıkan veya 

güncellenen standartları yayımlamaktadır.  

IFRS’nın çıkarılması ve yayımlanmasındaki temek amaç işletmelerin finansal durumunu, 

performansını ve nakit akışını gerçeğe en uygun olarak hazırlamaktır. Aynı şekilde finansal 

tabloları etkileyecek olan tüm işlemleri doğru bir şekilde hazırlamak ta IFRS’nin 
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amaçlarındandır. Bu şekilde finansal tablolar güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir 

olacaktır (Akgün 2013: 11).  

3. AAOIFI 

İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institution – AAOIFI) Manama / Bahreyn merkezli 

bir kuruluştur. IASB’nin dünyadaki ticari işlemlerin muhasebe işlemleri için ortak dil olan 

IFRS’ı yayımladığı gibi AAOIFI de başta İslami bankalar olmak üzere İslami finansal 

kuruluşların muhasebe işlemlerinde ortak bir dil olan standartları yayımlamaktadır. 1990 

yılında kurulan AAOIFI İslami finans kurumları, katılımcıları ve tüm sektöre yönelik Şeriat 

standartlarını korumak ve desteklemek amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen bir 

organizasyondur. Kuruluşundan bu yana Şer’i Standartlar, Denetim Standartları, Yönetim 

Standartları, Etik Standartları ve Muhasebe Standartları olmak üzere 5 farklı alanda standartlar 

yayımlamıştır. 

Türkiye’de şer’i standartları TKBB Türkçe ‘ye kazandırmıştır. Bu standartlar Türkçe 

yayımlanan adı faizsiz finans standartları olarak finans literatürüne geçmiştir. Muhasebe 

standartları ise KGK bünyesinde Türkçe ’ye çevrilerek zaman zaman kamuoyunun görüşüne 

açılarak kısmi olarak yayımlanmaktadır. Muhasebe standartları da Türkçeye çevrilirken Faizsiz 

Finans Muhasebe Standartları olarak çevrilmektedir. 

4. IASB VE AAOIFI KARŞILAŞTIRMASI 

IASB ve AAOIFI’nin kurumsal yapısından benzer konulardaki farklı çalışma disiplinlerine ait 

bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. 

4.1. IASB’nin Yapısı 

IFRS kuruluşu; IASB’nin üyelerinin atanması, faaliyetlerinin gözetimi, etkinliğinin gözden 

geçirilmesi ve finansmanı konularından sorumludur. IFRS mütevelli heyeti üyelerinin atanması 

ve faaliyetlerin izlenmesi, gözetim kurulu (monitoring board) tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Gözetim kurulu ilgili ülkelerin sermaye piyasası otoriteleri tarafından teşkil edilmektedir. 

Standartların belirlenmesi ve yayımlanması görevi IASB’ye ait olup, standartların 

yorumlanması için ayrıca IFRS yorum komitesi (IFRICs) kurulmuştur. IASB, uluslararası 

finansal raporlama ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe standartlarının (SMEs) 

geliştirilmesinden sorumludur (SlidePlayer 2015: 1). 

IASB’nin Organizasyon Yapısı 
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(Onay ve Denetim 
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Kaynak: (CIO-Wiki 2019: 1) 

AAOIFI’nin Yapısı 

AAOIFI’nin organizasyon yapısında genel kurul yapısı altında bazı kurulların olduğu görülür. 

Bu genel kurulda 15 ülkeden katılan elliden fazla kurum yer almaktadır. Genel kurulun altında 

mütevelli heyeti, muhasebe ve denetim standartları kurulunu yanı sıra bir de şeriat kurulu 

bulunmaktadır. Muhasebe ve denetim kurulunda On beş part-time üye ve ayrı bir birim olan 

şeriat kurulunda ise dört part-time üye bulunmaktadır. Bunlarla beraber İcra Komitesi ve tam 

zamanlı yürütme ve genel sekreteri bulunan bir genel sekreterliği bulunmaktadır (Abdel-Karim, 

1999: 240).  

AAOIFI’nin Organizasyon Yapısı 
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Kaynak: http://aaoifi.com/structure/?lang=en 

5. SEÇİLMİŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE IFRS – AAOIFI 

KARŞILAŞTIRILMASI 

5.1.  A) IFRS Kavramsal Çerçeve 

Finansal tablolar, dünya genelinde birçok işletme tarafından,  işletme dışındaki kullanıcılar için 

hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Sözü edilen finansal tablolar ülkeden ülkeye büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Diğer taraftan, bir takım sosyal,  ekonomik ve hukuki sebepler ile 

ulusal düzenlemelerin oluşturulması sırasında farklı ülkeler tarafından farklı finansal tablo 

kullanıcılarının gereksinimlerinin dikkate alınması gibi sebeplerle de bazı farklılıklar 

taşımaktadır. Söz konusu farklılıklar,  finansal tablo unsurları için farklı tanımların 

kullanılmasına neden olmuştur;  örneğin, varlıklar,  borçlar,  özkaynaklar,  gelir ve giderler 

farklı tanımlanmıştır (KGK 2011: 1). 

5.1.  B) AAOIFI Kavramsal Çerçeve 

Kavramsal Çerçeve,  Faizsiz Finans Kuruluşları  (FFK) tarafından yapılan finansal raporlama 

ve muhasebeleştirme işlemlerinin temelini oluşturan kavramların yanı sıra temel amaçları 

belirler.  Finansal muhasebe ve raporlamanın amacı,  Kavramsal Çerçevenin temelini teşkil 

eder. Kavramlar amaçlardan kaynaklanır ve finansal raporlamanın temelini teşkil eden ilkelerin 

çerçevesidir. Kavramsal Çerçeve, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının temelini oluşturur 

(KGK, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve, 

2019: 1). 

5.2.  A) Finansal Kiralamalar Standardı 

Bu Standart, kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına 

ilişkin ilkeleri belirler. Standardın amacı, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemleri gerçeğe uygun 

bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını sağlamaktır. Bu bilgiler, kiralamaların 

işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin finansal 

tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesinde esas teşkil eder. İşletme bu Standardı 

uygularken, sözleşmelerin hüküm ve koşullarını ve ilgili tüm durum ve şartları dikkate alır. 

İşletme bu Standardı, benzer özellikteki ve şartlardaki sözleşmelere tutarlı bir biçimde uygular. 

Kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir 

kira yükümlülüğü yansıtır. Kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını 

maliyeti üzerinden ölçer. Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o 

Konferanslar Eğitim C5AA CIPA 

http://aaoifi.com/structure/?lang=en
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tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, 

kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak 

iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının alternatif 

borçlanma faiz oranını kullanır.  

5.2.  B) İcara Standardı 

Bu Standart, katılım bankasının veya faizsiz finans kuruluşunun kiraya veren veya kiracı 

olduğu,  

◦ İcâre amaçlı edinilen varlıklar,  

◦ İcâre giderleri, 

◦ hasılatı,  

◦ kazanç ve kayıpları da dâhil olmak üzere  

İcâre ve İcâre Müntehiye Bittemlîk’e ilişkin muhasebe kurallarını düzenler. Bu Standart 

hükümlerinin, katılım bankasının ana sözleşmesine ya da faaliyette bulunduğu ülkenin 

mevzuatına aykırı olması durumunda, söz konusu aykırılık açıklanır.  

İcârenin Sınıflandırılması 

 Faaliyet İcâresi; kiralamaya konu varlığın yasal mülkiyetinin kiralama süresinin 

sonunda kiracıya geçeceğine dair bir taahhüt içermeyen bir faaliyet kiralamasıdır.  

 İcâre amaçlı edinilen varlıklar, edinim anında tarihi maliyetinden finansal tablolara 

alınır.  

 İcâre amaçlı edinilen varlıkların tarihi maliyeti; net satın alma fiyatı ile gümrük 

vergileri, diğer vergiler, taşıma, sigorta, kurulum, test etme gibi varlığı amaçlanan 

kullanıma uygun hale getirmek için gerekli olan tüm harcamaları içerir. 

Başlangıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse bunların amortismanı ilgili dönemde gider olarak 

finansal tablolara alınır. 

İcâre Müntehiye Bittemlîk; 

Kiralamaya konu varlığın yasal mülkiyetinin kiracıya geçmesiyle sonuçlanan kiralamalardır. 

Kiralamaya konu varlıklar, kiraya verenin finansal durum tablosunda “İcâre Müntehiye 

Bittemlîk Varlıkları” altında sunulur ve defter değeri üzerinden ölçülür. Başlangıçtaki doğrudan 

maliyetler önemliyse bunların amortismanı ilgili dönemde gider olarak finansal tablolara alınır. 

5.3. A) İş Ortaklıkları Standardı  

Bu  Standart  yatırım  yapılan  işletmeyi  müşterek  olarak  kontrol  eden  veya  yatırım  yapılan  

işletme üzerinde önemli etkisi bulunan tüm işletmelerce uygulanır. Bir işletmenin doğrudan ya 

da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının yüzde 20 ya da daha fazlasını elinde 
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tutması durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu işletmenin önemli 

etkisinin bulunduğu kabul edilir. Diğer yandan, işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak 

yatırım yapılan işletmenin oy hakkının yüzde 20’sinden daha azını elinde bulundurması 

durumunda ise; böyle bir etkinin bulunduğu açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu 

işletmenin önemli etkisinin bulunmadığı kabul edilir 

5.3.  B) Müşaraka Standardı 

Bu Standart, sabit Müşâreke (kısa veya uzun vadeli) ya da azalan Müşâreke(sahipliğin 

taraflardan birine geçmesiyle sona eren) yoluyla, katılım bankası veya faizsiz finans 

kuruluşu1tarafından gerçekleştirilen Müşâreke finansmanı işlemlerine uygulanır. Bu Standart, 

katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payını; münhasıran kendi fonlarından, kendi 

fonları ile kısıtlanmamış yatırım hesaplarından oluşan birleştirilmiş fon havuzundan ya da 

kısıtlanmış yatırım hesaplarından finanse edilmiş olmasına bakılmaksızın uygulanır. Bu 

Standart, katılım bankasının Müşâreke kâr veya zararındaki payıyla ilgili işlemlere de 

uygulanır. 

5.4.  A) Borçlanma Maliyetleri 

İşletmeler, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde bu Standardı uygularlar. 

Borçlanma maliyetleri: Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan 

faiz ve diğer giderlerdir. Finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen 

stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale 

gelen varlıklar da, özellikli varlık değildir. İşletmelerce borçlanma maliyetlerinin bir özellikli 

varlığın maliyetinin parçası olarak aktifleştirilmesine, aktifleştirme koşullarının sağlandığı 

tarihte başlanır. Aktifleştirmenin başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki koşulların tümünü 

sağladığı tarihtir: 

◦ (a) İşletme, varlık için harcama yaptığında; 

◦ (b) Borçlanma maliyetleri oluştuğunda; 

◦ (c) İşletme, ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için 

gerekli işlemlere başladığında 

5.4.  B) Murabaha 

Bu Standart, Fıkhî ilkelere göre gerçekleştirilen Murâbaha ve diğer vadeli satışların 

muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Stoklar, kuruluş ilgili stok üzerinde kontrole sahip 

olduğunda, diğer bir ifadeyle stokun mülkiyetinden kaynaklanan risk ve getirileri önemli ölçüde 

edindiğinde, kuruluşun finansal tablolarına alınır.  

Alacaklar: İlgili stok Murâbahaya da vadeli satış sözleşmesi kapsamında satıldığında, satıcı 

alacakları ve hasılatı finansal tablolarına alır. Alacak, itibari değeri (brüt tutar ya da fatura tutarı) 

üzerinden finansal tablolara alınır. 
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6. SONUÇ 

IASB ülke muhasebelerinin ortak dili fonksiyonunu son zamanlarda oldukça başarılı bir şekilde 

yerine getirmektedir. Bu anlamda KGK – IASB’nin yayımladığı standartları Türkçe’ye 

çevirmekte ve kamuoyunun görüşüne sunmakta ve daha sonra yayımlamaktadır. AAOIFI’nin 

standartlarını daha önce TKBB ları çevirip yayınlar iken şu an KGK – FFMS leri 

yayımlamaktadır. AAOIFI şu ana kadar 26 standart yayımlamış, KGK bunun 18 ini Türkçe’ye 

çevirmiştir. Kalan 8’i kamuoyunun görüşüne açılmıştır. KGK’nın da katılım bankaları ile ortak 

seminerler düzenlemesi sonucu şu ana % 5 olan katılım bankacılığı sektörünün bu paydaki 

oranını artıracaktır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARAR 

VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Emel ŞIKLAR 1 

Hamza DOĞAN 2 

Özet 

Bireyin davranış ve kararlarını önemli derecede etkileyen kişilik özelliklerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiği 

bilinmektedir. Diğer taraftan karar verme sürecinde bireyin izlediği yol ve yöntemlerin de kişiye özgü olduğu 

bilinen bir gerçektir. Bu nedenle hangi kişilik özelliğinin hangi karar verme stili ile ilişkili olduğu merak 

konusudur.  

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin temel kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı düzeyleri arasındaki 

ilişkinin yanı sıra bu öğrencilerin temel kişilik özellikleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla 311 üniversite öğrencisine Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne uyarladığı 

Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği ile Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Vermede 

Özsaygı (MKVÖ I) ve Karar Verme Stilleri Ölçeği (MKVÖ II) uygulanmıştır.  

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda kişilik özellikleri ile karar verme stilleri arasında anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. Hangi kişilik özelliğinin hangi karar verme stili ile ilişkili olduğu çalışmada detaylı bir biçimde 

açıklanmıştır. Diğer taraftan cinsiyet değişkenin hem bazı kişilik özellikleri hem de karar vermede özsaygı düzeyi 

üzerinde anlamlı etkisinin olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri, Temel Kişilik Özellikleri. 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BASIC PERSONALITY 

TRAITS AND DECISION-MAKING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS 

 Abstract 

Personality traits that significantly affect an individual's behavior and decisions are known to differ from person 

to person. On the other hand, it is a known fact that the ways and methods followed by the individual in the decision 

making process are also unique to the individual. It is therefore a matter of curiosity which personality trait is 

associated with which decision-making style. 

The aim of this study is to examine the relationship between the basic personality traits of the university students 

and their self-esteem levels in decision making, as well as the relationship between the basic personality traits and 

decision-making styles of these students. For this purpose, The Basic Personality Characteristics Scale adapted 

to Turkish culture by Gençöz and Öncül (2012) and the Melbourne Self-esteem in Decision Making and Decision 

Making Styles Scale adapted to Turkish by Deniz (2004) were applied to 311 university students. 

As a result of statistical analyses, significant relationships between personality traits and decision-making styles 

were determined. Which personality traits are related to which decision-making style is explained in detail in the 
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study. On the other hand, it has been observed that the gender variable has a significant effect on both certain 

personality traits and self-esteem levels in decision making. 

Key Words : Self-Esteem in Decision Making, Decision Making Styles, Basic Personality Traits. 

1. GİRİŞ 

Karar verme, bir problemin üstesinden gelebilmek amacıyla eylem alternatiflerinin belirlenip, 

değerlendirildikten sonra uygulanması için bu alternatifler arasından birisinin seçildiği, ikilem 

ve çatışmalar içeren karmaşık bir süreç olarak tanımlanabilir (Atsan, 2017; Deniz, 2011; Janis 

ve Mann, 1977; Phillips vd., 1984). Karar verici, özellikle karar alternatiflerine ilişkin bilgileri 

ve bu alternatiflere ilişkin olası sonuçları değerlendirirken psikolojik huzursuzluk ve 

dolayısıyla stres yaşayabilir. Çatışma ve strese yol açan karar verme süreçlerinde, karar 

vericinin söz konusu stresle başa çıkmak için dört farklı davranış örüntüsü sergilediği 

görülmektedir (Atsan, 2017; Janis ve Mann, 1977). Söz konusu davranış örüntüleri, karar verme 

stili olarak da isimlendirilebilir. Janis ve Mann (1977)’nin karar vermede çatışma kuramına 

dayanılarak dikkatli, kaçıngan, panik ve erteleyici karar verme stili olmak üzere dört farklı karar 

verme stilinden bahsedilebilir (Deniz, 2004). 

Karar verme stilleri bireye özgü olup söz konusu stiller kişiden kişiye değişiklik 

gösterebilmektedir (Scott ve Bruce, 1995). Dikkatli karar verme stili, karar vericinin karar 

alternatiflerini ve bu alternatiflere ilişkin olası sonuçları titiz bir biçimde değerlendirdikten 

sonra seçimini yaptığı stildir. Panik karar verme stili, karar vericinin karar vermek için yeterli 

zaman ve bilgisinin olmadığını düşündüğü dolayısıyla karar verme sürecinde dikkatsiz ve acele 

bir bir biçimde davrandığı stildir. Kaçıngan karar verme stilinde karar verici, karar verme 

sorumluluğunu üstlenmekten kaçınarak sorumluluğu başkasına yükler. Erteleyici karar verme 

stilinde ise karar verici, kararı sürüncemede bırakıp sürekli ertelediğinden karar verme eylemini 

süresi içinde gerçekleştiremez (Brown vd., 2011). 

Karar verme sürecindeki önemli unsurlardan biri de bireyin kendine güvenmesini ve inanmasını 

kapsayan bir yeterlilik duygusu olan öz saygıdır. Öz saygı düzeyi yüksek olan karar verici, karar 

verme sürececinde maruz kalacağı stresle başa çıkacağına inandığından kararlarına da güvenir. 

Öz saygı düzeyi düşük olan karar vericinin, kararlarına güvenmemesi dolayısıyla, diğer 

kişilerin kararları doğrultusunda hareket etme ihtimali yüksektir (Atsan, 2017).  

Kişilik, tutarlılık gösteren ve bireyi diğerlerinden ayıran davranış kalıplarının tümüdür (Burger, 

2006). Literatürde üzerinde tamamıyla uzlaşı sağlanan bir kişilik kuramı olmamasına rağmen 

kişiliğin dilden hareketle ele alınması oldukça yaygındır. Treyt yaklaşımı olarak nitelendirilen 

bu yaklaşım, bireysel farklılıkların dünyadaki bütün dillerde kodlanabileceğini ve sözcükler 

biçiminde ifade edilerek kişilik yapısını kapsayacak bir sınıflama yapılabileceğini savunur 

(Somer, 1998). Dil ve kültür algılanan kişiliğin inşasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde kişilik ölçekleri ile ilgili çalışmaların çoğunda, kişinin kendini veya 
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başkalarını tanımlamada kullandığı sıfatlar ve treytler, kişiliği tanımlama sürecinin dili olarak 

görülmektedir  (Somer, 2001).  

Kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasında en yaygın olarak kullanılan model Beş Faktör Kişilik 

Modelidir. Büyük Beşli olarak da ifade edilen bu model, bireysel farklılıklara ilişkin 

ölçümlerin, kişilik özelliklerini ifade eden sıfatlar aracılığıyla gerçekleştirebileceği temeline 

dayanır (Korkmaz vd., 2013). Beş faktör modelinde kişilik özelliklerinin beş faktör etrafında 

gruplandığı görülmektedir. Literatürde farklı isimlerle ifade edilmekle beraber bu faktörler 

şunlardır (McCrae ve John, 1992): 

1. Dışadönüklük (Extraversion) 

2. Nevrotiklik (Neuroticism) 

3. Uyumluluk (Agreeableness) 

4. Sorumluluk (Conscientiousness) 

5. Deneyimlere açıklık (Openness to experience). 

Dışadönük bireyler, sosyal, girişken, konuşkan ve iddialı olup genellikle pozitif duygulara sahip 

olan bireylerdir  (Barrick ve Mount, 1991; O'Brien ve DeLongis, 1996). Nevrotik bireyler 

duygusal, üzgün, utangaç, bunalımlı ve kaygılı olup genellikle negatif duygular sergilerler 

(Barrick ve Mount, 1991; Heinström, 2003). Uyumlu bireyler, yumuşak başlı, iyi niyetli, 

müsamahakâr, kibar, güvenilir, yardıma istekli ve hoşgörülü bireylerdir (Barrick ve Mount, 

1991). Uyumluluk düzeyi yüksek bireyler, uyum sağlamada başarılı ve aidiyet duyguları 

yüksek bireylerdir (Lounsbury vd., 2003). Sorumluluk düzeyi yüksek olan bireyler, sorumlu, 

titiz, planlı, dikkatli, güvenilir, çalışkan ve azimli bireylerdir (Barrick ve Mount, 1991). 

Genellikle pozitif duygulara sahip olan deneyimlere açık bireyler, kültürlü, özgün, meraklı, 

entelektüel, açık fikirli, hayal gücü ve sanatsal duyarlılıkları yüksek olan bireylerdir (Barrick 

ve Mount, 1991; Gençöz ve Öncül, 2012). 

Gençöz ve Öncül (2012) beş faktör modelinin Türk kültüründeki geçerliliğini incelemek 

amacıyla yapmış oldukları bir araştırmada, Temel Kişilik Özellikleri Envanteri olarak 

isimlendirdikleri ve kişilerin tanımlanmasında sıklıkla kullanılan 45 sıfattan oluşan bir ölçek 

geliştirmişlerdir. Söz konusu ölçek, beş faktör modelindeki dışadönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, nevrotiklik, deneyimlere açıklık boyutlarının tümünü karşılamakla birlikte söz 

konusu boyutlara olumsuz değerlik olarak isimlendirilen ve olumsuz benlik atıflarına karşılık 

gelen bir kişilik özelliği eklenmiştir (Akyunus ve Gençöz, 2016). Olumsuz değerlik düzeyi 

yüksek olan bireylerin benlik saygılarının düşük olduğu ve bu kişilerin problemli durumlar ile 

baş etmede kendilerini yetersiz gördükleri söylenebilir. Bu sebeple olumsuz değerlik düzeyi 

yüksek olan bireylerin problemli durumdan kaçınmaya çalıştıkları görülmektedir (Gençöz ve 

Öncül, 2012). 
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Bireyin davranış ve kararlarını önemli derecede etkileyen kişilik özelliklerinin kişiden kişiye 

farklılık gösterdiği bilinmektedir. Diğer taraftan karar verme sürecinde bireyin izlediği yol ve 

yöntemlerin de kişiye özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle hangi kişilik özelliğinin 

hangi karar verme stili ile ilişkili olduğu merak konusudur. Söz konusu merak bu çalışmanın 

ana motivasyon kaynağı olmuştur. 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin temel kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin yanı sıra bu öğrencilerin temel kişilik özellikleri ile karar verme 

stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin hem temel kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin ve hem de söz konusu öğrencilerin temel kişilik özellikleri ile 

karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandığı için betimsel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.      

2.2. Örneklem 

Araştırma, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 311 

öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı araştırmaya 

162 kadın, 149 erkek öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaşları 19 ila 26 arasında (medyan yaş= 

21) değişmektedir.    

2.3. Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların karar verme stillerinin belirlenmesinde Mann vd. (1997) tarafından geliştirilen 

ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Vermede Özsaygı    (MKVÖ 

I) ve Karar Verme Stilleri Ölçeği (MKVÖ II) kullanılmıştır. Söz konusu ölçekler 3’lü likert 

tipinde (2= Doğru, 1= Bazen Doğru, 0= Doğru Değil) olup MKVÖ I 6 maddeden, MKVÖ II 

ise 22 maddeden meydana gelmiştir. MKVÖ I bireylerin karar vermedeki özsaygı düzeyini, 

MKVÖ II dikkatli (6 madde), kaçıngan (6 madde), panik (5 madde) ve erteleyici (5 madde) 

karar verme stillerinin düzeyini ölçümlemektedir. Bu çalışmada MKVÖ I ölçeğine ilişkin 

Cronbach alfa katsayısı 0.63, MKVÖ II ölçeğine ilişkin boyutların Cronbach alfa katsayıları 

sırasıyla 0.75, 0.71, 0.68, 0.72 olarak bulunmuştur. 

Temel kişilik özelliklerinin ölçümlenmesinde Gençöz ve Öncül (2012)’ nin Türk kültürüne 

uyarladığı Temel Kişilik Özellikleri ölçeği kullanılmıştır. 45 maddeden (sıfattan) oluşan bu 

ölçek, 5’li likert tipindedir. Söz konusu ölçek bireylerin dışadönüklük (8 madde), nevrotiklik 

(9 madde), uyumluluk (8 madde), sorumluluk (8 madde), deneyimlere açıklık (6 madde) ve 

olumsuz değerlik (6 madde) temel kişilik özelliklerinin düzeyini ölçümlemektedir. Bu 

çalışmada söz konusu boyutların Cronbach alfa katsayıları sırasıyla 0.80, 0.81, 0.85, 0.84, 0.76, 

0.61 olarak bulunmuştur. 
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2.4. Uygulama 

Araştırmada kullanılan ölçekler, araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencilere sınıf ortamında 

ve araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce katılımcılara 

araştırmanın amaçları ile veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra isterlerse 

araştırmacılardan araştırma bulguları hakkında bilgi alabilecekleri hatırlatılmıştır. Tek 

oturumda gerçekleştirilen veri toplama süreci yaklaşık olarak 28 dakika sürmüştür. 

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi sürecinde öncelikle ölçeklere ilişkin betimsel istatistikler verilmiş daha sonra 

da temel kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Katsayıların yorumlanmasında Cohen (1988)’in sınıflandırması esas alınmıştır. Cohen (1988)’e 

göre değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, korelasyon katsayısı 0.1-0.29 arasında ise zayıf, 

0.3-0.49 arasındaysa orta düzeyde, 0.5-1.0 arasında ise güçlüdür. Öte yandan ölçeklere ilişkin 

puanların cinsiyete göre karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için t testi uygulanmıştır.     

3. BULGULAR 

Karar vermede özsaygı ve karar verme stilleri ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin betimsel 

istatistikler ve cinsiyete göre karşılaştırmalı analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 6 

maddelik karar vermede özsaygı ölçeğinden alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 

12 ve ölçek orta noktası 6 puandır. Karar vermede özsaygı ortalama puanı 9.33 olduğundan 

öğrencilerin karar vermede özsaygı düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Diğer taraftan erkek 

öğrencilerin karar vermede özsaygı puanlarının kadınlardan anlamlı bir biçimde yüksek olduğu 

görülmektedir [t(309)= 2.12, p< 0.05]. 6 maddelik dikkatlilik boyutundan alınabilecek minumum 

puan 0, maksimum puan 12 ve ölçek orta noktası 6 puandır. Dikkatlilik ortalama puanı 10.17 

olduğundan öğrencilerin karar vermede dikkatlilik düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Dikkatli karar verme stili puanlarında erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır [t(309)= -0.93, p> 0.05]. 6 maddelik kaçınganlık boyutundan alınabilecek 

minumum puan 0, maksimum puan 12 ve ölçek orta noktası 6 puandır. Kaçınganlık ortalama 

puanı 3.38 olduğundan öğrencilerin karar vermede kaçınganlık düzeyinin düşük olduğu 

söylenebilir. Kaçıngan karar verme stili puanlarında erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır [t(309)= 0.72, p> 0.05]. 5 maddelik erteleyicilik boyutundan alınabilecek 

minumum puan 0, maksimum puan 10 ve ölçek orta noktası 5 puandır. Erteleyicilik boyutu 

ortalama puanı 3.31 olduğundan öğrencilerin karar vermede erteleme düzeyinin düşük olduğu 

söylenebilir. Erteleyici karar verme stili puanlarında erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır [t(309)= 1.49, p> 0.05]. 5 maddelik panik boyutundan alınabilecek 

minumum puan 0, maksimum puan 10 ve ölçek orta noktası 5 puandır. Panik boyutu ortalama 

puanı 3.92 olduğundan öğrencilerin karar vermede panik düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. 
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Panik karar verme stili puanlarında erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır [t(309)= -1.08, p> 0.05]. 

Temel kişilik özellikleri ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistikler ve cinsiyete göre 

karşılaştırmalı analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 8 maddelik dışadönüklük boyutundan 

alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 40 ve ölçek orta noktası 20 puandır. 

Dışadönüklük boyutu ortalama puanı 28.66 olduğundan öğrencilerin dışadönüklük düzeyinin 

yüksek olduğu söylenebilir. Dışadönüklük kişilik özelliği puanlarında erkek ve kadın öğrenciler 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır [t(309)= -0.13, p> 0.05]. 8 maddelik sorumluluk 

boyutundan alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 40 ve ölçek orta noktası 20 

puandır.  Sorumluluk boyutu ortalama puanı 29.95 olduğundan öğrencilerin sorumluluk 

düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Sorumluluk kişilik özelliği puanlarında erkek ve kadın 

öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır [t(309)= -1.18, p> 0.05]. 8 maddelik 

uyumluluk boyutundan alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 40 ve ölçek orta 

noktası 20 puandır. Uyumluluk boyutu ortalama puanı 34.98 olduğundan öğrencilerin 

uyumluluk düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Diğer taraftan kadın öğrencilerin uyumluluk 

düzeyinin erkeklerden anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmektedir [t(309)=    -3.14, p< 

0.01].  9 maddelik nevrotiklik boyutundan alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 45 

ve ölçek orta noktası 22.5 puandır. Nevrotiklik boyutu ortalama puanı 25.80 olduğundan 

öğrencilerin nevrotiklik düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Nevrotiklik kişilik özelliği 

puanlarında erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır [t(309)= -1.40, 

p> 0.05].  6 maddelik deneyimlere açıklık boyutundan alınabilecek minumum puan 0, 

maksimum puan 30 ve ölçek orta noktası 15 puandır. Deneyimlere açıklık boyutu ortalama 

puanı 23.12 olduğundan öğrencilerin deneyimlere açıklık düzeyinin yüksek olduğu 

söylenebilir. Diğer taraftan erkek öğrencilerin deneyimlere açıklık düzeyinin kadınlardan 

anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmektedir [t(309)= 2.15, p< 0.05]. 6 maddelik olumsuz 

değerlik boyutundan alınabilecek minumum puan 0, maksimum puan 30 ve ölçek orta noktası 

15 puandır. Olumsuz değerlik boyutu ortalama puanı 9.25 olduğundan öğrencilerin olumsuz 

değerlik düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer taraftan erkek öğrencilerin olumsuz 

değerlik düzeyinin kadınlardan anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmektedir [t(309)= 4.33, 

p< 0.001].          
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Çizelge 1. Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri ve Temel Kişilik Özelliklerinin Alt Boyutlarına 

İlişkin Betimsel Analiz ile Bu Boyutların Cinsiyete Göre Karşılaştırılmalı Analiz Sonuçları     

Alt Boyutlar                 
           Genel  

         �̅�          s                             

         Erkek       

       �̅�          s                      

       Kadın 

     �̅�          s       

 sd            t            p            

Özsaygı 
        9.33     1.84     9.56      1.79    9.12      1.87       309         2.12     0.035   

Dikkatlilik 
      10.17     2.00   10.06      2.09                10.27     1.92      309        -0.93     0.353   

Kaçınganlık 
        3.38     2.35    3.48       2.43            3.29      2.28 309         0.72     0.470   

Erteleyicilik 
        3.31     2.33    3.51       2.42   3.12       2.24 309         1.49     0.138   

Panik 
        3.92     2.26    3.78       2.24                    4.06        2.28 309        -1.08     0.281   

Dışadönüklük 
      28.66     6.45  28.65       6.32 28.66        6.59 309        -0.13     0.990    

Sorumluluk 
      29.95     5.69 29.55         6.09 30.31        5.29     309        -1.18     0.241       

Uyumluluk  
      34.98     3.74 34.30         3.94         35.61        3.44 309        -3.14     0.002   

Nevrotiklik 
      25.80     6,80 25.24        6.34 26.32        7.17    309        -1.40    0.162   

D. Açıklık 
      23.12     3.54 23.57        3.43 22.71        3.60 309         2.15    0.032   

O. Değerlik 
       9.25      2.77   9.95        3.09             8.61        2.28     309         4.33    0.000   

 
 

Karar vermede özsaygı ile karar verme stilleri arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 2’de 

verilmiştir. Buna göre karar vermede özsaygı ile dikkatli stil arasında pozitif yönlü, zayıf ve 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Karar vermede özsaygı ile kaçıngan ve panik stilleri arasında 

negatif yönlü, güçlü ve anlamlı ilişki söz konusudur. Karar vermede özsaygı ile erteleyici stil 

arasında negatif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Karar vermede özsaygı ile temel kişilik özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 

2’de verilmiştir. Buna göre karar vermede özsaygı ile dışadönüklük ve deneyimlere açıklık 

özellikleri arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Karar 

vermede özsaygı ile sorumluluk ve uyumluluk özellikleri arasında pozitif yönlü, zayıf ve 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Karar vermede özsaygı ile nevrotiklik ve olumsuz değerlik 

özellikleri arasında negatif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki söz konusudur.   
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Çizelge 2. Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri ve Temel Kişilik Özelliklerinin Alt Boyutları Arasındaki 

Korelasyon Katsayıları  

Alt Boyutlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Özsaygı 1           

2. Dikkatlilik .20** 1          

3. Kaçınganlık -.51** -.17** 1         

4. Erteleyicilik -.39** -.11 .48** 1        

5. Panik -.57** -.02 .49** .56** 1       

6. Dışadönüklük .45** .07 -.37** -.29** -.35** 1      

7. Sorumluluk .23** .31** -.19** -.31** -.15** .16** 1     

8. Uyumluluk .20** .22** -.06 -.13* -.03 .26** .30** 1    

9. Nevrotiklik -.24** -.16** .19** .27** .31** -.19** -.23** -.19** 1   

10. D. Açıklık .47** .18** -.32** -.22** -.36** .61** .28** .32** -.19** 1  

11. O. Değerlik -.24** -.24** .15** .22** .19** -.23** -.24** -.36** .35** -.26** 1 

               * p< 0.05           ** p< 0.01            

 
 

Karar verme stilleri ile temel kişilik özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 2’de 

verilmiştir. Dikkatli stil ile sorumluluk özelliği arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı 

bir ilişki söz konusudur. Dikkatli stil ile uyumluluk ve deneyimlere açıklık özellikleri arasında 

pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dikkatli stil ile nevrotiklik ve olumsuz 

değerlik özellikleri arasında negatif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Kaçıngan stil ile dışadönüklük ve deneyimlere açıklık özellikleri arasında negatif yönlü, orta 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Kaçıngan stil ile sorumluluk özelliği arasında 

negatif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kaçıngan stil ile nevrotiklik ve olumsuz 

değerlik özellikleri arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. 
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Erteleyici stil ile sorumluluk özelliği arasında negatif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

söz konusudur. Erteleyici stil ile dışadönüklük, uyumluluk ve deneyimlere açıklık özellikleri 

arasında negatif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Erteleyici stil ile nevrotiklik 

ve olumsuz değerlik özellikleri arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. 

Panik stil ile dışadönüklük ve deneyimlere açıklık özellikleri arasında negatif yönlü, orta 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Panik stil ile sorumluluk özelliği arasında negatif 

yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Panik stil ile nevrotiklik özelliği arasında 

pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Panik stil ile olumsuz değerlik 

özelliği arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. 

4. SONUÇ 

Çalışma sonucunda karar vermede özsaygı ve karar verme stilleri ile temel kişilik özellikleri 

arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Dışadönüklük ile karar vermede özsaygı 

düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Deneyimlere açıklık, sorumluluk, 

uyumluluk kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı düzeyi ve dikkatli karar verme stili 

arasında pozitif yönlü, nevrotiklik, olumsuz değerlik kişilik özellikleri ile karar vermede 

özsaygı düzeyi ve dikkatli karar verme stili arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkilerin mevcut 

olduğu tespit edilmiştir. 

Kaçıngan, erteleyici, panik karar verme stilleri ile dışadönüklük, deneyimlere açıklık, 

sorumluluk kişilik özellikleri arasında negatif yönlü, söz konusu stillerle nevrotiklik, olumsuz 

değerlik kişilik özellikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Karar vermede öz saygı ve dikkatli karar verme stili, etkili karar vermeyi sağlayan olumlu ve 

istenilen karar verme stilleri, kaçıngan, erteleyici, panik karar verme stilleri ise etkili karar 

vermeyi zorlaştıran ve kişinin çatışma yaşamasına neden olan olumsuz ve istenmeyen karar 

verme stilleridir (Bacanlı ve Sürücü, 2006). Bu açıdan bakıldığında dışadönüklük, deneyimlere 

açıklık, sorumluluk kişilik özelliklerinin istenilen (olumlu) karar verme stilleri ile pozitif yönlü, 

istenmeyen (olumsuz) karar verme stilleri ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler içerdiği 

görülmektedir. Diğer taraftan nevrotiklik, olumsuz değerlik kişilik özelliklerinin istenmeyen 

(olumsuz) karar verme stilleri ile pozitif yönlü, istenilen (olumlu) karar verme stilleri ile negatif 

yönlü ve anlamlı ilişkiler içerdiği görülmektedir. 

Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında, erkeklerin karar vermede özsaygı, deneyimlere 

açıklık ve olumsuz değerlik puanlarının kadınlardan anlamlı bir biçimde yüksek olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan erkeklerin uyumluluk puanlarının kadınlardan anlamlı bir 

biçimde düşük olduğu tespit edilmiştir. 
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LAİKLİK VE DEMOKRASİ ALGISI1 : ŞANLIURFA ÖRNEĞİ 

 

Vahap ULUÇ 2 

Özet 

Bu araştırma, Şanlıurfa’da yaşayan lise ve üstü eğitim düzeyine sahip kişilerin laiklik ve demokrasi algılarını 

ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, anket ve mülakat teknikler ile veri toplanmış olup, örneklem seçiminde 

kasti ve kartopu yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Evren büyüklüğüne uygun bir şekilde 390 kişi ile görüşme 

gerçekleşmiştir. Araştırmada, katılımcıların demokrasiye sundukları güçlü desteğin aynısını laikliğe 

sunmadıkları, bu anlamda - laiklik olmadan demokrasinin olmayacağı öncülünden hareketle - katılımcıların 

çelişkili bir demokrasi ve laiklik algısına sahip oldukları yönündeki varsayımımız çalışmanın sonuçları tarafından 

desteklenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Demokrasi, Şanlıurfa’da Laiklik, Şanlıurfa’da Demokrasi. 

PERCEPTION OF LAICISM AND DEMOCRACY: ŞANLIURFA CASE 

 Abstract 

This study aims at measuring the perceptions of students living in Şanlıurfa on laicism and democracy. In this 

study, data were collected with questionnaire and interview methods, and intended and snowball methods were 

used together in the selection of samples. Interviews were carried out with 390 individuals in accordance with the 

sample size. It was found in the study that participants did not provide the strong support for laicism they gave to 

democracy, and in this sense, - based on the premise that democracy cannot exist without laicism - our assumption 

that participants had conflicting democracy and laicism perceptions was supported by the results of the study. 

Key Words : Laicism, Democracy, Laicism in Şanlıurfa, Democracy in Şanlıurfa. 

1. GİRİŞ 

Yöneten-yönetilen ilişkisi, siyasal toplumun devlet şeklinde örgütlenmeye başladığı tarihten 

bugüne siyaset biliminin tartışılan temel konularından bir tanesidir. Tarihte karşılaşılan farklı 

yönetim biçimleri, egemenliğin kaynağını “doğum”a ya da Tanrı’ya dayandırarak, yöneten-

yönetilen ilişkisine değişik meşruiyet kaynaklarını bulmuşlardır. Modern dünyanın yarattığı 

özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi değerler etrafında şekillenmiş, halk egemenliğine 

dayanan demokratik sistemler tarihte yerini almış yönetim biçimlerini tasfiye ederek, 

tartışmasız bir kimliğe kavuşmuştur. Bugün gerçek anlamda demokrasi ile yönetiliyor olsun-

                                                           
1 Algı, bireyin kendi çabası ile ulaştığı ve çevresinden edindiği hem kendi durumu ve eylemleri hem dış dünyaya 

ait nesnelerin durumu hakkında edindiği birikimdir (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, 1990). Buna göre, bir şeye 

dikkati yoğunlaştırarak duyular yoluyla o şeyin varlığının bilincine varmayı ifade eden algı, bir zihinsel sürecin 

ürünüdür. Algı bir olgu, olay ya da kişi hakkında sahip olunan bütün zihinsel süreçleri içermektedir. Algı, kısacası, 

bir nesne, insan ya da durum hakkında sahip olunan tanımlama, sınıflandırma, değerlendirme, anlam verme ve 

duyguları kapsayan bir zihinsel süreçtir (Bkz. Segal,Campbell&Herskovits 1966; Bolay, 1996). Algılar gerçeklerle 

örtüşebildiği gibi, gerçeği yansıtmayan bir bilgi kümesi de olabilir. Çünkü algı temelde bir malzeme tercihi olup, 

insan zihninde yer alan düşünceleri biçimlendiren daha önceki hayat deneyimleri ve öğrenme süreçlerini içerir 

(Bulut, 2017: 22-24). 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi İİBF, ulucvahap@yahoo.com. 
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olmasın, her siyasal sistem demokrasi kavramı üzerinden kendisine meşruiyet devşirmeye 

çalışmaktadır. Demokrasi çağımızın rakipsiz siyasal rejimi olmakla birlikte, dünyada 

demokrasi ile yönetilen ülkelerin sayısı çok azdır. Bunun temel nedeni, demokrasinin belirli 

ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların ürünü bir sistem olmasıdır. Bununla birlikte, Avrupa 

ülkelerinde uygulanan demokrasiye ulaşma yönünde çaba gösteren ülkeler de bulunmaktadır.  

Avrupa ülkelerinde uygulanan demokrasi, kendi toplumlarının yaşadığı uzun soluklu, 

dönüşümlerin sonucu iken, bu ülkelerin dışında kalan ülkelerde demokrasiler, toplumun çok da 

içinde yer almadığı, devlet eliyle toplumun ekonomik, hukuki ve siyasi dönüşümü sonucunda 

ete kemiğe bürünmüştür. Bu ülkelerde çok sayıda ekonomik ve sosyal sorunlar çözülmeden 

demokrasiye geçildiği için demokrasi bütün kurum ve kuralları ile yerleşememiştir. Demokratik 

sistemin sancılar yaşadığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. 

Türkiye özellikle çok partili hayata geçtiği tarihten bu yana demokraside ısrar etmiş, yaşanan 

bir takım sıkıntılara rağmen demokrasi kurumlarını günümüze kadar taşıyabilmiştir. Bugün 

Türkiye’de yürütülen tartışmalardan bir tanesi, halkın demokrasiye ve demokraside içkin 

kurumlara ne kadar sahip çıktığıdır. Örneğin, İlter Turan’a göre, Türkiye’de halk demokrasiyi 

benimsemekte, ancak kaybedildiğinde de peşine düşülecek kadar da değerli görmemektedir. Bu 

tespitin doğruluğu tartışmaya açık olmakla birlikte, daha az tartışmalı konulardan bir tanesi 

laikliğin demokrasi kadar geniş toplumsal kesimlerden gereken ilgiyi görmediğidir. Laiklik 

olmadan demokrasinin olamayacağı tespitinden hareketle, bu araştırma söz konusu çelişkiyi 

ortaya koymaya odaklanmıştır.  

2. LAİKLİK VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI 

Laiklik, devletin herhangi bir mezhep ya da sınıfın aracı haline gelmemesinin gerçeğine işaret 

eden ve 19. yüzyıl Fransız anayasal mantığından ortaya çıkan bir kavramdır. Laiklik, Yunanca 

“laikos” terimiyle “halktan olan” kişiyi ifade etmekte ve etimolojik açıdan “dine ya da kiliseye 

ait olmayan” anlamına gelmektedir. Ortaçağ Latince’sinde “laicus” biçimini alarak, ruhbandan 

olmayan, kiliseye mensup olmayan, herhangi bir dinsel işlevi olmayan kişi anlamında 

kullanılmıştır (Duman, 2010: 534). 

Laiklik kavramı Anglo-Sakson dünyasındaki sekülarizm kavramı ile birlikte düşünüldüğünde 

felsefi, sosyolojik ve siyasi-hukuki boyutları ile ele alınabilir. Felsefi bakımdan laiklik, bilginin 

kaynağının Tanrısal olmaktan çıkarılıp rasyonel bir temele oturtulmasıdır. Sosyolojik açıdan 

dinin toplumsal hayattaki etkisinin en aza indirilmesi ve toplumun önemli ölçüde 

sekülerleşmesidir. Siyasi-hukuki açıdan da egemenliğin Tanrısal bir kaynağa değil dünyevi bir 

temele dayanmasıdır. Devlet ve toplum ilişkilerini düzenleyen hukuki kuralların dini kurallara 

dayanmaması, resmi bir devlet dininin olmamasıdır (Aliefendioğlu, 2001: 74). 

Laiklik bilim, felsefe, sanat ve siyaset gibi alanlar üzerinde kilise ve dinin etkisinin kaldırılması 

yönünde rönesans ve aydınlanma çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu çabaların ürünüdür. 

Laiklik, başka bir ifade ile Katolik kilisesi ile onun etrafında kümelenmiş din adamlarının 
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toplum ve siyaset üzerinde oluşturdukları disiplinli ve merkeziyetçi denetim ve dayatmalarına 

bir tepki olarak ortaya çıktı. 

Laiklik ile ilgili, 2005 yılında 30 ülkeden 250 entelektüelin imzasını taşıyan uluslararası bir 

bildiride, şu tespit yapılmaktadır: “Devlet, bir din ya da belli bir düşünce türü üzerinden 

meşrulaştırılmadığı zaman ve yurttaşların tamamı siyasal iktidar üzerinde eşit hak ve yetkilerle 

donatılmış olarak egemenliklerini kullanmak için barışçıl bir şekilde müzakere edebildiklerinde 

bir laikleşme süreci ortaya çıkar” (Baubérot, 2008: 179). Buna göre, meşruluk kaynağı olarak 

kendi iradesinin dışında başka bir kaynağa başvurmayan her sistem kaçınılmaz olarak laiktir. 

Ancak bu tespitten yola çıkarak, her laik düzenin zorunlu bir şekilde demokratik bir nitelik 

taşıdığını varsaymamak gerekmektedir. Çünkü laiklik açısından önemli olan, siyasi aktörlerin 

onunla ne yaptığıdır. Bu yüzden laiklik, çoğulcu, liberal ve demokratik unsurlara dayanabildiği 

gibi otoriter, çatışmacı ve dışlayıcı unsurlara da dayanabilmektedir. 

Laik siyasi-idari sistemde her türlü hukuksal düzenleme, kamu bürokrasisinin örgütlenmesi ve 

işleyişi dinden bağımsız gerçekleşmektedir. Modern toplumların tümünde siyasal sistem 

rasyonel otoritenin esaslarına dayanmaktadır. İdarede görevli olanlar dinin emir ve 

buyruklarına göre değil, yasal-ussal otoritenin düzenlemelerine göre hareket etmektedirler. 

Laik devlet düzeninde, dine ait hiçbir iş, bir kamu işi olarak değerlendirilmemekte ve yönetim 

din konusunda kendini tamamen tarafsız tutarak, devlet dini işlere karışmamaktadır. Bir inanç 

alanı olarak din, vicdani bir mesele kabul edilmekte ve bundan dolayı herkes istediği şeye 

inanmakta hür kabul edilmektedir. Aynı hürriyet bütün dinleri ret eden çevreler için de 

geçerlidir. 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak “demokratik laiklik”in, egemenliğin kaynağının ilahi 

olmaması, yani egemenliğin kaynağının halka ait olması; din devlet işlerinin ayrı olması; 

devletin dinler karşısında tarafsız olması; hukukun ve eğitimin aklın ürünü olması manasında 

laik olması; din ve vicdan özgürlüğünün olması; devletin ve toplumun hoşgörü temeline 

dayanması; yasa önünde eşitlik ilkesine dayanması; çoğulcu olması ve akla, bilime dayanan 

çağdaş bir yönetim olması gibi belli başlı ilkelere dayandığını söylemek mümkündür 

(Aliefendioğlu, 2001: 75-79). Laiklik, hukuk üzerinden konumunu belirler. Laiklik din ve 

ahlakta yer alan kurallarla ilgilenmez. Onun ölçütü yurttaşlıktır. Dindar/dinsiz, ahlaklı/ahlaksız 

ölçütlerine itibar etmez. 

Temelde din ile devlet arasındaki ilişkiyi açıklamaya dayanan laiklik ya da Anglo-Sakson 

dünyasındaki ismiyle sekülarizm1, günümüz liberal demokrasi uygulamalarında iki farklı 

anlayışa dayanmaktadır. Birincisi, çok kültürlü bir toplum modelinin temel dayanaklarından 

biri kabul edilen Anglo-Sakson dünyasının esnek din-devlet ilişkilerine dayanan ve “çoğulcu 

laiklik” anlayışını ifade eden anlayıştır. Anglo-Sakson laiklik anlayışında, devletin farklı din ve 

                                                           
1 Günümüzde sekülarizm, toplumsal dünyevileşmeye denk düşmekte, laiklik ise siyasal otoritenin 

dünyevileşmesini ifade etmektedir. 
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kültürel gruplar karşısında tarafsız olmasına özen gösterilmekte, bireylerin din ve vicdan 

özgürlüklerine prensip olarak müdahale edilmemesi esas alınmaktadır. İkincisi de, kilisenin 

toplumsal ve hukuki kurumlar üzerindeki baskının bir sonucu olarak Fransa’da gelişen laiklik 

uygulaması ile özdeşleşmiş “militan” ya da “monolitik” laiklik anlayışıdır. Fransız tarzı 

“militan laiklik”in en önemli özelliği, devlet ile din arasına kesin ve kalın çizgiler çizmesidir 

(Arslan, 2005: 47). 

Anglo-Sakson ve Fransa laiklik anlayışı, iki toplumun sosyolojik evrimlerinin sonucudur. 

Anglo-Sakson toplumlarda toplum kendiliğinden dünyevileştiği için laiklik ilkesini uygulamak 

sorun oluşturmadı. Ancak Fransa’da kilise öteden beri dünyevi iktidarın rakibi olma gücünü 

sürdürdü. Bundan dolayı Fransa devleti 1905’e kadar “din işlerini kendime karıştırmam ama 

ben karışırım” demiştir (Tanör,2001: 27). 1905’te çıkarılan bir yasa ile Fransa’da kilise ile 

devlet birbirinden ayrılmıştır. Söz konusu düzenleme ile bütün resmi dinler kaldırılmış, siyasal 

iktidar ile din arasındaki organik bağ kesilmiştir. Ancak demokratik teamüller gereği, iktidara 

vicdan özgürlüğünü koruma ve dinin özgür bir şekilde yaşanmasını güvence altına alma 

sorumluluğunu getirmiştir (Baubérot, 2008. 14). Ne zaman ki bu tarihten itibaren kilise devletin 

otoritesine karşı bir güç olmaktan çıktı, o zaman laiklik ilkesi gerçek anlamda din ve devletin 

bir birinin alanına karışmaması anlamında uygulanır oldu. 

Demokrasi terimi Latince “demos” halk ve “kratos” iktidar kelimelerinin terkibinden oluşan 

“halk iktidarı” anlamına gelmektedir (Macridis, 1980: 16). Yapılan tanımlar arasında en çarpıcı 

tanımı yapan Abraham Lincoln, demokrasiyi “halkın halk için halk tarafından yönetilmesi”dir, 

şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre halk iktidarın sadece nesnesi değil, aynı zamanda 

öznesi durumundadır. Halkın iktidarın öznesi olması hukuksal ve siyasal meşruiyet için zorunlu 

bir unsurdur. Hukuksal anlamda demokrasi, halkın iktidarı olsa da pratikte siyasal karar alma 

süreçlerinde çoğunluğun söz sahibi olduğu bir yönetim biçimidir. Ancak çoğunluğun 

belirleyiciliği bireysel hak ve özgürlüklerle sınırlandırılmıştır. Çoğunluk daha çok iktidar erkini 

belirlemekle yetkilendirilmiştir, dolayısıyla sınırlı bir çoğunluktur (Haywood, 2011: 102; 

Arslan, 2005: 45-46). Demokratik sistemlerde iktidarın görevi kamusal alan ile ilgili kararlar 

almaktır, özel alan iktidar erkinin düzenleme alanının dışındadır. Halkın iktidarına dayanan 

demokrasi, en geniş anlamıyla, kişinin dini, ideolojisi, değerler dünyası, rengi ve etnik kimliği 

ne olursa olsun herkesin kendi farklılıklarını yaşayabildiği, bu anlamda herkesin bir diğerinin 

farklılıklarını tolere ettiği bir düzen ve yaşam biçimidir. 

İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti birbiriyle sıkı ilişki içindedir. İnsan haklarını 

savunmaya yönelik uluslararası hareket, Batı’da demokrasinin yayılmasını mümkün kıldığı gibi 

demokrasi de mevcut yönetimler arasında insan haklarını en iyi koruyan rejim olduğunu 

göstermiştir. Demokrasinin insan haklarına saygıyı gösteren en önemli özelliği yurttaşların 

rızasıyla yöneticilerin iktidara gelmesidir (Yılmaz, 2003: 192). 
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Demokrasi, çerçevesi keskin ilkelerle belirlenmiş doğrulara ve bu doğrulara iman etmiş 

müminlerin varlığına dayanan bir rejim değildir. Demokrasi, temel yaşam hakkını ihlal 

etmeden, zor kullanmadan bireylerin kendi doğrularını başkalarına benimsetmeye çalıştığı, bu 

yönde onları ikna etmeye çalıştığı bir düzenin adıdır (Yurdusev, 1996: 143). Bu yüzden 

demokrasilerde her zaman ve mekânda geçerli mutlak doğrular yoktur. Demokrasinin temel 

şartı, temel insan haklarının kişilerin dini inanç ve aidiyetlerine bakmaksızın herkese 

tanınmasıdır.  

Bütün siyasal rejimler içinde - belki de - sosyo-ekonomik koşullara en çok bağlı olan rejim 

demokrasidir. Çünkü demokrasi orta sınıfa, sivil topluma ve hoşgörü kültürüne ihtiyaç duyar. 

Aksi takdirde, bireyin ve orta sınıfın zayıf olduğu, dayanışmacı-cemaatsel kültürün hâkim 

olduğu toplumsal ve ekonomik koşullarda demokrasiyi yaşatmak mümkün görünmemektedir. 

Demokrasi, kısacası, dünden bu güne yaşadığı evrimin sonucunda, birey hakları, kültürel ve 

ahlaki çoğulculuk, toplumsal ve siyasal çoğulculuk, sivil toplum gibi farklı din, inanç ve 

ideolojiden insanların kendilerini gerçekleştirebildikleri belirli sayıda koşulu gerektirir. Bu 

bağlamda, demokrasi hoşgörüyü, çoğulculuğu ve tarafsızlığı gerektirir.  

3. LAİKLİK VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ 

Laiklik ile demokrasi arasındaki ilişkinin ne olduğu ile ilgili bilim literatüründe yürütülen 

tartışmalarda demokrasi için laikliğin zorunlu bir koşul olmadığı, laiklik olmadan da 

demokrasinin olabileceği yönünde savunulan bir görüş olsa da bu konuda hâkim düşünce laiklik 

olmadan demokrasinin olmayacağı yönündedir. 

Laiklik olmadan da demokrasinin var olabileceğini söyleyen çevreye göre demokrasinin temel 

şartı, temel insan haklarının herkese ve her zaman, herkes tarafından tanınmasıdır. Özellikle 

yaşama ve yönetme hakkının herkesin kullanımına açık olmasıdır. Demokratik bir sistem ancak 

bu koşullarda çoğulcu bir sistem özelliği kazanır. Eğer toplum laiklik ilkesi çerçevesinde 

düzenlenmişse bu toplum laik bir toplum olacağı için özellikle dini prensiplere kapalı olacaktır. 

Bu da çoğulculuğa aykırıdır. Demokratik toplum, dini bir toplum da değildir. Çünkü o zaman 

din kendi doğrularını topluma empoze edecektir. Demokratik bir toplum ne laik ne de dinsel 

bir toplum; çoğulcu ve özgürlükçü bir toplumdur (Yurdusev, 1996: 143-144). Doğrusu felsefik 

açıdan üzerinde tartışma yürütülebilecek çarpıcı bir görüş olmakla birlikte, işlevsel açıdan bu 

tespitin ne kadar karşılığı olduğu şüphelidir. Ne laik ne de dinsel bir toplum ancak idealize 

edilmiş bir toplum olabilir. Kaldı ki, “bütün demokratik devletler, anayasalarında kelimelerle 

ifade edilmiş olsa da olmasa da laiktirler” (Yayla, 1997: 148).  

Ancak laiklik ile demokrasi arasında birebir özdeşlik bulunmamaktadır. Bu anlamda, siyasal 

sistemin laik olması, onu zorunlu bir şekilde demokratik yapmaz. Örneğin İslam coğrafyasında 

laik olmakla birlikte, demokratik olmayan aksine tipik diktatörlük özelliği gösteren çok sayıda 

siyasal düzen kurulmuştur: Esad’ın Suriyesi, Saddam’ın Irakı, Sisi’nin Mısırı, Kaddafi’nin 

Libyası. Bunun yanında Hitler Almanyası, Musolin İtalyası ile Sovyetler Birliği, Arnavutluk ve 
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Bulgaristan gibi sosyalist rejimler laik olmakla birlikte anti-demokratik rejimler idi. Ancak bir 

sistemin demokratik olması aynı zamanda onun laik olmasını da gerektirir. Kısacası, bir 

sistemin laik olması onu zorunlu olarak demokratik kılmaz, fakat sistem demokratik ise onu 

zorunlu bir şekilde laik kılmaktadır. 

Laiklik ile ilgili bir durumu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Her şeyden önce laikliğin 

felsefi, sosyolojik, hukuki ve siyasi anlamlarını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Felsefi 

anlamda laiklik din karşıtı bir doktrini ifade eder. Felsefi anlamda laik olmak ile laik olmamanın 

demokrasiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak felsefi anlamda laiklik, devlet politikası ve 

uygulamaları haline gelirse bu durum demokrasiye açıkça aykırılık teşkil eder. Çünkü 

demokraside dine karşı tutumları birbirinden farklı çok sayıda vatandaş olabilir. Dünya görüşü 

olarak laik olmak değil ama siyasi-hukuki ve kurumsal açıdan laikliğe “karşı olmamak” 

demokrasinin varlığı açısından zorunlu bir bireysel tutumdur (Erdoğan, 1994. 115).    

Laiklik, halkın demokratik din haklarını koruduğu ve değişik inançların birbirine zarar 

vermeden bir arada yaşamalarının koşullarını oluşturduğu için demokratik bir ilkedir. Laiklik 

sayesinde devlet belli bir dini inancın ilkelerine göre teçhizatlanmadığından günün yeni 

icaplarına göre kamu işlerini daha kolay düzenleyebilir (Yüce, 1997: 194)  

Demokratik bir sistem, herkesin kendi aidiyetleri özelinde kendilerini ifade edebildikleri, başka 

bir grup veya çevrenin baskısına maruz kalmadığı bir düzen olmasının zorunlu bir sonucu onu 

zorunlu bir şekilde laik kılar. Çünkü demokratik bir rejimin çoğulcu ve özgürlükçü kimliği 

ancak hukuki ve siyasi açıdan belli bir dini inanca dayanmaması ile mümkündür. Ancak 

demokrasinin hukuksal ve siyasi laik veçhesi kadar toplumsal bireylerin değerler dünyasının 

rasyonaliteye dayanması da bir o kadar önemlidir. Bütün kamusal alanı belli prensipler 

açısından gören fertlerin çoğunlukta olmaması şartı ile dini inanç ve değerler demokratik bir 

toplum için engel oluşturmamaktadır (Muşta, 1999: 468; Ergil, 1998: 432). 

O halde farklılıkların bir arada yaşamasının koşullarını oluşturan, çoğulcu bir rejim olan 

demokrasinin üzerinde yeşerebileceği zeminin ilk koşulu, bütüncül olmaya çalışan ve kendi 

doğrularını idealize ederek başkalarına dayatmaya çalışan anlayışlar ile mücadele eden laikliğin 

yerleşmesidir. Bu şekilde anlaşılan laiklik, herhangi dini bir grubun diğerleri üzerinde baskı 

aracı olmasının önüne geçerek, vicdan ve din özgürlüğünün gerçek teminatı olacaktır. Böylece 

herkes, dindar-dinsiz, kendi değerler dünyasının doğrularına göre kendini gerçekleştirmenin 

koşullarına kavuşacaktır (Kılıçbay, 1997: 167; Selçuk, 1999: 48). Son tahlilde, Batı 

ülkelerindeki demokratik sistemler ister Fransız modeline göre ister Anglo-Sakson modeline 

göre kendisi teçhizatlandırmış olsun, ulaşılan noktalarda ortaklıklar, ortak paydalar çok olup, 

fiilen hepsi devlet cihazlanması açısından laiktir (Tanör, 2001: 27). 

4. TÜRKİYE’DE LAİKLİK UYGULAMALARI 

Türkiye Cumhuriyeti devleti modernist toplum projesi iddiası içinde olanlar tarafından 

kurulduğunda, toplum bir bütün olarak - sosyolojik, hukuki, siyasi ve iktisadi - radikal bir 
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biçimde dönüştürülmeye çalışıldı. Türkiye’deki bireylerin kendi kimliklerini tanımlayış 

biçimlerini değiştirmek amacıyla, onlara yeni ve alternatif bir kimlik sunmak istenmiştir 

(Köker, 2003: 153). Dönemin revaçta olan pozitivist anlayış içinde geleneksel ve otantik 

değerlere sahip toplum, devletin bastırıcı ve ideolojik aygıtları eliyle modern değerler yönünde 

köklü kültürel bir dönüşümle karşı karşıya kaldı. Düzen içinde ilerleme ilkesine bağlı yeni 

devletin 1923-1946 yılları arasında yoğunluk verdiği bu uygulama “katı laiklik” anlayışını 

beraberinde getirdi. Devlet, laikliği felsefi, sosyolojik ve siyasi-hukuki tüm boyutlarıyla 

topluma kabul ettirmeye ve vatandaşların laikliğe felsefi bir doktrin olarak bağlanmalarının 

zeminini oluşturmaya çalıştı. “Türkiye’de laiklik az çok Jean-Jacques Rousseau’cu bir 

yurttaşlık dinine bürünmüş, kendine özgü ‘dogma’larını dayatmaya çalışmıştır. Özellikle, 

devletin yeni bir ulusal kimlik oluşturmak ve bu kimliği bazı dini geleneklere gebe sosyal 

ağırlıktan kurtarmak istediği modernleşme dönemlerinde buna ihtiyaç duyulmuştur” (Baubérot, 

2008: 13). Kısacası, Türkiye’de kurucu irade, bir yandan dini politik alanın dışına çıkarırken, 

diğer yandan mevcut din anlayışını modernleşmenin önünde engel gördüğü için dinin kamusal 

görünümlerini sınırlamaya çalıştı.  

Osmanlı Devleti’nin kalıntıları üzerine Türk ulusuna dayalı yeni devlet kurulduğu zaman, 

düzen, ilerleme ve batılılaşma gibi kavramlara göre siyasal demokrasi sorunu ikincil kalmış ve 

durmadan ertelenmiştir. Güçlü bir devlet kurma konusunda hassasiyet gösteren Kemalist 

ideologlar ki bu tutumları onları toplumdan uzaklaştırmıştır, birlik yanlısı düşüncelerin 

devamlılığı taraftarı olduklarından, seçkinci birlikçi bir anlayışa sahiplerdi (Vaner, 2001: 179). 

Türkiye’de laik bir toplum ve devlet için cumhuriyetin kurulduğu tarihten hemen önce ve sonra 

sekülerleşme yönünde çok ciddi adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, 1922’de saltanat kaldırılarak, 

Osmanlı devletindeki dinsel ve siyasal otoritenin tek elde toplanmasının önüne geçilmiş; 

iktidarın halka ait olmasının önü açılmıştır. 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilerek iktidarın 

kaynağının, teorik de olsa, halka ait olduğu deklare edilmiştir. 3 Mart 1924’te İslam birliğini 

temsil eden halifelik kaldırılmış, ayrıca o tarihe kadar laik eğitim ile dini eğitimin birlikte 

verildiği eğitim sistemi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile laik bir temele dayandırılmıştır. 1928’de 

Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa’nın 2. maddesinde geçen “Türkiye devletinin dini, 

dini islamdır” ifadesi ile 26. maddede geçen ve TBMM’nin görevleri arasında yer alan “ahkâmı 

şeriyenin tenfizi” ibaresi maddelerden çıkarılmıştır. Laikleşme ile ilgili atılan son adım, CHP 

Programındaki laiklik ilkesinin 1937 yılında anayasayanın ilkeleri arasına alınmasıdır (Mardin, 

1993: 67; Ergil, 1989: 13 ). 

Türkiye’de laiklik, Fransa’daki uygulamaya yakın olmakla birlikte, dini devlet kontrolü altında 

tutan ancak devlete ve siyasete etki etmesi istenmeyen bir kurum şeklinde düşünülmekte olup,  

uygulamada bazı farklıklar içermektedir. Türkiye’de dine yönelik bu uygulama, dinin siyasal 

rejime yönelik bir muhalefeti besleme potansiyeli taşıdığı kaygısına dayanmaktadır. Bu 

kaygıdan hareketle, din sadece devletten değil, aynı zamanda siyasetten de uzak tutulmaya 
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çalışılmıştır (Arslan, 2005: 47). Dolayısıyla, Türkiye’de devlet kültürel programı çerçevesinde 

halkın düşünüş ve algı dünyası ile çatışma ortamına girmiştir. 

5. ŞANLIURFA: SOSYO-EKONOMİK DURUM 

Şanlıurfa Türkiye’nin en kalabalık dokuzuncu kentidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 

yılı verilerine göre Şanlıurfa’nın nüfusu 1.985.753 kişidir. Kent merkezinin nüfusu 921.978 kişi 

olup, bunun 463.764’ü erkek, 458.214’ü kadındır. Şanlıurfa nüfusunun %54,5’ini “0-29 yaş”, 

%28,52’sini “30-64 yaş” oluşturmaktadır. “65 ve üstü yaş”a mensup olanların oranı 

%16,98’dir. Oranlardan da anlaşıldığı gibi Şanlıurfa çok genç bir nüfus kitlesine sahiptir. İl 

nüfusunun %55,14’ü şehirde, %44,86’sı da köylerde yaşamaktadır (www.tuik.gov.tr , 

www.sanliurfa.bel.tr). 

Şanlıurfa ekonomisi büyük oranda tarıma dayanmaktadır. Şanlıurfa’da doğrudan tarımdan 

sağlanan gelirin toplam gelire oranı %28,8’dir. Türkiye için bu oran çok daha düşük olup 

%9,8’dir. Şanlıurfa’da işgücünün, neredeyse yarısı,  %47,6’sı tarımda, %37,8’i hizmetler 

sektöründe ve %14,4’ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. Bu oranların Türkiye ortalamaları 

sırasıyla %22,7; %50,1 ve %27,2’dir (Seçilmiş Göstergelerle Şanlıurfa 2012, 2013: 48). 

Şanlıurfa’da sanayinin ekonomiye katkısı sınırlı olup, ekonomisi tarıma dayalı sanayidir. 

Tarıma dayalı sanayi içerisinde hububat ve pamuk ağırlıklıdır. Tekstil, bulgur ve un fabrikaları 

bulunmaktadır (www.sanliurfa.bel.tr). 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2015 yılına ait verilerine dayanarak yapılan bir 

araştırmada bu yıla ait Şanlıurfa’da okuma-yazma bilmeyenler 153.189, ilkokul mezunu 

395.524, lise veya dengi okul mezunu 134.418, yüksek okul veya fakülte mezunu 82.884, 

yüksek lisans ve doktora mezunu 5.008 kişidir. (İstatistiklerle Şanlıurfa, 2016: 50). 

Şanlıurfa’da toprak mülkiyetindeki dengesizlik, toplumsal tabakalar arasındaki farklılıkları 

beslemektedir. Bu durum, başkasının toprağında çalışan maraba hükmünde olan kesim ile 

toprak sahipleri arasında ekonomik ve sosyal bağımlılıklar yaratmaktadır. Bu ilişki ataerkil aile 

yapısını ve aşiret düzenini beslemekte, toplumsal değişimi geciktirmektedir [Karasu, (t.y.): 

180]. 

Kentin toplumsal yapısı içinde aşiret ve dini cemaat/tarikatların önemli bir yeri vardır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin İzol, Mersavi, Berazi, Bezki, Badıllı, Karakeçili ve Kırvar 

gibi büyük aşiret federasyonlarının bulunduğu Şanlıurfa nüfusunun önemli bir kısmı aşiret 

(Kürt ve Arap aşiretleri) kökenlidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sosyal yapısı üzerine 

2004 yılında yapılmış bir çalışmada bölge genelinde en yüksek oranda aşiret üyeliği %42,3 ile 

Şanlıurfa’da yoğunlaşmaktadır (Erkan, 2005: 252). Bizim tahminlerimiz oranın daha yüksek 

olduğu yönündedir. Aşiretlerin yanında Nurcular, Süleymancılar, Menzilciler ve Rufailer gibi 

dini cemaat ve tarikatlar kentin sosyal yapısı içinde önemli bir yere sahiptirler. Buradan 

hareketle, Şanlıurfa’nın muhafazakâr ve içe kapanık bir toplumsal yapıya sahip olduğunu 

söylemek mümkündür (Uluç & Karasu, 2015: 209).  

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.sanliurfa.bel.tr/
http://www.sanliurfa.bel.tr/
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6. ARAŞTIRMANIN AMACI VE VARSAYIMLARI 

Türkiye’de toplumun kahir ekseriyeti demokrasiye olumlu bakarken önemli bir kesiminin 

değişik nedenlerden dolayı, demokrasinin varlığının kendisine bağlı olduğu laikliğe aynı 

olumlu tavrı sergiledikleri tartışmalıdır. Bu araştırmanın amacı, söz konusu çelişkiyi bir saha 

çalışması ile ortaya koymaktır. Araştırma Şanlıurfa kent merkezinde oturan seçmenlerin 

demokrasi ve laiklik algılarını ölçmekle sınırlıdır. Bu araştırmada; 

- birincisi, ankete katılanların önemli bir kesiminin demokrasiyi, özgürlükleri sağlayan, 

eşitliği temin eden ve halkın kendini yönetmesine olanak tanıyan bir yönetim biçimi olduğu 

gerekçesi ile destekledikleri; ancak, aynı desteği din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması 

anlamına gelen ve demokrasinin zorunlu koşulu olan laiklik ilkesine sunmadıkları 

varsayılmakta, 

- ikincisi, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve kentte oturma süresi özelliklerinin 

katılımcıların algılarını ne şekilde etkiledikleri sorusunun cevabı öğrenilmek istenmektedir. 

Araştırmanın laiklik ve demokrasi algısı üzerinde yoğunlaşmasının temel nedeni, “Arap 

Baharı” adı verilen ve Ortadoğu’daki birçok ülkede iç savaşa neden olan gelişmelerin ve 

sonuçlarının bize bir kez daha demokrasi ve onda içkin değerlerin önemini göstermiş olmasıdır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kargaşa ve iç savaşın yaşandığı ülkelerin tümünün otokratik 

yönetimler olması bunun göstergesidir. Günümüz kitle toplumunda benimseyelim ya da 

benimsemeyelim demokrasi, farklı inanç ve değerleri, yaşam biçimlerini temsil eden 

toplulukları bir arada tutmayı becermiş ve toplumu özgür ve nitelikli bireyler haline 

getirebilmiştir. Ancak demokrasi bir siyasal sistem olduğu kadar, halka dayanan bir rejim 

olması hasebiyle bir yaşam biçimidir de. Dolayısıyla, demokrasinin varlığı demokrasiyi 

yaşatacak bir siyasal kültürü gerektirir. Demokrasi ancak kendisinde içkin özellikleri ile 

varlığını sürdürebilir ve geliştirilebilir. 

Bu araştırmada, Şanlıurfa kent merkezinde ikamet eden insanların laiklik ve demokrasi 

algılarına bakılacaktır. Şanlıurfa’da ikamet eden insanların demokrasiyi olumlu görürken, aynı 

olumlu tavrı laikliğe göstermemelerini iki temel nedene dayandırmaktayız:  

1. Türkiye’de hâkim popüler/geleneksel din anlayışının İslam’a siyasi ve hukuki bir 

misyon yüklemesi ve bu anlamda dini siyasetin dışında tutmaya çalışan laiklik ilkesini dinin 

temel naslarına aykırı görmesidir. 

2. Cumhuriyetin kuruluşu sürecinde ve daha sonraki dönemlerde laikliğin sadece din ve 

devlet işlerini birbirinden ayıran siyasi-hukuki bir aygıt olarak görülmemesi, aynı zamanda 

felsefi ve sosyolojik boyutlarıyla toplumu bir bütün olarak sekülerleştirme projesinin bir aracı 

haline getirilmesi ve yerine göre bu uygulamaların sert tedbirleri- baş örtüsünün okullar dahil 

kamu kurumlarında yasaklanması gibi- içermesidir; ayrıca dine ait olanın örtük şekilde de olsa 

aşağılanmasıdır.  
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7. METODOLOJİ 

7.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma, Şanlıurfa kent merkezinde ikamet eden sayıları 250-300 bin civarında olan, lise ve 

üstü eğitim düzeyindeki kişileri içermektedir. Araştırmanın evreni, Şanlıurfa Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde görevli yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu onların verdiği bilgiler ve 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2015 verilerine dayanılarak belirlenmiştir. Ankete 

katılan deneklerin lise ve üstü eğitim düzeyinde olmalarının tercih edilmesi, daha düşük eğitim 

düzeyinde söz konusu anket sorularına bilgi eksikliği nedeniyle anlamlı cevap veremeyecekleri 

kaygısından kaynaklanmaktadır.  

Örneklem büyüklüğü, araştırma problemine cevap bulacağına inanılan kişilerden seçilen kasti 

(yargısal) örnekleme yöntemi ile kartopu yöntemi birlikte kullanılarak belirlenmiştir. Örneklem 

büyüklüğü % 5 hata payı ile hesaplanmıştır. Optimum örnek hacmini bulmak için basit p ve q 

değerleri 0,5 alınmıştır. Şanlıurfa’da bu özellikleri taşıyan yaklaşık 250-300 bin kişi (Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2015 yılına ait verilerine göre Şanlıurfa’da lise ve dengi okul 

mezunu 134.418, fakülte mezunu 82.884, lisansüstü mezunu 5.008 kişidir.) yaşamaktadır. 

Evren şu anda 300-350 bin tahmin edilmektedir. Eğer evren 350 bin ise % 5 yanılma payı ile 

384 kişi örneklem için yeterli sayı olmaktadır (Baş, 2003: 46). Bu araştırmada 390 kişi ile 

görüşülmüştür. Anket verilerinin analizinde kayıp değer dikkate alınmamıştır.  Anketler 

Şanlıurfa’nın üç merkez ilçesi olan Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye’ye bağlı mahallelerde 

uygulanmıştır.   

7.2. Araştırmanın İçeriği ve Araştırmada Kullanılan Yöntem 

Tanıtma özelliği gösteren bu araştırmada, görüşülen kişilere sorulmak üzere 20 sorudan oluşan 

bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma soruları görüşülen kişileri, birincisi, laiklik ve 

demokrasiye ait bilgilerini; ikincisi, laiklik ve demokrasiye ilişkin algılarını ve üçüncüsü de 

nasıl bir yönetim biçiminden yana olduklarını öğrenmeye yönelik üç ayrı gruptan oluşmaktadır. 

Araştırmada uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS (Statistical Packages for Social 

Science) sistem programında oluşturulan veri kütüğüne aktarılmıştır. Bu kütüğe aktarılan 

veriler amaca uygun bir şekilde frekans ve crosstab şeklinde tablolara dönüştürülmüş ve bu 

tablolar analiz edilmiştir. Crosstab’ların metin içinde kullanılması çalışmanın amacını aşacak 

düzeyde sayfa sayısını arttıracağı düşünülerek metin içinde sadece frekans tabloları kullanılmış, 

bu tabloların altında da crosstab’lardan elde edilen değişkenlere (yaş, cinsiyet, eğitim, kentte 

oturma süresi) ilişkin verilerin analizi eklenmiştir. Tabloların yorumu kayıp değer dikkate 

alınmadan yapılmıştır. Anket uygulaması değişik zamanlarda olmak üzere - soruların siyasi 

içerikli olması nedeniyle ankete katılmakta çekingen davranılması bunda etkilidir - yaklaşık 90 

günde (Ağustos-Eylül-Ekim 2018) tamamlanabilmiştir. 
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8. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölüm, iki alt bölüme ayrılıp ankete katılanların kişisel özelliklerini ortaya koyan 

demografik bilgilerinden ve laiklik ile demokrasi kavramları hakkındaki bilgi ve algılarına 

ilişkin anket verilerinden oluşmaktadır.  

8.1. Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler 

Yaş: Araştırmaya katılanların %33,8’i “genç yaş” (18-24 yaş), %29,7’si “genç yaş üstü” (25-

34 yaş), %20’si “orta yaş” (35-44 yaş), %11’i“orta yaş üstü” (45-55 yaş) ve %5,4’ü de yaşlı 

(56 ve yukarısı) grubuna mensuptur. Genç nüfus oranının yüksek olmasının nedenlerinden bir 

tanesi Şanlıurfa’daki genç nüfus oranının yüksek olması, ikincisi de genç nüfusa ulaşma 

imkânımızın daha kolay olmasıdır. Yaş arttıkça insanların bu tür anket çalışmalarına katılım 

istekleri azalmakta ve onları ankete katılmaya ikna etmek zorlaşmaktadır 

Cinsiyet: Cinsiyet özellikleri açısından katılımcıların %70,3’ü erkek iken %29,7’si kadındır. 

Kadın-erkek oranlarının çok farklı olmasının iki nedeni vardır. Birincisi, hedef kitlemiz içinde 

kadınların lise ve üstü oranının erkeklerden daha düşük olması, ikincisi de araştırmayı 

yürüttüğümüz Şanlıurfa’nın güçlü muhafazakâr kimliğinden dolayı kadınlara ulaşmanın zor 

olmasıdır. 

Eğitim: Katılımcıların %69’u “lise”, %24,6’sı “lisans” ve %6,4’ü de “lisansüstü” eğitimi 

düzeyindedir. Araştırmaya katılanların eğitim oranının Şanlıurfa’daki lise ve üstü eğitim 

oranlarına yakın olmasına özen gösterilmiştir. 

Kentte Oturma Süresi:  Ankete katılanların % 50’den fazlası yirmi yıldan daha fazladır kentte 

oturduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %21,1’i “0-10 yıl”; %24,5’i “11-20 yıl”; 

%30,7’si “21-30 yıl”; %14,2’si “31-40 yıl”; %9,5’i “41 ve yukarısı yıl”dır kentte oturduklarını 

belirtmişlerdir. 

8.2. Laiklik ve Demokrasi kavramlarının Değerlendirilmesine İlişkin Algı 

Bu bölüm iki alt başlıktan oluşmaktadır: “Laiklik ve demokrasi kavramlarına ilişkin bilgi” ve 

“Laiklik ve demokrasi kavramlarına ilişkin algı”. “Laiklik ve demokrasi kavramlarına ilişkin 

bilgi” alt başlığında, araştırmaya katılanların laiklik ve demokrasi kavramlarını ne düzeyde 

bildikleri ve bu iki olgu arasında nasıl bir ilişki gördükleri konuları değerlendirilmiştir. “Laiklik 

ve demokrasi kavramlarına ilişkin algı” alt başlığında ise katılımcıların laiklik ve demokrasi 

kavramlarını nasıl algıladıkları ve bu iki olguya ne kadar destek sundukları, bu desteğin kendi 

içinde ne kadar tutarlı olduğu konuları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu konular 

cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve kentte oturma süresi değişkenleri ile crosstab edilmiş, bu 

ilişkiden çıkan sonuçlar analiz edilmiştir. 

8.2.1. Laiklik ve demokrasi kavramlarına ilişkin bilgi 
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Algının doğru bilgiye dayanıp dayanmadığı önemli bir konudur. Katılımcılara laiklik ile ilgili 

algılarının dayandığı bilgiyi ölçmek için laikliğin tanımı sorulmuştur. Toplam katılımcıların 

çok yüksek bir oranı laikliğin tanımını doğru bilmiştir. Çok az bir kısmı laikliği “dinsizlik” 

olarak tanımlarken, yine çok az bir kısmı “bilmiyorum” cevabını vermiş, %11’lik bir oran da 

“din ve devlet işlerinin birlikte olmasıdır” şeklinde laikliğin tanımının tam tersi bir tanımlamada 

bulunmuştur (Tablo 1’de).   

Tablo 1. Laiklik Nedir? 

 Sayı Yüzde 

Din ve devlet işlerinin birlikte olmasıdır 43 11,0 

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı 

olmasıdır 

303 77,7 

İşin ehli olanların ülkeyi yönetmesidir 16 4,1 

Dinsizliktir 14 3,6 

Diğer 1 ,3 

Bilmiyorum 13 3,3 

Toplam 390   100 

Yaş kategorisi özelliklerine göre katılımcılar “orta yaş” (35-44 yaş) ve “orta yaş üstü” (45-55 

yaş)grubunda en yüksek oranda laikliği doğru tanımlamışlardır. Buna göre “orta yaş 

üstü”grubunda laikliği bilme oranı %86 iken “orta yaş”ta %85,9’dur. En düşük oran %69,7 ile  

“genç yaş” (18-24 yaş) grubuna aittir. “Genç yaş üstü” (25-34 yaş) grubunda laikliği doğru 

tanımlayanların oranı %79,3, “yaşlı” (65 ve yukarısı yaş) grubunda %71,4’tür. Orta ve orta yaş 

üstü grubundakilerin daha yüksek düzeyde laikliğin tanımını biliyor olmaları, iş hayatının 

içinde yer almaları, yerleşmiş belli bir statü-mesleğe kavuşmuş olmaları ve onların diğer yaş 

gruplarına göre çevrelerinde olup biten sosyal ve siyasal gelişmelere daha duyarlı olmaları ile 

açıklanabilir. Nitekim yapılan araştırmalar, orta yaşlılarda siyasete ilginin genç ve yaşlılara göre 

daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Baykal, 1970: 82; Turan 1999: 80). 

Cinsiyet özellikleri açısından kadınlar (%81) erkeklere (%76,3) göre daha yüksek bir oranda 

laikliği doğru tanımlamışlardır. Kadınların sadece %1,7’si laikliğin tanımını bilmediklerini 

söylemişken, bu oran erkeklerde % 4’tür. Bugüne kadar yapılan araştırmaların hemen tümünde 

erkeklerin kadınlara oranla daha çok siyasetle ilgilendiklerini ortaya koymuştur (Milbrath, 

1965: 135; Kışlalı, 1992: 144). Ancak erkeklerin sahip olduğu imkânlar kadınlara da 

sunulduğunda kadınların mevcut durumdan daha yüksek düzeyde siyasete ilgiyi 

göstereceklerini beklemek gerekmektedir. Bu araştırmada kadınların erkeklerden daha bilgili 

olmaları, görüşülen kadınların oransal olarak erkeklerden daha eğitimli olmaları ile 

açıklanabilir. Kentin aşırı muhafazakâr kimliği, kadınlara ulaşabilmeyi zorlaştırmaktadır. 

Yüksek eğitim alan kadınlar, göreceli daha rahat kamusal alana çıkabildiklerinden biz de - 

oransal olarak - daha çok üniversitelerde okuyan ya da mezun kadınlara ulaşabildik. Buna göre, 
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görüşülen erkeklerin %27,4’ü “lisans” ve “lisansüstü” düzeyinde eğitime sahip iken, kadınlarda 

bu oran %39,6’dır. 

Eğitim seviyesi ile siyasal ilgi ve bilgi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Eğitim seviyesi 

yükseldikçe bireylerin siyasal bilgileri de artmaktadır (Almond and Verba, 1963: 380). Bu 

araştırmada, eğitim düzeyi ile laikliği doğru tanımlama arasında doğrusal bir ilişki vardır. Buna 

göre, eğitim düzeyi yükseldikçe laikliği doğru tanımlama oranı da artmaktadır. “Lise” 

düzeyinde laikliği doğru tanımlama oranı %74 iken, “lisans” eğitim düzeyinde oran %86,5’tir.   

Kentte oturma süresi arttıkça geleneksel tutum ve davranışlar kentlileşme yönünde 

değişmektedir. Kentlileşme de bireyin bilgi birikimini arttırdığı gibi değerlerini de modern 

toplumun değerleri yönünde dönüştürmektedir. Bu bilgiyi destekleyecek şekilde, kentte oturma 

süresi ile laikliğin tanımını bilme arasında doğrusal bir ilişki vardır. Katılımcıların kentte 

oturma süreleri arttıkça laikliğin tanımını doğru bilme oranı da aynı doğrultuda artmıştır. 

Örneğin, “0-11 yıl” kentte oturanların laikliğin tanımını doğru bilme oranı %76,8 iken, “41 ve 

yukarısı yıl” kentte oturanlara gelindiğinde oran %83,8’e çıkmaktadır. 

Katılımcıların demokrasi olgusu hakkındaki algı ve değerlendirmelerini ölçmek için ilk önce 

demokrasi kavramını hangi düzeyde doğru tanımladıklarını anlamaya çalıştık. Ankete katılan 

toplam katılımcıların çok yüksek bir oranı (%85,1) “demokrasi nedir?” sorusunu doğru 

tanımlamıştır. Katılımcıların ancak çok az bir kısmı demokrasiyi tek kişi ya da küçük bir 

azınlığın yönetimi şeklinde tanımlamıştır. Çok az sayıda katılımcı ise “bireyin söz sahibi 

olmasıdır”, “şikâyetlerin dikkate alınmasıdır” ve “aldatılmadır” cevaplarını içeren “diğer” 

seçeneğinde yoğunlaşmıştır (Tablo 2’de). Yaş kategorilerine göre, katılımcıların demokrasiyi 

bilme oranları genç yaş grubuna dâhil olanlar (%82,6) hariç diğer gruplarda birbirlerine yakın 

olup oranlar %85,7 ile %87,2 arasında değişmektedir. Genç yaş grubuna ait katılımcılarda 

yaşlarından kaynaklı henüz sosyal yaşamın içinde yer almıyor olmaları, toplumsal sorumluluk 

duygularının yeterince gelişmemiş olması, oranlarının daha düşük çıkmasında etkili olmuş 

olabilir. 

Tablo 2. Demokrasi Nedir? 

 Sayı Yüzde 

Halkın bir kişi tarafından yönetilmesidir 29 7,4 

Halkın küçük bir grup insan tarafından 

yönetilmesidir 

17 4,4 

Halkın kendi kendini yönetmesidir 332 85,1 

Diğer 6 1,5 

Bilmiyorum 6 1,5 

Toplam 390 100,0 
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Cinsiyet özelliklerine göre, kadınlar erkelerden daha yüksek oranda laikliği doğru 

tanımlamışken, demokrasi kavramını doğru tanımlamada erkeklerin (%86,1) oranı kadınların 

(%82,8) oranından biraz daha yüksektir. Laikliğin tanımını bilmede olduğu gibi eğitim düzeyi 

ile demokrasiyi doğru tanımlama arasında da doğrusal bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi arttıkça 

demokrasiyi bilme oranı da artmaktadır. Lise eğitim düzeyinde demokrasiyi doğru bilme oranı 

%81,4 iken, lisansüstü düzeye gelindiğinde oran %92’ye yükselmektedir. Kentte oturma süresi 

özelliklerine göre, demokrasiyi doğru tanımlamada %79,3 oranı ile en düşük orana sahip “0-11 

yıl” kentte oturanlar hariç, geri kalan gruplarda oran birbirine çok yakın olup %86,3 ile %88,2 

değerleri arasında değişmektedir.  

Tablo 3. Laiklik İle Demokrasi Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? 

 Sayı Yüzde 

Laiklik olmadan demokrasi olmaz 182 46,8 

Laiklik olmadan da demokrasi olur 116 29,8 

Diğer 6 1,5 

Bilmiyorum 85 21,9 

Toplam 389 100,0 

Bu soruda katılımcıların laiklik ile demokrasi arasındaki ilişkiyi ne kadar bildiklerini ölçmek 

istedik. Bütün katılımcıların ½’ye yakını demokrasinin laikliğe bağımlı olduğunu, laiklik 

olmadan demokrasinin olamayacağını ifade etmiştir. Katılımcıların yaklaşık 1/3’ü laiklik 

olmadan da demokratik bir sistemin işleyebileceğini, yaklaşık 1/5’i de iki olgu arasındaki 

ilişkiyi bilmediklerini ifade etmiştir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların iki olgu arasındaki ilişki 

konusunda sahip oldukları bilginin çok yüksek olmadığını göstermektedir. Görüşmelerimizde 

de insanların laiklik ile demokrasi arasında nasıl bir ilişkinin olduğunun çok da ayırımında 

olmadıklarını gözlemledik. 

Cinsiyet özelliklerine göre, laiklik ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kadınlar (%49,6) erkeklere 

(%45,6) göre daha yüksek oranda “laiklik olmadan demokrasi olmaz” şeklinde cevaplamıştır. 

Eğitim özelliklerine göre, lisans eğitimi düzeyinde olanlar en yüksek oranda (%56,3) laiklik 

olmadan demokrasinin olamayacağını ifade etmişken, lisans eğitimi düzeyindekileri %48 ve 

%43,3 ile sırasıyla lisansüstü ve lise izlemektedir. “Laiklik olmadan da demokrasi olur” 

diyenlerin oranı lisansüstü, lise ve lisans düzeyinde sırasıyla %36, %32,8 ve %19,8’dir. 

Özellikle lisans ve lisansüstü eğitimlilerin laiklik ile demokrasi arasındaki ilişkiyi daha yüksek 

oranda bilmeleri beklenirdi.  

Katılımcıların iki olgu arasındaki ilişkiye çok hâkim olmadıkları kentte oturma süresine göre 

verdikleri cevaplardan da anlaşılmaktadır. Her ne kadar laiklik olmadan demokrasinin 

olmayacağını söyleyenler en yüksek oranda (%54,1) “41 ve yukarısı yıl” kentte oturanlarda 

yoğunlaşmış ise de diğer kentte oturma gruplarında oranlar düzenli bir seyir izlememektedir. 
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Örneğin en yüksek bir sonraki oran %51,2 ile “0-10 yıl” kentte oturanlara aitken, en düşük oran 

%40 ile “31-40 yıl” kentte oturanlara aittir. 

8.2.2. Laiklik ve demokrasi kavramlarına ilişkin algı 

Ankete katılanlara laikliğin iyi bir şey olup-olmadığı sorusu sorulmuş, toplam katılımcılar 

içinde - “kararsızım” diyenlerin de laikliğe destek sunmadıkları kabul edilirse -“kararsızım” 

diyenlerle birlikte, laikliğe destek sunmayanlar %44,4 gibi yüksek bir orana tekabül etmektedir. 

Anketleri uygulama sürecinde yaptığımız görüşmelerde genel anlamda insanların laikliğe 

mesafeli olduklarını gözlemledik. Anket sonuçları da bu mesafeli durumu ortaya koymaktadır. 

Laikliğin iyi bir şey olduğunu söyleyenlerin oranı sadece ½’nin biraz üzerindedir (Tablo 4’te). 

Yaşa göre, laikliğe en düşük destek %38,1 ile yaşlı grubunda yer alanlardan gelmektedir. Diğer 

yaş gruplarında, laikliğe destek doğrusal olmayan bir şekilde %51,7-60,6 arasında 

değişmektedir. 

Tablo 4. Laiklik İyi Bir Şey Midir? 

 Sayı Yüzde 

Evet, iyidir 217 55,6 

Kararsızım 113 29,0 

Hayır, kötüdür 60 15,4 

Toplam 390 100,0 

Erkekler(%17,59) kadınlara (%10,3) göre daha yüksek oranda laikliğin kötü olduğunu 

söylemişken, kadınlar (%34,5)erkeklere göre (%26,6) daha yüksek oranda kararsız olduklarını 

ifade etmişlerdir. Kararsızlar ile birlikte laikliğe destek sunmayan kadın ve erkeklerin oranı 

genel ortalamaya nüans düzeyinde fark ile çok yakındır. Laikliğin iyi bir şey olup-olmadığı 

yargısı ile eğitim düzeyi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi yükseldikçe laikliğe 

sunulan destek de artmaktadır. Buna göre, lise eğitim düzeyinde katılımcıların %51,7’si laiklik 

iyidir, demişken; bu oran lisans düzeyinde %63,5’e ve lisansüstü düzeyde %68’e çıkmaktadır. 

Laikliğe destek vermeyenler de ters orantılı olarak artmaktadır.  

Katılımcıların lise ve üstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluştuğu ve eğitim düzeyi düştükçe 

laikliğe sunulan desteğin azaldığı göz önünde bulundurulursa- ki araştırmamızda ortaya çıkan 

sonuçlar bu yöndedir (Bkz. Tablo 4) - Şanlıurfa’da “okur-yazar olmayanlar”ın da içinde yer 

aldığı bütün eğitim kategorilerinde 18 yaş ve yukarısı nüfus içinde laikliğe destek 

vermeyenlerin oranının çok daha yüksek olacağını beklemek gerekir. 

Bireyin kentte oturma süresi arttıkça daha laik ve seküler bir sosyal ve siyasal kimliğe 

kavuşması beklenir (Özer, 1990: 170). İlerlemeci modernleşme kuramına ait bu bilgi Batı 

Avrupa’daki kentleşme süreci için geçerli olmakla birlikte, sonradan modernleşen toplumlar 

için belirli ölçüde geçerliliğini yitirmektedir. Bu araştırmanın yürütüldüğü ve bir tarım kenti 

olan Şanlıurfa’daki kentlileşme dinamikleri zayıftır. Kentte hâkim geleneksel kültürün 
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dominant özelliği ve geleneksel dini cemaatlerin kent yaşamı içindeki ağırlığı kenti geleneksel 

kültürün yeniden üretildiği bir mekânın konusu haline getirdikleri söylenebilir. Bu durumun 

etkisi ile olsa gerek laikliğe sunulan destek ile kentte oturma süresi arasında ters bir orantı 

vardır. Laikliğe en düşük desteği sunanlar (%45,9) “41 ve yukarısı yıl”, en yüksek desteği 

sunanlar ise (%62,1) “11-20 yıl”dır kentte oturanlara aittir. Dolayısıyla kentte oturma süresi 

arttıkça laikliğe sunulan destek de azalmaktadır. 

Tablo 5. Laiklik Neden İyidir? 

 Sayı Yüzde 

Dini, devlet işlerinin dışına çıkardığı için 83 39,0 

Dini inanç ve ideolojilere mensup herkese eşit 

mesafede olduğu için 

129 60,6 

Diğer 1 ,5 

Toplam 213 100,0 

Laikliğin iyi bir şey olduğunu söyleyenlere “laiklik neden iyidir?” sorusu sorulmuştur. Soruda 

geçen seçeneklerden “dini, devlet işlerinin dışına çıkardığı için” yargısı laikliğin siyasi 

boyutuna vurgu yaparken, “dini, inanç ve ideolojilere mensup herkese eşit mesafede olduğu 

için” yargısı ise hukuki boyutuna vurgu yapmaktadır. Toplam katılımcıların %60,6’sı laikliği 

hukuki boyutu ile; %39’u ise siyasi boyutu ile iyi bulmaktadır. Cinsiyet özellikleri açısından, 

laikliğin hukuki boyutuna vurgu yapan içinde en yüksek oran (%64,5) kadınlara ait iken, siyasi 

boyutuna vurgu yapanlar içinde en yüksek oran (%40,4) erkeklere aittir.  

Eğitim düzeyi kategorisinde de laikliğin hukuki boyutuna vurgu yapan seçenekte en yüksek 

oran %67,2 ile lisans eğitim düzeyindeki katılımcılara aitken, laikliğin siyasi boyutuna vurgu 

yapan seçenekte en yüksek oran %42,2 ile lise eğitim düzeyindeki katılımcılara aittir. Kentte 

oturma süresi arttıkça laikliğe sunulan destek daha çok laikliğin siyasal boyutunda (örneğin “0-

10 yıl” %44,2) yoğunlaşmakta, kentte oturma süresi azaldıkça da laikliğin hukuki boyutunda 

(örneğin “41 ve yukarısı yıl” %62,5) yoğunlaşmaktadır.  

Katılımcılara “laiklik neden kötüdür?” sorusu sorulmuştur. Toplam katılımcılar içinde laiklik 

kötüdür, diyenlerin ½’si dini devlet işlerinin dışına çıkardığı ve %19’u da dinsizlik şeklinde 

algıladığı için laikliğe karşı olduğunu söylemiştir. Bu iki grup ki oranlarının toplamı %69’dur, 

dinin devletin yönetim aygıtlarını düzenleyen bir paradigmaya sahip olduğuna inanmakta olup 

dini inançları gereği laikliğe karşıdır. “Dini özgürlüklere engel olduğu için” laikliğe karşı 

olduğunu söyleyen %27,6 oranındaki katılımcı grup ise laikliğin uygulanış biçimine bir 

gönderme yapmaktadır. Bu grubun tepkisi daha ziyade laikliğin Türkiye’deki uygulamalarına 

yöneliktir (Tablo 6’de).    

Tablo 6.  Laiklik Neden Kötüdür? 

 Sayı Yüzde 
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Dini, devlet işlerinin dışına çıkardığı için 29 50,0 

Dini özgürlüklere engel olduğu için 16 27,6 

Dinsizliktir 11 19,0 

Diğer 2 3,4 

Toplam 58 100,0 

Yaş ile dini inançları gereği laikliğe karşı olanlar arasında ters bir orantı vardır. Buna göre yaş 

küçüldükçe (örneğin “genç yaş” %77,8 ve “56 ve yukarısı yaş” %50)  dini inançları gereği 

laikliğe karşı olanların oranı artmaktadır. Cinsiyet özelliklerine göre, laikliği kötü algılayanlar 

içinde kadınlar (%80) erkeklere göre (%66,6) daha yüksek oranda dini inançları gereği laikliğe 

karşıdırlar. Lisansüstü eğitim düzeyindekilerden hiç kimse dini inançları gereği laikliğe karşı 

çıkmamış olup onların tepkisi (%80) laikliğin uygulama biçiminedir. Dini inançları gereği 

laikliğe karşı çıkanların en çok yoğunlaştığı kategori %81,8 ile lisans eğitim düzeyindekilerdir. 

Kentte oturma süresi arttıkça dini inançları gereği laikliğe karşı olanların oranında sınırlı 

düzeyde de olsa bir artış olmaktadır. 

Tablo 7. Demokrasi İyi Bir Yönetim Biçimi Midir? 

 Sayı Yüzde 

Evet, iyi bir yönetim biçimidir 318 81,5 

Kararsızım 57 14,6 

Hayır, kötü bir yönetim biçimidir 15 3,8 

Toplam 390 100,0 

Araştırmaya katılan toplam katılımcıların kahir ekseriyeti (%81,5) “demokrasiyi iyi bir yönetim 

biçimi midir?” sorusuna “evet” cevabını vermişlerdir. Ancak toplam katılımcıların sadece 

%55,6’sının laikliği olumlu görmesi (Tablo 4’te), demokrasiye sunulan %81,5 oranındaki 

desteğin önemini azaltmaktadır. Çünkü bu durum, katılımcıların önemli bir kısmının laiklik ile 

demokrasi arasındaki ilişkinin farkında olmadıklarını ve çelişkili bir demokrasi-laiklik 

anlayışına sahip olduklarını göstermektedir. Demokrasi kötü bir yönetimdir, diyenlerin oranı 

sadece %3,8’dir. “Kararsızım” diyenlerin de demokrasiye destek vermediği kabul edildiğinde 

“kararsızım” diyenlerle birlikte demokrasiye destek vermeyenlerin oranı %18,4’tür (Tablo 

7’de).  

Tablo 8. Demokrasi Neden İyi Bir Yönetim Biçimidir? 

 Sayı Yüzde 

Herkesin kendisini özgürce ifade etmesine izin 

verdiği için 

290 92,4 

Dindar insanların kendilerini özgürce ifade 

etmelerine izin verdiği için 

23 7,3 

Diğer 1 ,3 
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Toplam 314 100,0 

Bu soruya katılımcıların %92,4’ü demokrasiyi “herkesin kendini ifade etmesine izin verdiği 

için” benimsediğini ifade etmiştir (Tablo 8’da). Yaş özelliklerine göre, bütün yaş grupları genel 

ortalama düzeyinde demokrasiyi iyi bir yönetim biçimi şeklinde düşünmüşken, sadece “56 ve 

yukarısı yaş” grubunda oran %71,4’e düşmektedir. Erkekler genel ortalama düzeyinde 

demokrasiye iyi bir yönetim biçimi demişken, kadınlar ortalamanın biraz üstünde aynı yönde 

beyanda bulunmuşlardır. Ayrıca kadınların sadece %2,6’sı demokrasi kötü bir yönetimdir, 

demişken bu oran erkeklerde %4,4’tür. 

Demokrasiye verilen destek ile eğitim düzeyi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi 

yükseldikçe demokrasiye verilen destek de artmaktadır. Buna göre, lise eğitim düzeyinde 

demokrasi “iyi bir yönetim biçimidir” diyenlerin oranı %79,2’iken, lisans düzeyinde %84,4’e 

çıkmakta, lisansüstü düzeyde ise %96’yı bulmaktadır. Kentte oturma süresi ile demokrasinin 

neden iyi bir yönetim biçimi olduğu yargısı arasında çok anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.   

Demokrasiyi savunmak kadar, demokrasiyi savunanların neden demokrasiyi savundukları da 

önemlidir. Demokrasi kültürünü benimsemiş toplumlarda insanlar demokrasiyi ilkesel 

düzeyde, demokrasinin sağladığı eşitlik ve özgürlük ortamını kendisi gibi düşünmeyen karşıtlar 

da dahil herkes için istemektedirler (Arblaster, 1999: 114, 132). Bu araştırmada katılımcıların 

%92,4’ü gibi çok yüksek bir oranı demokrasiyi sadece belli bir kesim için ya da örneğin 

muhafazakâr kesimin kendilerini rahatça ifade etmelerinin önünü açtığı için değil, bütün 

toplumsal kesimler için özgür bir ortam sağladığından dolayı iyi bir yönetim biçimi olarak 

görmektedir. Katılımcıların bu yöndeki beyanları, çok partili hayata geçildiği günden bu yana, 

Türkiye’de demokrasinin sağlamış olduğu “özgürlük” ve “eşitlik” olanaklarının demokrasiyi 

bir prensip olarak benimseme eğilimini güçlü kıldığı söylenebilir. 

9. SONUÇ 

Demokrasinin laiklik ilkesine bağlı işleyen bir yönetim biçimi olduğu gerçeğinden hareketle, 

Şanlıurfa kent merkezinde oturan lise ve üstü eğitim almış hedef kitlenin laiklik ve demokrasi 

algısı üzerinden demokratik yönetim biçimini sahiplenmede ne kadar tutarlı olduklarını ölçmek 

adına yaptığımız araştırmanın sonuçları bu konuda çarpıcı veriler sunmaktadır. 

Araştırmaya katılan katılımcılar, laiklik ve demokrasinin tanımı konusunda yüksek oranda 

bilgiye sahip görülmektedir. Ancak aynı yüksek orandaki bilgiye laiklik ve demokrasi 

arasındaki ilişkiyi bilmede rastlanmamaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı - 

demokratik sistemin işleyiş ilkeleri ile uyuşmayacak bir biçimde -(1/3’e yakın oranda) laiklik 

olmadan da demokrasinin işleyebileceğini düşünmektedir. 

Katılımcılar demokrasiye yüksek düzeyde destek sunmaktadır, ancak, aynı düzeydeki desteği 

laikliğe sunmamaktadır. Demokratik bir sistemin işleyebilmesi için ya İngiltere örneğinde 

olduğu gibi toplumun seküler olması, ya da Fransa’daki gibi laikliğin yasal bir düzenlemenin 
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konusu olması gerektiği göz önünde bulundurulursa, katılımcıların önemli bir kesiminin 

çelişkili bir demokrasi anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Şanlıurfa’da oturan 

insanların demokrasiye sundukları desteğin aynısını laikliğe sunmadıkları yönündeki 

varsayımımızı doğrulamaktadır. 

Bu çelişkili durum yanında, demokrasiyi bütünüyle ret eden belli bir katılımcı grup 

görülmektedir. Bu katılımcıların laiklik karşıtlığını; birincisi, laikliğe sıcak bakmayan İslami 

kimliklerine bağlamak; ikincisi de laikliğin cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yeni bir yaşam 

biçimini benimsetmede bir enstrüman olarak kullanılmasına gösterilen tepki biçiminde 

değerlendirmek mümkündür. 

Demokrasiye verilen yüksek düzeydeki desteği, genel anlamda, çok partili hayata geçildiği 

dünden bugüne belli dönemlerde bazı aksamalar yaşanmış olsa da Türkiye’deki demokrasi 

pratiğinin herkesi içine alacak şekilde insanlarda hukuk, eşitlik ve özgürlük gibi kavramları 

geliştirmiş olmasına bağlanabilir. 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim ve kentte oturma süresi gibi demografik özellikleri açısından 

yaptıkları değerlendirmeler, söz konusu değişkenlerin değer yargıları üzerinde sınırlı düzeyde 

etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yaş özellikleri açısından orta yaş düzeyindeki katılımcılar 

kavramlar konusunda daha bilgili olmakla birlikte, yapılan değerlendirmeler üzerinde yaş 

faktörünün bir etkisi tespit edilmemiştir. Cinsiyet özellikleri açısından mevcut olanaklar içinde 

görüşülebilen kadınların eğitim düzeyi oransal açıdan erkeklerin düzeyinden yüksek olduğu 

için olsa gerek, kadınlar erkeklerden daha bilgili görülmektedir. Ancak laiklik ve demokrasi 

konusundaki değerlendirmelerinde oranlar birbirlerine yakındır.  

Katılımcıların kentte oturma süreleri arttıkça laiklik ve demokrasiye daha güçlü bir destek 

sunmaları beklenirken, aksine kette oturma süresi arttıkça belli ölçüde hem laikliğe hem de 

demokrasiye verdikleri destek azalmaktadır. Bu durum, belli dini çevrelerin kentte yürüttükleri 

faaliyetlerin kentsel mekanda yaşayan insanları dini değerler doğrultusunda yeniden 

sosyalleştirdikleri düşünülebilir. Değişkenler arasında en anlamlı ilişki eğitim düzeyi ile 

kavramlar konusunda verilen cevaplarda görülmektedir. Buna göre, eğitim düzeyinin artışına 

paralel laiklik ve demokrasiye sunulan destek artmakta, böylece demokrasiye daha tutarlı 

destek sunulmuş olmaktadır. 
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ETNO DİNSEL ANADOLU ALEVİ GURUPLARININ OLUŞUM SÜRECİNDE 

ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER (1200-1524)1 

 

Ramazan LEVENT 2 

Özet 

Alevilik, milliyetçiliğin yükselişi sürecinde etnik bağlamda değerlendirilen konulardan biri olmuştur. Osmanlının 

sonlarından itibaren Aleviliğin ‘resmi ve milli’ bir söylemle değerlendirilmesi, çok etnikli Anadolu’da yeni 

çatışmacı yaklaşımların doğmasına neden olmuştur. Konunun bir çatışma alanı olmaktan çıkarılması için ‘resmi’ 

tezler yerine bilimsel çalışmalara odaklanılmalıdır. Alevilerin sorunlarının çözümünde kültürel alt yapı dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca Alevilerin kendi içlerinde benzeştikleri ve farklılaştıkları kültürel kodları doğru tespit etmek 

gerekir.   

Anadolu Aleviliği etno-dinsel bağlamda üç büyük guruptan meydana gelmektedir: Türk Aleviliği, Kürt Aleviliği 

ve Nusayrilik (Arap Aleviliği). Her üç etno Aleviliğin kendine has oluşum şartları olmakla birlikte ortak etkenler 

de bulunmaktadır. İrani/Batıni etki her üç Alevilikte ortaktır. Bu çalışmada Anadolu Aleviliğinin teşekkülünde 

etkili olan bazı temel bileşenler ele alınmaktadır. Batınilik, heterodoks tasavvuf, Hurufilik, Safevi etki Anadolu 

Türk Aleviliğinin teşekkülünde yer alan ana bileşenlerden bazılarıdır.  

Kürt Aleviliğinin teşekkülünde etkili olan ana bileşenler olarak Batınilik, heterodoks tasavvuf, Hurufilik ve Safevi 

etki Türk Aleviliği ile ortaktır. Türk Aleviliğinin tasavvufi ifadesi olan Bektaşilik Osmanlı yönetimi ile iyi ilişkiler 

kurmuştur. Kürt Aleviliği ise Osmanlı sınırları içerisinde Kürt kimliğinin bir parçası olarak yer almıştır. Bu durum 

hem Kürt Aleviliğinin özgünlüğünü etkilemiş hem de Kürt Aleviliğinin inançsal olarak Safevi etkiye daha çok 

maruz kalmasına neden olmuştur.  

Anadolu’da üçüncü bir etno Alevi gurup olan Nusayriler Anadolu’da diğer etno Alevi kesimlerden ve diğer sosyal 

guruplardan daha izole bir toplumsal yapıya sahip olmuşlardır. Nusayrilikte Batıniliğin güçlü bir etken olarak 

yer aldığı söylenebilir. 

Anadolu Aleviliğinin teşekkül sürecinde bu coğrafyada hakim siyasal aktör olarak öne çıkan Selçuklu-Osmanlı 

yönetimleri ile ilişkilerde Alevilerin daha çok muhalefete konumlandıkları görülmektedir. Anadolu Aleviliğinin ilk 

siyasal eylemi olan Babai isyanı bu muhalefetin ilk örneği olarak kabul edilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Türk Aleviliği, Bektaşilik, Vefailik, Babai İsyanı, Hurufilik. 

EFFECTİVE FACTORS IN THE FORMATION PROCESS OF ETHNO RELİGİOUS 

ANATOLIAN ALEVİSM (1200-1524)3 

 Abstract 

Alevism has been one of the issues considered in the ethnic context in the process of the rise of nationalism. The 

evaluation of Alevism with official and national discourse since the end of the Ottomans led to the emergence of 

new conflicting approaches in multi-ethnic Anatolia. In order to remove the issue from an area of conflict, 

                                                           
1 Bu bildiri Ocak 2019’da yapılan savunma sınavında kabul edilen ‘Türk Siyasal Hayatına Etkileri Bakımından 

Alevilik ve Aleviler’ başlıklı tezden türetilmiştir 
2 Dr., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Sağlık Memuru), Malatya, Türkiye, rlevent44@hotmail.com 
3 This notification is derived from the thesis accepted in the defense exam held in January 2019. Title of the thesis: 

‘Alevism and its effects on Turkish political life’ 
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scientific studies should be focused instead of ‘official’ theses. Cultural infrastructure should be taken into 

consideration in the solution of Alevis' problems. Furthermore, it is necessary to correctly identify the cultural 

codes in which Alevis resemble and differentiate within themselves. 

The Anatolian Alevism is made up of three major groups in the ethno-religious context: Turkish Alevism, Kurdish 

Alevism and Nusayrism (Arab Alevism). Although all three ethno Alevism have their own conditions of formation, 

there are common factors. The Iranian / ezoterizm influence is common to all three Alevism. In this study, some 

basic components that are effective in the formation of Anatolian Alevism are discussed.Ezoterizm, heterodox 

mysticism, Hurufism and Safavid influence are some of the main components of the formation of the Anatolian 

Turkish Alevism.  

Heterodox mysticism, Hurufism and Safavid influence are common to Turkish Alevism as the main components of 

the formation of Kurdish Alevism. Bektashism, the sufi expression of the Turkish Alevism, established good 

relations with the Ottoman administration. On the other hand, Kurdish Alevism has been a part of the Kurdish 

identity within the Ottoman borders. This situation both affected the unique of the Kurdish Alevism and also caused 

the Kurdish Alevism to be more exposed to the Safavid influence. 

Nusayris, a third ethno Alevi group in Anatolia, has a more isolated social structure in Anatolia than other ethno 

Alevi groups and other social groups. It can be said that Batinism is a powerful factor in the Nusayrism.  

It is seen that Alevis are more likely to be in opposition in the relations with the Seljuk-Ottoman administrations 

that emerged as the dominant political actor in this geography during the formation process of Anatolian Alevism. 

The Babai rebellion, the first political action of the Alevism in Anatolia, is considered the first example of this 

opposition. 

Key Words : Turkish Alevism, Bektashism, Vefaism, Babai Rebellion, Hurufism. 

1. GİRİŞ 

Fransız ihtilalinden sonra, milliyetçiliğin ortaya çıkmasıyla, feodal siyasal düzenin temsilcileri 

olan imparatorluklar olumsuz etkilenmeye başladılar. Milliyetçilikten olumsuz etkilenen 

imparatorlukların başında, çok uluslu bir demografik haritaya sahip olan Osmanlı gelmektedir. 

Osmanlı modernleşmesinin öncü kadrolarında milliyetçilik giderek güçlenen bir eğilim olarak 

etkisini göstermiştir. Osmanlı sınırları içinde bulunan nüfus kitleleri modernist kadroların 

milliyetçi bir türdeşleştirme çabasıyla yüz yüze geldi. Toplumsal türdeşleştirme çabaları 

cumhuriyetin yirmili ve otuzlu yıllarında en üst seviyesine çıktı. Toplumsal homojenleştirmenin 

yöneldiği alanlardan biri de Alevilik olmuştur. Alevilik modernist kadroların gözünde ‘Türk 

toplumunun otantik dini inanç ve pratikleri’ konumuna oturmaktaydı. Modernist cumhuriyetçi 

kadroların bu eğilimi başka çatışma alanlarına ek olarak birçok etno dinsel ve kültürel çeşitlilik 

içeren Anadolu Aleviliği alanında da yeni çatışma noktalarının meydana gelmesine neden 

olacaktı.  

Aleviliği milliyetçilikle ilişkilendirme noktası saf Türklüğe has her şeyi ortaya çıkarma adına 

Türk otantik/milli dinini de belirginleştirmekti. Alevilik bu bağlamda İslam öncesi Türk inanış 

ve dinsel pratiklerinin, İslam sonrası çeşitli etkilere maruz kalmakla birlikte, perde altında 

kalarak günümüze kadar devam eden şekliydi. Bu yaklaşım Anadolu Alevi guruplarından olan, 

fakat farklı etnisite ve kültürel özellikler taşıyan gurupların mevcudiyeti sorunu ile karşılaştı. 
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Cumhuriyet modernistlerinin buna cevabı; Türk olduklarını unutan bu guruplara, Aleviliğin 

otantik Türk dini olmasından dolayı, kendilerinin Türk asıllı olduklarını hatırlatmak olacaktı. 

Alevilik ile Türklük arasındaki ilişki birkaç yönden kurulmaktaydı. 1900’lü yılların başında 

Alevilik ile Türklük arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar hem resmi hem akademik kanaldan 

yapılmaktaydı. Resmi çalışmalar ittihatçılar tarafından görevlendirilen Baha Said Bey 

tarafından yürütülmüştü (Görkem, 2000).  

 Baha Said Bey çalışmalarında İslam öncesi Türk din inanışları ile saha araştırmalarına 

dayandırdığı Alevi inanç ve ritüelleri arasında paralellikler ortaya koyarak Alevilik ile Türklük 

arasındaki bağlantılara dair tezler ileri sürmekteydi (Bakan ve Levent, 2018, s. 2). Baha Said 

Bey’in incelediği Alevi guruplarından biri de Dersim Alevileriydi. Baha Said Bey Dersim 

Alevilerinin de Türk asıllı olduklarını ileri süren çalışmalar ortaya koymuştur. Akademi 

camiasında da Türklük ile Alevilik arasındaki ilişkiye dair çalışmalar yapılmaktaydı. Fuat 

Köprülü ve Yusuf Ziya Yörükan bunların başında gelmekteydi. Bu isimler heterodoks tasavvuf 

yapılanmaları üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinmektedirler. Köprülü’nün bu konu üzerindeki 

çalışmaları ‘Türk Batıniliği Üzerine Çalışmalar’ olarak başlıklandırılabilir (Asılsoy, 2008, s. 

60).  

1930’lu yıllarda Türklük ile Alevilik arasındaki ilişki dış politikayı da etkileyecek şekilde 

gündeme gelmiştir. Hatay ilinin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil edilebilmesi için yapılan 

çalışmalarda konu Alevilik ile Türklük arasındaki ilişki bağlamında ele alınmıştır. Bilindiği gibi 

Arap asıllı Nusayriler Hatay ilinde yoğun olarak bulunmaktadır. Cumhuriyetin politik tezine 

göre Nusayriler Batıni ve gulat Şia nitelendirmesine dahildirler. Fatımilerin doğu kolu olarak 

ayrılan Nizari yönetimine bağlanmışlardır. Nizari Devletinin kurucu ideolojisinin öncü ismi 

olan Hasan Sabbah Suriye’nin dağlık kuzey bölgelerinde siyasal hakimiyet kurmuştur. 

‘Aleviler Hasan Sabbah’ın müritleridir, tamamen Türk ırkından olup, doğudakiler Kürtleşmiş, 

ortada, Anadolu’da kalanlar Türklüklerini muhafaza etmiş, güneye gidenler ise 

Araplaşmışlardır.’1. Hasan Sabbah, Nizari kurucu ideolojisini şekillendirdiği ve Türk asıllı 

olduğu iddia edildiği için, Nusayriler ‘Nizariliğe bağlı Türkmenler’ olarak 

değerlendirilmişlerdir. Cumhuriyet bu tezden hareketle Hatay’ın Türkiye sınırlarına dahil 

edilmesinin tarihsel ve demografik temellere dayandığını ileri sürmekteydi. Nusayriler Türk 

asıllı oldukları için Nusayri nüfusunun yoğunluklu olarak bulunduğu Hatay bölgesinin 

Türkiye’ye bağlanması gerekmekteydi. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine dahil 

edilebilmesi için yapılan savunma bu argüman üzerine bina edilmiştir.  

Aynı yaklaşımın iç politikaya da yansımaları olmuştur. Arapların ve Arap dilinin etkisine giren 

ve Hasan Sabbah’ın takipçileri olarak görülen Nusayrilerin yeniden Türklüğe döndürülmeleri 

için çalışmalar yapıldı. Bu amaçla hars komiteleri kuruldu. İnanç ve gelenek olarak Türk olan 

bu topluluklara Türk olduklarının hatırlatılması için çeşitli çalışmalar yapıldı. Arapça 

                                                           
1 Hakan Mertcan, https://akunq.net/tr/?p, (Er. Tr: 25.09.2019) 

https://akunq.net/tr/?p=41359
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konuşmanın1 ve Arap kültürünü yansıtan kılık kıyafetlerin yasaklanması bu çalışmalardan 

bazılarıdır (Levent, 2019, s.188).  

Yukarıda örnekleri görüldüğü gibi Alevilik cumhuriyetin Tek Parti Döneminde milliyetçilik 

bağlamında ideolojik olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım bir taraftan Aleviliğin tarihsel kodlarına 

ulaşmamıza katkı sağlarken diğer taraftan bazı konuların karartılmasına neden olmuştur. 

Yapılması gereken, Aleviliğin tarihsel kodlarına ulaşmakta ideolojik yaklaşımlar yerine 

bilimsel çalışmalar yürütmektir. Bizim tez çalışmamızda Türk siyasetinde Alevilik konusu 

incelenirken Anadolu Aleviliği etno dinsel bağlamla birlikte ele alınmaktadır. Anadolu 

Aleviliği etno-dinsel anlamda Türk Aleviliği, Kürt Aleviliği ve Arap Aleviliği olarak üç ana 

gurupta sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada her üç Alevi gurubun oluşum sürecinde etkili olan 

belli başlı faktörler incelenmektedir. Anadolu Aleviliğinin oluşum sürecinde etkili olan temel 

faktörlerin Batınilik, heterodoks tasavvuf, Hurufilik ve Safevilik olduğu söylenebilir. 

2. ÜÇ ETNO-DİNSEL GURUBUN ORTAK ÖZELLİĞİ OLARAK BATINİLİK  

Anadolu Aleviliğinin en önemli bileşenlerinden biri Batıniliktir. Gulat-ı Şia bir gurup olan 

İsmailiyyeden doğmuş bir akımdır. İsmail, Şia’nın altıncı imamı Cafer-i Sadık’ın büyük 

oğludur. Babası hayattayken vefat etmiştir. İsmail’in imametine inanalar İsmailiyye olarak 

isimlendirilmişlerdir. Batınilik İsmailiyye fırkası içinden çıkmıştır. İmam Cafer-i Sadık’ın 

765’te vefatından 908’de Kuzey Afrika’da Fatımi Devletinin kuruluşuna kadar gizli bir örgüt 

gibi devam eden Batınilik Fatımilerin kuruluşuyla beraber siyasal bir hüviyet kazanmıştır.  

Batıniliğe göre dünya yedili devirler şeklinde işleyen bir düzenden meydana gelmektedir. 

Yedili yaklaşımın bir devamı olarak 6. imamın oğlu İsmail 7. imam olarak kabul edilmektedir. 

Yedinci imam imamet silsilesinin en mükemmelidir. Vefat etmemiş semaya çekilmiştir. Ahir 

zamanda tekrar yeryüzüne dönecektir. İsmail tekrar mehdi ve Hüdavend-i kıyamet olarak 

yeryüzüne dönene kadar onun vazifelerine on iki hüccet denilen dailer vaziyet edecektir. Hüccet 

mertebesine çıkan kişiler masum imam mehdiye tabidirler. Talimatları masum imamdan 

aldıkları için bütün kararlar isabetlidir. Bunlara göre gerçeğe ulaşmanın yolu aklı 

kullanmak(rey) değil masum imamın tabilerine uymaktır(talim). Her şeyin hikmetini masum 

imam bilebilir. Dinin zahir kurallarının altında Batıni ve hakiki mana ve hikmetler gizlidir. 

Dindeki kuralların asıl amacı o manalara ulaşmaktır. Hakiki manalara ulaşanların zahir 

kurallara uymaları gereksizdir. Batıniliğin temel karakteristiği şeriat ve din kurallarının altında 

batıni(içsel/deruni) manaların bulunduğu ve o manalara ulaşmanın kurallara uyma 

gereksinimini ortadan kaldıracağı yaklaşımıdır (Öz ve eş-Şek’a: İsmailiyye, 2001).  

Günümüz Anadolu Alevi toplumu açısından bakıldığında Batıni argümanların kullanıldığı 

görülmektedir. Türk, Kürt ve Arap Aleviliğinde ortak özellik olarak ifade edilecek en temel 

                                                           
1 Musiki Dergisi, Murat Özyıldırım, http://www.musikidergisi.net/?p=933, (Er Tr: 27.09.2019) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/mustafa-oz
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/mustafa-muhammed-es-seka
http://www.musikidergisi.net/?p=933
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noktanın Batınilik olduğu söylenebilir. İslam’ın ibadet kuralları ile ilgili Alevi tutumun Batıni 

bir nitelik taşıdığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Batıni yaklaşımın bir sonucu olarak İslam ile yeni tanışan toplumlar İslam öncesi 

dinsel/geleneksel birikimlerini aynen sürdürmüşlerdir. Tek Parti Döneminde Alevi toplumunun 

siyasal iktidarın toplumsal müttefiki olarak değerlendirilmesi de bu noktadan kaynaklanmıştır 

(Massicard, 2007, s. 48). Dönemin yaklaşımına göre Türkler İslam ile karşılaştıklarında büyük 

oranda Müslüman oldular. Fakat Türklerin bir kısmı İslam öncesi milli inanç ve ibadetlerini 

İslam’a karşı sergiledikleri Batıni tutum perdesi altında sürdürmeye devam ettiler. Bundan 

dolayı İslam öncesi otantik Türk dininin Alevilik olarak devam ettiği iddia edildi. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında dile getirilen bu iddialar yeterince aydınlatılamamıştır.  Bu yaklaşım iki açıdan 

tenkide tabi tutulmalıdır. Bunlardan biri Batıni tutumun Türklerin İslam öncesi inanışlarının 

sürdürülmesine yaptığı katkının aynısının diğer etnik köken Alevilikleri için de söz konusu 

olmasıdır. Söz gelimi Kürt Aleviliği de Batıni tutumdan dolayı İslam öncesi Kürt inanışlarının 

sürdürüldüğü bir platform oluşturmuştur. Aynı durum hem Arap Aleviliği hem de diğer etnik 

köken Alevilikleri için söz konusudur. Bundan dolayı Aleviliğin Türklüğü iddiası yerine 

Aleviliğin, Batıniliğin etkisiyle, yerel ve lokal özellikler kazandığını ileri sürmek akla daha 

yatkın bir savunudur. 

İkinci nokta Batıniliğin İran coğrafyasında ortaya çıkan bir akım olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nokta açısından denilebilir ki Batıniliğin coğrafi olarak İran’dan neşet 

etmesinin etkisiyle her üç etno-dinsel Anadolu Alevi gurubunda da yoğun bir İran/Sasani etkisi 

gözlenmektedir. Milli bir tepkiden mutlaka bahsedilecekse bu tepkinin Pers uygarlığının 

İslam’a karşı bir tepkisi olduğundan bahsedilebilir. Kısaca denilebilir ki; Batıniliğin etkisiyle 

Alevilikte yoğun bir İran etkisi gözlenmektedir. Ayrıca Batınilik çeşitli etno dinsel Alevi 

gurupların İslam öncesi inanışlarının sürdürülmesinin zemini hazırlanmıştır. 

3. HURUFİLİK  

Esterebadlı Fazlallah(1340-1394) tarafından kurulmuştur. Fazlallah’ın Cavidanname adlı 

eserinde açıklandığı şekliyle Hurufilik insan yüzü ile Arapça ve Farsçada bulunan harf sayısı 

arasında ilişki kurmaya dayalı bir akımdır. Farsçanın Arapça dahil diğer dillerden üstünlüğü 

vurgusu hakimdir. Hurufi inanışa göre insan yüzünde hutut-u ümmiye(ana hatlar) denilen iki 

kaş, dört kirpik ve saç olmak üzere yedi hat vardır. Bir de ergenlikte erkeklerde çıkan sağ ve 

sol iki sakal, sağ ve sol iki bıyık, iki burun hattı ve alt dudaktaki kıllar olmak üzere yedi hat 

vardır. Bu hatlara da hutut-u ebiye(baba hatları) denilir. Hutut-u ümmiye ve ebiyeler ve onların 

yerleri toplamda 28 eder. Bu sayı Arapçadaki 28 harfe karşılıktır. İnsan kafasına çene altı ve 

alnın ortasından geçecek şekilde bir hat çekilirse(istiva hattı) hutut-u ummiye ve ebiyeler 

kendileri ve yerleri toplamda 32 eder. Bunlar Farsçadaki 32 harfe karşılık gelir. Fazlallah’ın 

Cavidannamesi 32 harfli Farsça ile yazılmıştır (Ballı, 2010, s.65). Fazlallah’a göre insan 

yüzündeki hatlar ile Kuran, Fatiha suresi ve İslamiyet’teki bazı emirler arasında bağlantılar 
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vardır. Hurufiliğe göre Kainat üç devirdir: Nübüvvet(Hz. Adem ile Hz. Muhammed arası 

dönem), İmamet(Hz. Ali ile on birinci imam Hasan Askeri arasındaki dönem) ve 

Uluhiyet(Şia’nın asırlardır beklediği mehdi Fazlallah ile başlamıştır) (Gölpınarlı, 1971, s. 391).  

Hurufiliğin getirdiği yaklaşımlar incelendiğinde Batıni etkiler açık bir şekilde görülmektedir. 

Bu düşünce akımının Anadolu Aleviliği ile ilgisi ise Hurufiliğin İran’da siyasal baskı 

görmesinden kaynaklanmaktadır. On beşinci ve on altıncı yüzyıldan itibaren Hurufilik Anadolu 

ve Rumeli’ye yayılmaya başladı. Fazlallah’ın bağlıları tarafından Anadolu’ya yayıldıktan sonra 

Hurufilik dil olarak Farsça yerine Türkçeyi kullanmaya başladı ve Türkçe eserler yazıldı.  

Hurufiliğin Alevilik üzerindeki etkisi Alevi ulularının Hurufilik ile ilişkisi üzerinden 

değerlendirilebilir. Alevilerin yedi şairinden biri olan Nesimi tarafından yazılan Mukaddimet’ül 

Hakaik adlı Türkçe eser Hurufiliğin en önemli eserlerinden biridir. Hurufilik İran gibi 

Anadolu’da da baskı görmüş fakat Hacı Bektaş tekkesinden gördüğü destekle varlığını 

sürdürmüştür. 15. ve 16. yüzyıllarda Hurufilik Bektaşiliğin asli inançlarından biri olmuştur 

(İnalcık, 2004, s. 201). Yedi Alevi büyüğünün her birisi Hurufilikten bir derece 

etkilenmişlerdir. Bu şairlerden Nesimi, Yemini ve Virani açıkça Hurufidir. Pir Sultan Abdal’da 

da Hurufi etkiler görülür.  

Aktüel Alevilikte hümanist bir insan anlayışının dile getirilmesi ve ‘kıblemiz ve kabemiz 

insandır’ yaklaşımı Hurufilikteki; insanın ilahi özellikler taşıdığı düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. 

4. TASAVVUF VE SAFEVİLİK 

Batıniliğin Alevilik üzerindeki etkisinden yukarıda bahsedildi. Batınilik ile beraber Aleviliğin 

önemli bir bileşeni de heterodoks tasavvuftur. Batınilik, heterodoks tasavvuf ve Moğol istilaları 

birbiri ile ilişkili olarak Anadolu Aleviliği üzerinde etkili olmuşlardır. Moğol istilaları sürecinde 

Orta Asya’dan batıya doğru kaçan Türk kabilelerinin güzergah olarak Hazar gölünün 

güneyinden geçmeleriyle Batınilik bu göçebe kabileler arasında yaygınlık kazanmaya başladı. 

Moğollar orta ve güney Asya’dan batıya, İslam coğrafyasına doğru sürdürdükleri istilalarda 

Ortodoks İslam’ın temsilcisi olarak Abbasi hilafet devleti ile karşılaştı. Abbasi hilafet devleti 

ile mücadelenin gereği olarak Moğollar istila ettikleri bölgelerde bulunan heterodoks İslami 

gurupları desteklediler (Akkuş, 2011, s.113). Moğolların destekledikleri tarikatlardan biri de 

Şeyh Zahid-i Geylani’nin tarikatıydı. Sonradan Safeviliği meydana getirecek olan Şeyh 

Safiyyuddin-i Erdebili(1252-1334) de Şeyh Zahid-i Geylani(1216-1301) tarafından 

yetiştirilmiştir. İran’ın kuzey bölgelerinde, eskiden beri Gulat-ı Şia guruplarının 

merkezlerinden biri olan Erdebil’de dergah kuran Şeyh Safiyyuddin-i Erdebili’nin öğretisi 

olarak ortaya çıkan Safevilik bir müddet sonra siyasi bir hüviyete bürünmüş ve Safevi Devleti 

(1501-1736) olarak İran coğrafyasında siyasi hakimiyet sağlamıştır. Safeviliğin başta Sünniliğe 

mensup olduğu sonradan Şiiliği benimsediği ileri sürülmüş ise de tarikatın en başından beri 

Şiiliğe mensup olduğu görüşü daha inandırıcı durmaktadır. Safeviliğin en önemli 
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özelliklerinden birisi İran orijinli olmasına rağmen etki ve nüfuz alanının Anadolu olmasıdır. 

Safevi devleti kuruluşuna kadar sırasıyla Şeyh Safiyyuddin(ö. 1334), Şeyh Sadreddin Musa(ö. 

1392), Şeyh Hace Ali(ö.1429), Şeyh İbrahim(ö. 1447), Şeyh Cüneyd(ö.1460), Şeyh Haydar(ö. 

1488), Ali(ö. ?1493) ve Şah İsmail(ö. 1524) şeyhlik postuna oturdular (Gündüz, 2008, s. 451). 

Şeyh Cüneyd’den itibaren tarikat siyasi bir hüviyet kazanmıştır. O zamana kadar tarikatın 

manevi terbiye ve irşadına dahil olmak üzere tarikata bağlanan talipler Şeyh Cüneyd’le birlikte 

Safevi tarikatının siyasi amaçlarına yönelik faaliyetlerde rol alan bir ordu gibi hareket etmeye 

başladılar. Şeyh Cüneyd’den sonra tarikatın başına geçen Şeyh Haydar bir ordu düzeninde 

organize ettiği bağlılarına simge olarak kızıl başlık giydirmeye başladığı için bu orduya 

‘kızılbaşlar’ denilmiştir (Üzüm, 2008, s. 546). Bu tarihsel bilgiden anlaşılacağı gibi Kızılbaşlar 

o dönem için Anadolu’daki Safevi bağlılarından daha özel bir anlama sahiptir. Diğer bir 

ifadeyle Kızılbaşlar Safevi tarikatının siyasi amaçlarına katkı sağlamak için aktif görev alan ve 

askeri faaliyetler yürüten kesimlerdir. Anadolu merkezli yürütülen siyasi faaliyetler sonrası 

1501’de Safevi devleti kurulmuştur. Tebriz’de Akkoyunlu devletine karşı yapılan bir darbe ile 

bağımsız bir siyasal hüviyet kazanmış olan Safeviler İran coğrafyasında yoğun bir Şii 

propagandaya giriştiler (Aydoğmuşoğlu, 2015, s. 28). Sünni nüfusun Şiileştirilmesi veya 

sindirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar o dönemde Sünni siyasal anlayışın temsilcisi 

konumunda olan Osmanlı ile Safevi devletlerini karşı karşıya getirdi. Coğrafi olarak İki devletin 

arasında yer alan Kürdistan bölgesindeki nüfusun tamamına yakını Sünni inanışlı oldukları için 

Safevilerin yoğun propagandası ile karşı karşıya kaldılar. Öncesinde Akkoyunlu devletinin 

siyasal hakimiyeti altında kısmi özerklik içinde varlığını sürdüren Kürt bölgeleri de Safevi 

hakimiyetine girmiş oldu. Safevilerin Sünni Kürt nüfusu arasında giriştiği Şiilik propagandası 

medreseler tarafından tepkiyle karşılandı (Saraç, 2015. S. 155).  

Kürdistan coğrafyasında birbirinden bağımsız beylikler şeklinde yaşamakta olan Kürtlerin 

kendi aralarında bir ittifak kurarak Safevilere karşı direnmeleri mümkün görünmemekteydi. 

Aşiretler arasında bu yönlü bir çabanın sonuca ulaşması olası değildi. Kürt aşiretleri bu nedenle 

Safevi propagandaya karşı Sünni Osmanlı idaresine karşı ittifak arayışına girdi. Nihayetinde 

yerel Kürt beylerinin de desteklediği Yavuz liderliğindeki Osmanlı ile Şah İsmail liderliğindeki 

Safeviler 1514’te Çaldıran’da karşı karşıya geldiler. Savaşın Osmanlının galibiyeti ile 

sonuçlanmasıyla Safevilerin Anadolu Alevileri üzerindeki etkisi bir miktar kırıldı. Kürdistan 

bölgesi kendi içinde özerk bir siyasal statüde olmak üzere Osmanlıya bağlandı (Akgündüz ve 

Öztürk, 1999, s. 141-142). Aynı statüde Osmanlıya bağlanan Dersim bölgesinde Aleviliğe 

mensup birkaç Alevi Kürt aşireti de bulunmaktaydı. Bu aşiretin önderleri Çaldıranda Yavuz’a 

karşı Şah İsmail ordusunda savaşmışlardı. Fakat savaş sonrası Osmanlı tarafından Kürt 

aşiretlere tanınan özerklik bu aşiretlere de tanınmıştır. Alevi aşiret bölgelerinin de Kürt bölgesi 

olarak değerlendirilerek özerk bir siyasal hüviyete kavuşması Dersim Aleviliğinin 

Anadolu’daki diğer Alevi guruplarından farklı olarak daha özgün ve yerel nitelikler 

kazanmasına neden olmuştur. Dersim Alevileri ile Safeviler arasındaki ilişki Çaldıran sonrası 

dönemde de Anadolu’daki diğer Alevi nüfusundan farklı olarak devam etmiştir. Safevilerin 
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doğu sınırlarını korumak için Özbeklere karşı Dersim Alevilerinden bir kısmını tampon 

bölgelere yerleştirdikleri şeklinde kayıtlar bulunmaktadır. Dersim’den Safevi doğu sınırına 

götürülen bu Alevi Kürtlerin bir kısmı tekrar Dersim’e dönmüş bir kısmı da götürüldükleri 

bölgelerde kalmışlardır. Günümüzde Dersim Alevileri arasında güçlü bir şekilde dile getirilen 

‘Aslımız Horasandan gelmedir.’ Şeklindeki argümanın bu tarihsel gerçeklikten kaynaklandığı 

şeklinde görüşler ileri sürülmüştür (Bayrak, 2014, s. 69-79). Son dönemlerde elde edilen veya 

incelenen bazı icazetnamelerde Dersim bölgesi Alevilerinin Kerbela’da bulunan Bektaşi 

dergahları üzerinden Safevilerle ilişki kurdukları şeklinde de veriler bulunmaktadır (Karakaya-

Stump, 2016, s. 37). 

 Anadolu’da bulunan Alevi nüfusun bugüne kadar cem töreni Muharrem anmaları ve diğer 

Alevi erkan ve adabının Safeviler tarafından sistemleştirildiği görülmektedir. Safeviler 

Anadolu’ya gönderdikleri halife denilen özel eğitilmiş Erdebil dergahı bağlıları yoluyla Alevi 

nüfusu üzerinde etkili olmaktaydılar. Erdebil Halifeleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Alevi 

nüfusu arasında sürdürdükleri faaliyetlerde Alevi cemleri düzenliyor, cemde yapılması gereken 

adap ve erkanları bizzat uygulayarak öğretiyorlardı. Cem esnasında Safevi dergahı tarafından 

hazırlanan ‘Şeyh Safi Buyruğu,’ ‘İmam Ca’fer Buyruğu’ gibi kitaplardan bölümler 

okunuyordu. Şah İsmail’e ait Türkçe yazılmış oldukça duygusal ve edebi yönü güçlü şiir ve 

deyişlerde yoğun bir şekilde Ehlibeyt sevgisi, Kerbela matemi, Yezit düşmanlığı, on iki 

imamlar gibi Şiiliğin temel konuları işlenmekteydi (Bulut, 2015, s. 20). Alevilerin cemlerde 

Türkçeyi kullanmasının başta Şah İsmail olmak üzere diğer Alevi ozan ve ulularının şiirlerinin 

saz eşliğinde kadın erkek beraber yapılan cemlerde okunmasına dayandığı söylenebilir.  

Dersim Aleviliğinin cemlerde Safevi etkiden farklı olarak Kürtçe okunan şiir ve deyişlere de 

yer vermesi, Dersim Aleviliğinin Safevi etkiden farklı olarak bazı özelliklere sahip olduğu 

konusunda değerlendirmelere neden olmaktadır.1  

Anadolu Türk Aleviliğinin dayandığı temel donelerden biri de tasavvuftur. Aleviliğin esas 

kabul edildiği tasavvuf kollarından Anadolu Türk Alevileri arasında en yaygın olarak bulunan 

tarikat Bektaşiliktir. Bektaşilik köken olarak Batıni nitelikli Horasan Melametiyesine dayanan 

bir tarikattır. Yesevilik ile dolaylı olarak bağlantısı vardır. Yesevilik ile Bektaşilik arasındaki 

bağlantının nasıl sağlandığı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalardan 

bağlantının Horasan Melametiyesine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 

Tasavvufun Türk kabileleri arasında yayılmasının en etkili ismi Ahmet Yesevi’dir. Ahmet 

Yesevi(ö. 1166) İslam’a yeni girmiş kabileler arasında Türkçe söylediği şiirlerle etkili 

olmaktaydı. Ahmet Yesevi ve bağlılarının en önemli özelliği hitap ettiği demografik çevrenin 

ekonomik ve sosyal düzenine uygun davranmasıydı. Göçebe toplulukları medresenin disiplinli 

eğitimine gelebilecek imkana sahip değildi. Ahmet Yesevi bağlıları bu topluluklara onların 

mevcut yaşayışlarına uyumlu bir dini telakkiyi yine onların geleneksel alışkanlıkları 

                                                           
1 http://dersimnews.com- (Er Tr: 14.10.2019) 
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çerçevesinde ders verdiler. İslam öncesi dini nitelikli liderlerine ‘bab’ adını veren Türk göçebe 

kabileleri Ahmet Yesevi’nin bağlılarına da aynı saygıyı gösterdiler. Yesevi bağlıları da Ahmet 

Yesevi’nin basit, kolay anlaşılır ve anlam yüklü Türkçe şiirlerini vecdli bir şekilde kadın erkek 

beraber yapılan içtimalarda dile getirerek onları irşad ettiler. Yeseviliğin göçebe Türk kabileleri 

arasında kök salmasına paralel olarak ortaya çıkan dinsel anlayış heterodoks tasavvuf olarak 

değerlendirilebilir. Yeseviliğin coğrafi orijin olarak menşeini meydana getiren Horasan bölgesi 

aynı zamanda heterodoks tasavvufi akımların da merkeziydi (Köprülü, 2005, s. 142).  

Yeseviliğin Anadolu Aleviliği üzerindeki etkisi Bektaşilik üzerinden olmuştur. Alevilerce 

muteber kaynak kabul edilen vilayetnamelerde Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş-ı Veli çağdaş 

olarak gösterilir ki bu tarih olarak mümkün değildir. Ahmet Yesevi’nin doğum tarihi kesin 

olarak bilinmemekle beraber 1166 yılında vefat etmiş olduğu bilinmektedir. Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin ise on üçüncü yüzyılı başlarında( 1209 ?) doğduğu ve 1271 yılında vefat ettiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş arasında çağdaşlık söz konusu 

değildir. Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş-ı Veli arasındaki bağlantı Haydarilik üzerinden 

sağlanmıştır. Haydarilik Ahmet Yesevi tarafından yetiştirilen Kutbuddin Haydar tarafından 

kurulmuş ve Melameti geleneğin bir devamı niteliğinde bir tarikattır. On ikinci yüzyıl sonları 

ve on üçüncü yüzyıl başlarında Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru meydana gelen göçler yoluyla 

yayılmıştır. Yesevilik bu süreçte Haydariliğin içinde eriyerek Anadolu içlerine yayılmıştır. 

Hacı Bektaş-ı Veli Moğol istilaları sürecinde kendi aşiretiyle beraber Haydariliğe mensup biri 

olarak Anadolu’ya geldi. Anadolu’da Hacı Bektaş diğer bir heterodoks tasavvuf geleneği olan 

ve Melametiliğin içinden çıkan Vefailiğe bağlı olan Baba İlyas-ı Horasaniye intisap etti. Baba 

İlyas ve İshak 1240 yılında Anadolu’da ilk Alevi siyasal kalkışması olan Babai isyanının 

önderiydiler. İsyan başarısızlıkla sonuçlanınca Babailiğe mensup olan Hacı Bektaş Kırşehir 

Sulucakarahöyük’e kendi kabilesiyle beraber yerleşti. Siyasal eylemlerden uzak geçen bu 

süreçte Hacı Bektaş dergahından çıkan ve abdal denilen erenlerin batı sınır uçlarında 

yürüttükleri faaliyetler Hacı Bektaş Kültünün oluşmasında en önemli etken olarak 

görülmektedir. Bektaşilik bu süreçte Hacı Bektaş tarihsel şahsiyetinden bağımsız olarak 

meydana gelen bir heterodoks tarikat ve senkretik bir yapı şeklini almıştır (Ocak, 1992, s. 379).  

Bektaşiliğin tekke merkezli sistemli bir tarikat şeklini alması Osmanlı’nın Balım Sultan’ı 

1501’de tarikatın başına getirmesiyle olmuştur. Balım Sultan’dan sonra Bektaşilik Osmanlı ile 

daha yakın ilişki içinde olmuştur. Balım Sultan Bektaşiliği formel hale getiren sistemin 

kurucusudur. Bektaşilik bu dönemde dede/babaganlar ve Çelebiler olarak ikiye ayrılmıştır. 

Dede/Babaganlar Bektaşi dergah ve şubelerinde bekar müridler olarak kendilerini tarikat 

öğretisine adayan bir kesimi barındırmaktadır. Hiyerarşik örgütlenme olarak taşra örgütleri 

merkez Hacı Bektaş(Kırşehir) dergahına bağlıdır. Çelebiler ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

bel(nesebi) evlatları olduklarını ileri sürerler.1 Bunlar daha çok Bektaşiliğin kırsal örgütlenmesi 

                                                           
1 http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/makalelerim/arastirma-inceleme-makaleleri/259-259, (Er. Tr: 

14.10.2019) 

http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/makalelerim/arastirma-inceleme-makaleleri/259-259
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olarak değerlendirilmektedir. Şehir merkezlerinde Dede/Babaganlar kırsal bölgelerde ise 

Çelebiler etkili olmuşlardır. 

Bir heterodoks tasavvuf yapılanması olan Bektaşiliğin Türk kökenli Aleviler üzerinde etkili 

olduğu görülmektedir. Kürt Aleviliğinin bileşenlerinden biri olarak ifade edilen tasavvufun 

Türk Alevi tasavvuf geleneğinden farklı bir silsileye dayandığı son yapılan çalışmalarda daha 

güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Buna göre Türk Aleviliğinin tekke örgütlenmesi olan 

Bektaşiliğin de bağlı bulunduğu tarikat örgütlenmesi olan Vefailik, Kürt Aleviliğinin tasavvufi 

yapılanmasının temelini oluşturmaktadır denilebilir (Karakaya-Stump, 2016, s. 139). Bektaşilik 

Babai isyan hareketinden sonra Vefailik ile olan organik bağlarını yitirmiş ve Batı Anadolu’ya 

doğru yaygınlaşmıştır. Buna karşılık Dersim bölgesinde yoğunlaşan Kürt Alevilerinin Vefailik 

ile olan bağları Babai isyanından sonra da devam etmiştir. Vefailiğin kurucusu olan Ebu-l 

Vefa’nın(1026-1107)(Ocak, 1994, s.347-348) Kürt asıllı olması da Kürt Batıniliği olarak 

Dersim Aleviliğinin tasavvufi olarak Vefailiğe dayandığını göstermektedir. Vefailiğin de 

Horasan Melametiyesinden doğan bir akım olması ise hem Türk Aleviliğinin tasavvufi bileşeni 

olarak Bektaşiliğin hem de Kürt Aleviliğinin tasavvufi bileşeni olarak Vefailiğin 

heterodoks/Batıni birer tarikat olduklarını göstermektedir.  

5. SONUÇ 

İçerdiği bileşenler açısından bakıldığında Aleviliğin oldukça çeşitli etkenleri içerisinde 

barındıran bir platform olduğu görülmektedir. Osmanlının son dönemleriyle Tek Parti 

Döneminde Alevi toplumu ile ilgili ‘otantik Türk dininin günümüz temsilcileri’ şeklinde 

yapılan değerlendirme tarihsel gerçekliğin çok az bir kısmını ifade etmektedir. İlk İslamlaşma 

döneminde Türk topluluklarından Batınilikten etkilenenler İslam’ın şeriat ve amel kurallarına 

karşı esnek ve ilgisiz davrandılar. İslam bu topluluklar arasında yeterince pratize edilmediği 

için eski inanışlar ve geleneksel din uygulamaları sürdürüldü. Fakat bu sonuç sadece Türk 

topluluklarına has değildi. Batıni bir yaklaşımla İslam’ı değerlendiren topluluklardan çeşitli 

etnik guruplara mensup olanlar İslam öncesi dinsel pratiklerini devam ettirdiler. Anadolu 

Alevilerinden Türk, Kürt, Arap ve sair etnik kökenlere mensup olanlar bu yolla İslam öncesi 

din kalıplarını ve düşünüşlerini bu güne kadar taşıdılar.  

Batınilik çeşitli etnik gurupların İslam öncesi inançların sürdürülmesine zemin hazırladığı gibi 

-kendisi İran coğrafyasından neşet eden bir akım olduğundan dolayı- İran’ın kadim inanışlarına 

has bir çok dinsel özelliklerin de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle bir çok etnik 

çeşitlilik içeren günümüz Anadolu Alevi toplulukları arasında derin bir İran/Fars medeniyeti 

etkisi de gözlenmektedir.  

Aleviliğin diğer bileşenlerinden Hurufiliğin de Anadolu Aleviliği üzerinde önemli etkileri 

olduğu görülmektedir. Alevi ulularının deyişlerinde bu etki görülebildiği gibi Hurufiliğe 

mensup bir kısım öncü isimlerin Alevi ulularından sayılması da bu etkiyi göstermektedir. 
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Aktüel Alevilikteki ‘Kıblemiz ve Kabemiz insandır’ vurgusunun Hurufilikteki insan vurgusunu 

andırdığı söylenebilir. 

Alevilikteki tasavvufi etki ise yadsınamaz niteliktedir. Etnik anlamda düşünüldüğünde Türk 

Aleviliğinin 1925 yılında tarikatların yasaklandığı döneme kadar Bektaşi Tarikatı şeklinde 

örgütlendiği söylenebilir. Kürt Aleviliğinin tasavvufi ayağı olarak Vefailiğin Kürt Aleviliği 

arasındaki yaygınlığı konusunda henüz yeterince çalışma yapılmadığı söylenebilir. Fakat Kürt 

Alevileri arasında Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar tasavvufi yöntemlerle irşad faaliyetleri 

yürüten seyyid kökenli dedelerin varlığı bilinmektedir. Arap Alevilerinin tasavvufi temellerinin 

ise daha izole bir şekilde Anadolu’daki diğer Alevi topluluklarından bağımsız olarak 

sürdürüldüğü görülmektedir.  

Anadolu Alevi toplumu arasında son döneme kadar uygulamaya devam eden Cem törenlerinin 

şekillenmesinin Safevi döneminde Anadolu’da yürütülen faaliyetlere dayandığı bilinmektedir. 

Kürt ve Türk Aleviliğinde belirgin olan bu tespitin Nusayri Alevileri arasındaki etkilerine dair 

yeterli dokümanlar bulunmamaktadır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT EKONOMİSİNE KATKISI: BURDUR 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

 

Kübra ÖNDER 1 

Özet 

Üniversiteler kuruldukları kente sadece nüfus olarak değil başta ekonomik olmak üzere sosyo kültürel vb. birçok 

konuda pozitif katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler kent ekonomisine gözle görünür bir canlılık kazandırmakla 

birlikte bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadırlar. Dolayısıyla, üniversite 

öğrencilerinin yapmış olduğu harcama miktarı kent ekonomisi için küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir. Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez yerleşkesinde, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde, toplam 20.594 

öğrenci eğitim görmektedir. Öğrenci sayısı, Burdur merkez nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu 

öğrencilerin yaklaşık altıda biri (3.154 kişi) ise İİBF fakültesi öğrencisidir. Bu çalışmanın amacı, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Merkez yerleşkesinde eğitim alan İİBF öğrencilerinin kent ekonomisine katkısını analiz 

etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; 

öğrencilerin aylık ortalama harcamaları dikkate alındığında; üniversitenin kent ekonomisine katkısının aylık 14,5 

milyon TL ve yıllık ise 174,1 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Harcama kalemleri dikkate alındığında kent 

ekonomisine en büyük katkının barınma harcamasına (301,7TL) ait olduğu tespit edilmiştir. Barınma giderini 

sırası ile gıda (119,7TL), giyim (73,4TL) ve ulaşım (62,5TL) harcamaları takip etmektedir. En düşük katkı ise 

sigara ve alkolsüz içecek (28,8TL) harcamalarına aittir.   

Anahtar Kelimeler: Tüketim Harcamaları, Üniversite Öğrencileri, Burdur. 

CONTRIBUTION OF UNIVERSITY STUDENTS TO URBAN ECONOMY: BURDUR 

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY- THE FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 Abstract 

Universities make a positive contribution to the city where they are founded not only the population but also socio-

cultural etc many issues. Universities give a significant vitality to the urban economy and reduce or eliminate the 

development gap between regions. Therefore, the expenditures of university students are of great importance for 

the city economy. A total of 20,594 students are studying in the central campus of Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University in the fall semester of 2018-2019 academic year. The number of students is approximately 20 percent 

of Burdur's central population. Approximately one-six of these students (3.154 people) are students of the Faculty 

of Economics and Administrative Sciences. The aim of this study is to analyze the contribution of FEAS students 

studying in the central campus of Burdur Mehmet Akif Ersoy University to the city economy. In this research, one 

of the quantitative research methods was used. As a result of the analysis; considering the average monthly 

expenditure of students, The contribution of university students to the city economy is 14.5 million TL per month 

and 174.1 million TL per year. When the expenditure items are taken into consideration, it is determined that the 

biggest contribution to the urban economy belongs to the housing expenditure (301,7 TL). Housing expenses are 

                                                           
1 Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 

konder@mehmetakif.edu.tr. 
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followed by food (119.7TL), clothing (73.4TL) and transportation (62.5TL) expenditures. The lowest contribution 

is for cigarette and non-alcoholic beverages (28.8TL). 

Key Words : Consumption Expenditures, Universitys Students, Burdur. 

1. GİRİŞ 

Üniversiteler, sadece araştırma merkezi değil, aynı zamanda yüksek vasıflı beşeri sermaye 

yetiştirme merkezidir. Bu misyonunun yanı sıra üniversiteler yerel ve bölgesel ekonomiyi bir 

takım mekanizmalarla da etkilemektedir  (Hackney, 1986; Geenhuizen van vd., 1997). Drucker 

ve Goldstein (2007)’a göre bu mekanizmalar; (a) bilgi ve insan sermayesi yaratma, (b) mevcut 

teknik bilginin transferi, (c) teknolojik yenilik, (d) sermaye yatırımı, (e) bölgesel liderlik, (f) 

bilgide altyapı sistemini oluşturma ve (g) bölgesel çevre üzerinde etkidir. Dolayısıyla “daha 

fazla öğrenci daha yüksek gelire eşittir.” görüşünden ziyade üniversitelerin yerel ve bölgesel 

ekonomik dinamizmin gelişiminde kilit rol oynadığı ve oynamaya da devam ettiği görüşü 

hakimdir.  

Üniversitelerin bölge ekonomisine yaptığı katkı konusu, Krugman (1991)’ın “bölgesel 

ekonomik gelişme” çalışmasına kadar uzanmaktadır. Krugman’ın çalışmasını takiben konu 

iktisat yazının da büyük ilgi görmüş ve ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya da kaynaklık 

etmiştir. Alan yazın incelendiğinde; ulusal ve uluslararası literatürde, üniversitelerin yerel 

ekonomiye pozitif katkı sağladığı görüşü hakim olmakla birlikte literatürde birçok farklı sonuca 

da rastlanmaktadır: Anselin vd., (1997), Phelps (1998), Atik (1999), Andersson vd., (2004), 

Andersson vd., (2009), Moretti (2010), Moretti (2011), Yaylalı vd., (2011) ile Schubert & Kroll 

(2014)’un çalışmalarında, üniversiteler ile bölgesel gelişme arasında pozitif yönde ve güçlü 

bağlantı bulmuşken; Woodward vd., (2006), Drucker & Goldstein (2007) ve Drucker 

(2015)  vb. çalışmalarda pozitif yönde ancak zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Goldstein & 

Renault (2004)’un çalışmasında ise üniversiteler ile bölgesel ekonomik kalkınma arasında ilişki 

tespit edilmemiştir.  

Yukarıda belirtilen çalışmalarda da görüldüğü gibi konu gerek yurtdışı gerekse yurt içi birçok 

çalışma tarafından üniversitelerin kent, bölge ve ülke ekonomisine katkısı ele alınmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, 2016 yılı itibariyle üniversitelerin belirli alanlarda uzmanlaşmaları ve bölge 

ekonomisine katkı sağlamaları amacı ile belirlenen 5 pilot üniversite arasında yer alan Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin kent ekonomisine katkısını incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda çalışma üç bölüm üzerinde temellendirilmiş olup, ilk bölümde 

üniversitelerin kent ekonomisi üzerindeki rolü ile Türkiye’de üniversitelerin tarihi gelişimi; 

ikinci bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem; üçüncü bölümde, araştırma sonucu 

elde edilen ampirik bulgulara ve son bölümde ise analiz sonucu elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0095
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0095
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046216301041#bb0050
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2. TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN TARİHİ GELİŞİMİ VE KENT 

EKONOMİSİNE KATKISI 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yükseköğretim alanında hızlı gelişmeler yaşanmaya başlanmış 

ve 1933 yılında üniversite kimliğine sahip ilk üniversite olan İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 

1981 yılına gelindiğinde, “Yükseköğretim Kanunu” çıkartılmış ve bu yasal düzenlemeyi 

takiben bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltacak yeni üniversiteler kurulmaya başlanmıştır. 

Bu dönemde 8 devlet üniversitesi kurulmuş ve toplam üniversite sayısı 27’ye yükselmiştir. 

1992 yılı Türk yükseköğretiminde adeta bir dönüm noktası olmuş ve 24 yeni üniversite eğitim 

öğretim hayatına başlamıştır. Bu üniversitelerle birlikte toplam üniversite sayısı 53’e 

yükselmiştir. Devlet üniversiteleri sayısında 2006 yılına kadar hiçbir değişim olmazken bu yıl 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam 15 yeni üniversite kurulmuştur. 2017 yılına gelindiğinde 

ise üniversitesi olmayan şehir kalmamıştır. 2019 yılı itibariyle üniversite sayısı toplam 207’e 

(meslek yüksek okulları dahil) ulaşmış olup, bunun 129’u devlet 78’i ise vakıf üniversitesidir. 

Bu üniversiteler de yaklaşık 7.740,5 bin öğrenci eğitim almaktadır (Yükseköğretim Kurumu, 

2019).  

Üniversitelerin kuruluş misyonları hem bilim insanı yetiştirmek hem de konuşlandıkları şehrin 

ekonomisine katkı sağlamaktır. Ancak üniversiteler sadece bu misyonları ile sınırlı kalmamış 

küçük-orta çaplı şehirlerin demografik ve sanayi-ticaret ve hizmet sektörlerinin gelişimine de 

katkı sağlamaktadırlar (Saklı & Akbulut, 2017: s.34-35; Günay & Günay, 2011). Dolayısıyla 

üniversitelerin topluma katkısını üç ana başlık altında birleştirmek mümkündür. Bunlar; (a) 

dolaysız (direkt), (b) dolaylı ve (c) uyarlanmış istihdam ile gelir katkısıdır (Atik, 1999: 99). 

Üniversitelerin bünyesinde görev yapan akademik ve idari personele ödenen maaş vb ödemeler 

direkt katkıyken; bu personelin istihdamı ise direkt istihdamdır. Üniversite personelinin ve 

öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için açılan işletmeler ve bu işletmelerde 

istihdam edilen personel ise dolaylı istihdamdır. Üniversite de istihdam edilen personelin ve 

eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları gidermek amaçlı yaptıkları harcamalar ise kentte gelir 

etkisi oluşturmaktadır (Erkekoğlu, 2000: 214). Nitekim 2006 yılında kurulan Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi de bu misyona katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden 

üniversitelerden biridir.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında Burdur’da kurulmuştur. 13 yıllık eğitim 

öğretim sürecinde yeni açılan fakülteleri ile kent nüfusuna hareketlilik kazandırmış ve kent 

nüfusu 100 bin bandına ulaştırmıştır. Üniversitenin nüfus ile birlikte kente ekonomik ve sosyal 

birçok kazanımlarda da katkısı bulunmuş/bulunmaktadır. 2006 yılında toplam 12 bin öğrenciye 

sahip olan üniversite 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 32,6 bin öğrenciye ulaşmıştır.  

Nitekim Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Burdur 

iline yaklaşık 1464 kişi (878 akademik ve 588 idari personel) dolaysız istihdam ve 3305 kişilik 

dolaylı istihdam sağlamıştır (İşkur, 2018 ve Faaliyet Raporu, 2018).  
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3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 

lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin kent ekonomisine katkıları analiz edilmiştir. Çalışma 

kapsamında öğrencilerin kentte yaptıkları harcama dikkate alınmış, diğer illerde yaptıkları 

harcamalar ise araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Örneklem seçiminde 

ağırlıklandırılmış örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda anket 

uygulaması, toplam 3154 öğrenci potansiyeli ile üniversitenin en büyük öğrenci kapasitesine 

sahip olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine uygulanmıştır. İİBF 

öğrencilerini temsilen toplam 210 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketi eksiksiz doldurulan 

190 anket çalışma kapsamında kullanılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı 

Bölümler Toplam Öğrenci Sayısı Örneklem 

Bankacılık ve Finans 605 36 

İktisat 467 33 

İşletme 684 35 

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 670 37 

Maliye 54 7 

Sosyal Hizmet 180 13 

Sağlık Yönetim 494 29 

Toplam 3154 190 

Kaynak: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi (kişisel 

görüşme). 

Ankette, öğrencilere demografik ve harcama bilgilerini içeren sorular yöneltilmiştir. Harcama 

bilgileri 8 alt grupta değerlendirilmiştir. Bunlar; barınma, ulaşım, giyim, iletişim, eğlence, gıda, 

sigara ve alkollü içki ile diğer harcamalarıdır.  

Barınma gideri; evde kalanların; kira, apartman aidatı, elektrik, su vb. harcamaları; yurt, 

misafirhane ve apart da kalanların ise aylık barınma ücretlerini,  

ulaşım harcaması; şehir içi ve şehir dışı ulaşım masrafını,  

giyim ve ayakkabı harcamaları; iç/dış giyim ile ayakkabı, kemer, çanta vb. giyim 

malzemelerine yapılan harcamayı,  

iletişim harcamaları; cep ve sabit telefon ile internet harcamalarını,  

eğlence harcamaları; süreli yayın harcamaları ile sinema, tiyatro, konser, gezi vb. için yapılan 

harcamaları ile sportif ve eğlence amaçlı yapılan harcamaları,  

gıda harcaması; evde, okulda, dışarıda yapılan gıda, yemek ve içecek harcamalarını,  

sigara ve alkollü içki harcamaları; sigara ve alkollü içki harcamalarını ve  
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diğer harcamalar; hediye, şans oyunları ile yukarıda yer alan harcama kalemleri dışında kalen 

harcamaları ifade etmektedir. 

4. BULGULAR 

Ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Ankete Katılan Öğrencilerin Genel Özellikleri 

  Sayı Oran (%) 

Cinsiyet Erkek 

Kız 

Toplam 

68 

122 

190 

35,8 

64,2 

100 

Yaş 17-19 yaş 

20-22 yaş 

23-25 yaş 

26 ve üstü 

29 

100 

42 

19 

15,3 

52,1 

21,2 

11,4 

Program Türü Normal Öğretim 

İkinci Öğretim 

104 

86 

54,7 

45,2 

Sınıf 1. sınıf 

2. sınıf 

3. sınıf 

4. sınıf 

Diğer 

48 

53 

66 

22 

1 

25,3 

27,9 

34,7 

11,6 

0,5 

İkamet Yeri Ailesi ile birlikte 

Akrabanın yanı 

Kiralık dairede  

KYK 

Özel yurt 

Apart 

13 

12 

72 

34 

21 

38 

6,8 

6,3 

37,9 

17,9 

11,1 

20 

Ailenin Toplam Geliri 0-1400 TL 

1401-2500 TL 

2501-3500 TL 

3501TL ve üstü 

44 

69 

47 

30 

23,2 

36,3 

34,7 

15,7 

Öğrencinin Ortalama 

Toplam Geliri 

0-750 TL 

751-1000 TL 

1001 ve üstü 

86 

60 

44 

45,3 

31,6 

23,1 

Tasarruf Evet 

Hayır 

41 

149 

21,2 

78,8 

Gelir Temin Şekli Aileden 

Öğrenim Kredisi 

Çalışarak 

Burs 

Özel Burs 

107 

89 

35 

28 

6 

56,3 

56,3 

22,2 

17,7 

3,8 

Ankete katılan öğrencilerin %35,8’i erkek; %64,2’si ise kız öğrencidir. Öğrenciler ağırlıklı 

olarak 20-22 yaş aralığında (%52,1) yer almaktadır. %54,7 (104 kişi) normal öğretim 

öğrencisiyken; %45,2’si (86 kişi) ikinci öğretim öğrencisidir. Ankete katılan öğrencilerin 

yaklaşık %37,9’u kiralık dairede tek başına kalırken, %20’si aparatta ve %17,9’u ise KYK’da 

konaklamaktadır. Öğrenci ailelerinin aylık ortalama geliri 1401-2500 TL bandında 

yoğunlaşmaktayken, %34,7’sinin aile geliri 2501-3500 TL bandında ve %23,2’sinin geliri ise 
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0-1400 TL bandında yer almaktadır. Dolayısıyla öğrenci ailelerinin yaklaşık %59,5’i 2500 

TL’nin altında gelir elde etmektedir. Öğrencilerin kendilerine ait geliri ise 0-750 TL aralığında 

yoğunlaşmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin %56,3 (107 kişi)’ünün ailesinden harçlık aldığı 

ve geriye kalan 83 öğrencinin ise ailesinden harçlık almadığı tespit edilmiştir. 32 öğrencinin 

ailesinden maddi destek almadığı ve harcamalarını kendi kazancından karşıladığı; diğer 

öğrencilerin ise harcamaları farklı gelir bileşimlerinden karşıladığı görülmüştür. 

Ankete katılan öğrencilerin harcama bütçesi ve bu bütçesinin harcama grupları arasındaki 

dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcama Tutarları (TL) 

 
Frekans (Kişi 

sayısı) 
Yüzde (%) 

Ortalama Harcama 

Tutarı (TL) 

Barınma 

0-100 TL arası 

101-250 TL arası 

251-400 TL arası 

401-550 TL arası 

551-700 TL arası 

701 TL ve üstü 

21 

62 

35 

18 

33 

21 

11,1 

32,6 

18,4 

9,5 

17,4 

11,1 

301,66 TL 

Ulaşım Harcaması 

0-50 TL arası 

51-100 TL arası 

101-150 TL arası 

151 ve üstü 

34 

85 

53 

18 

17,9 

44,7 

27,9 

9,4 

62,5 TL 

Giyim Harcaması 

0-50 TL arası 

51-100 TL arası 

101-150 TL arası 

151-200 TL arası 

201 TL ve üstü  

46 

56 

39 

35 

14 

24,2 

29,5 

20,5 

18,4 

7,4 

73,4 TL 

İletişim Giderleri 

0-50 TL arası 

51-100 TL arası 

101TL ve üstü 

123 

52 

15 

64,7 

27,4 

7,9 

31,4 TL 

Gıda 

0-100 TL arası 

101-250 TL arası 

251-400 TL arası 

401 TL ve üstü 

70 

68 

36 

16 

36,8 

35,8 

18,9 

8,4 

119,67 TL 

Eğlence 

0-50 TL arası 

51-100 TL arası 

101-150 TL arası 

151 ve üstü 

88 

58 

25 

19 

46,3 

30,5 

13,2 

10 

51,85 TL 

Sigara ve Alkolsüz İçecekler 

Kullanmıyor 

Kullanıyor 

0-50 TL arası 

46 

144 

125 

23,5 

76,5 

86,8 

28,8 TL 
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51 TL ve üstü 19 13,2 

Diğer 

0-50 TL arası 

51-100 TL arası 

101 TL ve üstü 

110 

52 

28 

57,9 

27,4 

14,7 

35 TL 

Aylık Ortalama Harcama 

Kız 

Erkek 

704,28 TL 

685,11 TL 

723,45 TL 

Ankete katılan öğrencilerin harcamaları incelendiğinde, öğrencilerin kentte aylık ortalama 

704,28TL harcama yaptığı hesaplanmıştır. Kız öğrenciler (685,11TL) erkek öğrencilere 

(723,45TL) kıyasla daha az harcama yapmaktadır. Nitekim anket sonuçlarına göre tasarruf 

yapan 41 öğrencinin 36’sı kız öğrencidir. Öğrencilerin aylık ortalama harcamalarından yola 

çıkılarak bir öğrencinin yıllık kent ekonomisine yaptığı katkı hesaplandığında; katkının 

yaklaşık 14,5 milyon TL olduğu görülmektedir. Kent merkezinde öğrenim gören tüm öğrenciler 

dikkate alındığında ise kent ekonomisine yapılan yıllık katkı 174,1 milyon TL’ye ulaşmaktadır.  

Harcama kalemleri dikkate alındığında; kent ekonomisine en büyük katkının barınma 

harcamaları (301,7TL) ile gerçekleştirildiği, barınma harcamalarını sırası ile gıda (119,7TL), 

giyim (73,4TL) ve ulaşım (62,5TL) harcamalarının takip ettiği görülmektedir. Kent 

ekonomisine yapılan en düşük katkı ise sigara ve alkolsüz içecek (28,8TL) harcamalarına aittir.       

5. SONUÇ 

Üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan, üst düzey eğitim veren ve nitelikli 

eleman yetiştiren evrensel kuruluşlardır. Üniversitelerin katkısı sadece bunlarla sınırlı 

kalmamakta, kuruldukları yeri ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da etkilemektedirler.  

Üniversiteler cari harcamalarının yanı sıra idari ve akademik personel ile üniversite de eğitim 

alan öğrencilerin harcamalarından ekonomik yönde ve pozitif etkilenmektedir.  Bu çalışmanın 

amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kent ekonomisine katkısını öğrenci 

harcamaları özelinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz 

döneminde iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören toplam 210 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Yapılan anket sonucunda; üniversite öğrencilerinin yaptığı harcamanın kent 

ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu ve üniversite de öğrenim gören bir öğrencinin aylık 

ortalama harcamasının yaklaşık 704,28 TL bulunmuştur. Öğrencilerin Burdur ekonomisine 

olan toplam katkısı ise yıllık 174,1 milyon TL civarındadır. Bu etki öğrencilerin kayıt, 

mezuniyet, yaz okulu vb. dönemlerde yaptıkları katkı göz önünde bulundurulduğunda toplam 

etki daha da yüksek olmaktadır.  

Öğrencilerin yaptığı harcamalar incelendiğinde; kent ekonomisine en büyük katkının barınma 

harcaması tarafından yapılmıştır. Barınma harcamasını sırası ile gıda, giyim ve ulaşım takip 

etmiştir. Harcamaların toplam harcama içindeki ağırlıkları dikkate alındığında, öğrencilerin ilk 

olarak fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladığı görülmüştür. Diğer bir ifade ile talep esnekliği 1’den 
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küçük olan ihtiyaçlar ilk olarak giderilmiştir. Nitekim bu sonuçlar literatürdeki birçok çalışma 

ile de paralellik göstermektedir (Atik, 1999; Erkekoğlu, 2000; Çalışkan, 2010; Selçuk, 2012).  

Sonuç olarak üniversiteler kuruldukları bölgeye gerek üniversitenin yaptığı yatırımlar 

sayesinde olsun gerekse dışarıdan gelen öğrenci harcamalarıyla gerçekleşen kaynak transferi 

neticesinde olsun büyük bir ekonomik katkı sağlamaktadır. 
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HİNDİSTAN KAMU DİPLOMASİSİNDE HİNT DİASPORASI 

 

Emrah AYDEMİR 1 

Özet 

Küresel göç arttıkça diasporaların önemi ortaya çıkmakta ve diasporalar anavatanlarının gelişmesinde rol 

oynamaktadır. Bilgi transferini sağlayan ve kaynakların paylaşılmasına ortam hazırlayan diasporalar, ülkelerin 

gayri resmi elçileri olarak hareket etmekte ve yurt dışında çıkarlarının korunmasında görevler üstlenmektedir. Bu 

bağlamda Hint Diasporası, Hindistan’ın ulusal çıkarları için çalışan önemli bir kamu diplomasisi aktörüdür. 

Hindistan’ın büyük stratejik hedeflerine hizmet eden ve yumuşak gücünü yansıtmak için yoğun çaba gösteren Hint 

Diasporası, Hindistan için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Hint diasporası, Hindistan’ın gerçekleştirdiği sosyal ve 

ekonomik dönüşümü anlatmakta ve ülkenin ulusal marka hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyet göstermektedir. Bu 

nedenle Hindistan kamu diplomasisinde Hint diasporasının yeri ve diaspora yaklaşım tarzı incelenmesi gereken 

bir konudur. Literatür taraması yapılacak bu çalışmanın amacı Hindistan kamu diplomasisinde Hint diasporasının 

rolünü incelemektir.   

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Hindistan, Hint Diasporası. 

INDIAN DIASPORA IN PUBLIC DIPLOMACY OF INDIA 

 Abstract 

The importance of diasporas is recognized as global migration increases and the diasporas play a key role in the 

development of their homeland. The diasporas, which provide dissemination of information and prepare an 

environment for sharing resources, act as the unofficial ambassadors of the countries and take on the task of 

protecting the interests of the countries abroad. In this context, the Indian Diaspora is a vital public diplomacy 

actor working for the national interests of India. The Indian Diaspora, which serves for India’s major strategic 

objectives and makes an endeavour to reflect its soft power, has a privileged position for India. The Indian 

diaspora describes the social and economic transformation of India and operates to help the country in achieving 

its national brand goals. Therefore, the place of Indian diaspora in Indian public diplomacy and the approach of 

the diaspora is an issue that is required to be examined. The aim of this study, in which the literature will be 

revieved, is to examine the role of Indian diaspora in Indian public diplomacy. 

Key Words : Public Diplomacy, India, Indian Diaspora. 

1. INTRODUCTION  

Public diplomacy is a means of promoting the soft power of a country. Soft power, which is a 

skill of influencing others to achieve planned results through attraction rather than coercion or 

force, is necessary in foreign policy. In the use of soft power, international migrants represent 

the soft power of their homeland and promote cultural, political and economic relations between 

their homeland and the country of residence. 
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Diasporas are important for public diplomacy in facilitating the interaction between states. As 

a matter of fact, the Indian diaspora, the international face of India, plays a key role in protecting 

the country’s interests in foreign policy and meeting the needs of its development. 

2. PUBLIC DIPLOMACY 

Public diplomacy is an area covering many actors and networks. Public diplomacy, which is 

carried out with the aim of protecting national interests and achieving foreign policy objectives, 

is a means of communicating with the public in other countries in order to inform and influence 

the target audience abroad. Public diplomacy, which is carried out with the aim of protecting 

national interests and achieving foreign policy objectives, is a means of communicating with 

the public in other countries in order to inform and influence the target audience abroad. Public 

diplomacy, of which scope is broadened day by day, is a tool which is not only a state-centered 

and in which the influence of non-state actors also increases in international relations. In this 

context, the power of non-state actors in public diplomacy and their roles in international 

politics have increased and a system of non-state-centered relations has emerged in the global 

environment. 

Public diplomacy, which aims to explain the thoughts, ideals, institutions, culture, national 

goals and current policies of its nation to foreign peoples, (Tuch, 1990, p.3) is the advances in 

communication technologies that improve global information flow (Seib, 2009, p.772). Public 

diplomacy is a method used by countries that want to be international actors and who face 

international problems or who want to be the result of a world-related issue (Bozkır, 2013, 

p.32). Public diplomacy, which intends to influence the people in the target country and make 

these people to force their government for changing their domestic and foreign policies, aims 

to create an innovative environment (Szondi, 2008, p.7).   

3. DIASPORA 

The “diaspora” referred to physically dispersed religious groups (peoples, churches or 

communities) living as minorities among other people and other beliefs for a long time. The 

word reached to its peak in the 1970s and 1990s and was used for many people around the 

world. The word included the components of a national population and was directed to 

professional groups, including scientists, intellectuals and engineers, and even to French and 

Nigerian football players (Dufoix, 2008, p.1).  

In the process of time, the diaspora began to function as the expression of globalized identities, 

crossing national boundaries, blending cultural expressions, and the sense of a national and 

cultural belonging (Turner, 2019, p.45). The diaspora, which is a multi-purpose word, was also 

used among journalists and the state authorities. State authorities used the word diaspora to stay 

in touch with descendants of national and religious community representatives and ex-

immigrants (Dufoix, 2008, p.1). In this way, the diaspora has become a term that expresses the 

phenomenon of being spread from anywhere. Diaspora, which refers to a population spread 
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across more than one region as an organization of an ethnic, national or religious community 

in one or more countries, is a sign of the diversity of migration. The diaspora, which means the 

establishment or maintenance of the connection based on the origins and the establishment of 

a broad framework based on the established stance (Dufoix, 2008, pp.2-3), is a key actor of 

public diplomacy. Nowadays, diasporas are very effective, and they have an indispensable 

importance (Eriksen, 2019, p.51). 

4. PUBLIC DIPLOMACY of INDIA  

In the global context, India has been among the countries that have risen in terms of power in 

recent years. The growth of the Indian economy and the recognition of its actual nuclear status 

by the United States and other forces have changed the external perception towards India. 

Although India has shown to the whole world its military and economic strengths, it has realized 

that the hard power has its limitations in terms of attracting the world. India’s tendency to use 

soft power to increase its attractiveness in the international arena has revealed the necessity of 

cooperation. India’s, which is one of the few countries in the world in terms of soft power 

sources, goal of combining its soft power potential with its military and economic power has 

led the country to start its public diplomacy practices. India has aroused interest in abroad with 

its features of having a rich history, culture and civilization. The other factors that have 

influenced the interest in India are listed as the economy, the signs of the existence of a more 

conscious civil society, the values of peace, the struggle against colonialism, its position in 

innovation and information technologies. India’s entertainment industry, Bollywood and the 

contribution of Indian writers to English literature have set an environment for the country to 

be followed by the world. Indian music, dance, fashion, art, cuisine and the popularity of Yoga 

have contributed to India’s growing soft power. Besides these, the large and influential Indian 

diaspora has an important place in India’s soft power activity. In this respect, public diplomacy 

has become a vital instrument of India’s foreign policy and the country aims to advance its 

international importance and influence through public diplomacy activities. 

India has devoted significant resources to public diplomacy in recent years, and the way India 

uses public diplomacy and its efforts to shape the public opinion has diversified. In spite of all 

these issues, the excess of the poor population in the country, corruption, child labor, pollution 

in urban areas, violence against women, the existence of people who do not have access to 

electricity are the negative features that capture the attention of the whole world for India. When 

these contradictory trends are taken into account, soft power is worse than what appears in 

objective criteria. 

5. INDIAN DIASPORA  

According to the report published by the United Nations, the largest diaspora in the world in 

2019 is the Indian diaspora with 17.5 million (https://economictimes.indiatimes.com). Except 

for India, Indians mostly live in the United States of America. The Indian diaspora plays a role 
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in the formation of India’s foreign policy. The Indian diaspora, which has an important place 

in India’s development strategy, is a part of India’s growth story. The Indian diaspora acts as 

informal Indian ambassadors, effective in the transfer of information and the sharing of 

resources, and carries out activities to protect India’s interests in abroad. 

One of the noteworthy roles played by the Indian diaspora is the nuclear cooperation agreement 

signed between India and the United States in 2008. The work undertaken by people of Indian 

origin in politics, commerce, education and entertainment in abroad supports India’s interests. 

Thanks to the Indian diaspora, cooperation is established between countries. The cooperation 

with Portugal in the fields of science, technology, trade and investment is the result of the efforts 

of the diaspora. The Indian diaspora is making an intense effort to develop India’s defense 

strategy and it is working with Indian foundations and councils to strengthen its defense 

cooperation with North America. Thanks to the Indian diaspora, India attracts the attention of 

the other countries and builds positive relations over time. The relationship established with 

Saudi Arabia and Israel is an indication of this. 

6. CONCLUSION  

In a rapidly globalizing world, diasporas emerge as one of the international powers. The Indian 

diaspora, which is an international power, has great potential. The Indian diaspora brings 

together human and financial capital for interests and economic and social development of 

India. The Indian diaspora contributes to India by managing companies in addition to money 

transfers and supports national development. The Indian diaspora, which plays a major role in 

transferring knowledge, skills and technology to India, is a means of providing information to 

India and establishing cooperation between India and other countries to deal with the challenges 

to be faced. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVLET ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ, DİJİTAL 

DEVLET (ELEKTRONİK (E)- DEVLET): TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

İsmail MARDİNLİ 1 

Özet 

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi kamusal hizmetlerin sunumunda da 

etkisini göstermiştir. Devletler, bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu yenilikler neticesinde dijitalleşme sürecine 

girmiştir. Bu süreçte kamusal hizmetlerin sunumunda bilgi teknolojilerini kullanmak suretiyle vatandaşlara daha 

hızlı, güvenilir ve etkin hizmet sunma olanağı veren e-devlet modeline geçiş başlamıştır. Yaşanan bu değişim 

neticesinde hizmet sunumunda bürokratik engeller kalkmış, şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik artmıştır. 

Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin devlet üzerindeki dönüşümü kapsamında hizmet sunumunda yaşanan dijital 

dönüşümün Türkiye’deki e-devlet uygulamaları örneğinde açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilk önce 

e-devleti ortaya çıkaran ve gelişimine etki eden faktörler ile amaçları, yararları ve olumsuzlukları açıklanacaktır. 

Ayrıca, Türkiye’de e-devlet uygulamalarının neler olduğu ve e-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 

üzerinde durulmuştur. Son olarak ise kamu yönetimine etkileri ve klasik devlet ile karşılaştırılması yapılacaktır.  

Çalışma sonucunda, e-devlet uygulamaları neticesinde hizmet sunumunda verimliliğin, şeffaflığın ve hesap 

verebilirliğin arttığı görülmüştür. Ayrıca, bürokratik engellerin kalktığı, bilgi ve hizmetlere daha kolay erişebilme 

imkânı doğduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme, E-devlet. 

THE TRANSFORMATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE 

GOVERMENT, DIGITAL GOVERNMENT (ELECTRONIC (E) – GOVERMENT): 

TURKEY SAMPLES 

 Abstract 

The developments in the field of information technologies shows the effect the public services as well as in many 

other areas. Governments, have entered digitalization process as a result of innovations brought by information 

technologies. In this process, the transition to the e-government model, which provides the citizens with a faster, 

more reliable and efficient service by using information technologies in the provision of public services, has 

started. As a result of this change, bureaucratic obstacles have been lifted in service provision, transparency, 

accountability anda efficiency have increased. 

İn this study, experienced in the provision of services within the scope of information technology conversions on 

the government of the digital conversion of e-government applications in Turkey aims to explain for example. In 

this context, the factors that bring out the e-government and the factors affecting it is development will be 

explained. Also, what is in the e-government applications in Turkey and focused on the problems encountered in 

e-government applications. Finally, the effects on public administration and comparison with the classical 

government will be made. 

                                                           
1 Doktora öğrencisi, Harran Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye, 

ismailmardinli63@gmail.com 
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As a result of the study, as a result of e-government applications, it was seen that efficiency, transparency and 

accountability increased in service delivery. In addition, it has been established yhat bureaucratic obstacles have 

been removed and the possibility of accessing information and services more easily. 

Key Words : Information Technologies, Digitization, E-Government. 

1. GİRİŞ 

21. yüzyıl itibariyle dünyada birçok alanda teknolojik gelişmeler ışığında dönüşümler 

yaşanmaktadır. Yaşanan bu dönüşümler hayatımızı ekonomik, toplumsal ve yönetim tarzı 

anlamında etkilemektedir. Küreselleşme ile birlikte dünyada bilgi toplumuna geçiş süreci 

kaçınılmaz olmuştur. Bu süreç içerisinde çoğu ülke kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi 

teknolojilerini kullanmak suretiyle vatandaşlara elektronik ortamda daha kolay, hızlı ve etkin 

hizmet sunma olanağı veren e-devlet modeline geçişi başlatmıştır. Dolayısıyla, kamusal 

hizmetlerin elektronik ortama geçişini amaçlayan e-devlet modeli bu çabaların bir ürünü olarak 

ortaya çıkmıştır. 

E-devlet bağlamında bilgi teknolojileri, örgütlerin yapısında ve davranışsal ilişkilerinde 

değişimler ortaya çıkarmaktadır. Yeni bir hizmet sunma modelinin ortaya çıkmasıyla kamusal 

hizmetlerin sunumunda etkinlik, verimlilik ve kalite artmıştır. Bilgisayar ve internet aracılığıyla 

vatandaşların istekleri göz önünde tutularak hızlı ve kolay bir şekilde bilgiler sunulmakta, 

işlemler hızlandırılmakta ve yönetimsel katılım daha aktif olmaktadır. 

Bilgi teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşması ile birlikte halkın karar alma süreçlerinde ve 

uygulanan politikalarda etkileri daha fazla olmuş ve yöneticilerin de halkın isteklerine 

erişebilmesi kolaylık kazanmıştır. Bu bağlamda gelişen bilgi teknolojileri sayesinde devlet-

vatandaş ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. Elektronik hizmet sunumunun piyasa anlayışında 

zaman ve maliyet açısından avantajlar sağlaması bu modelin kamu yönetiminde de 

uygulanmasını gündeme getirmiş ve böylece e-devlet kavramı literatürdeki yerini almıştır.  

Klasik devlet anlayışında var olan hantal yapı ve bürokratik işlemlerin çokluğu kamusal 

hizmetlerin sunumunda verimsizliğe neden olmaktadır. Bu bağlamda, klasik devlet 

anlayışındaki hantal iş süreçlerinden kurtulup bilgi teknolojileriyle uyumlu, daha hızlı ve 

verimli hizmet sunan ve kurumlara gitmeye gerek kalmadan işlemleri elektronik ortamda 

yapmayı sağlayan e-devlet modeline geçiş bir gereklilik olmuştur.  

Bilgi teknolojilerinin devlet üzerindeki dönüşümü kapsamında, bu çalışmanın birinci 

bölümünde, bilgi teknolojileri ve e-devlet kavramları açıklanacak, e-devlet kavramının yapısı 

ve unsurları incelenecek, amaç ve hedefleri, yararları ve e-devletin olumsuzlukları ile yöneltilen 

eleştiriler ele alınacaktır. Daha sonra ise, e-devletin gelişim süreci, ortaya çıkışı, gelişim 

aşamaları ve gelişimine etki eden faktörler bağlamında açıklanacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, e-devletin uygulama alanı kapsamında, e- devlet 

uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar açıklanacak ve e-devlet uygulamalarının kamu 



 

521 
 

yönetimine etkileri ele alınacaktır. Daha sonra ise, klasik devlet ve e-devlet karşılaştırması 

yapılacaktır. 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise e-devletin Türkiye özelindeki gelişim süreci,  

uygulamadaki e-devlet örnekleri, sağladığı yararlar ve uygulamanın önündeki engeller ele 

alınacaktır. Son olarak ise Türkiye’de e-devlet ile ilgili bazı sayısal veriler ortaya konularak 

çalışma sonuçlandırılacaktır. 

2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRONİK DEVLET (E-DEVLET) KAVRAMI 

Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç ve bilginin artan önemi bilgi sektörü adında yeni bir alanın 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bilgi teknolojileri, yönetim ve karar alma sürecinde ihtiyaç 

duyulan verilerin toplanmasını, işlenmesini ve bu verilerin depolanıp, dağıtılmasını sağlayan 

bileşenlerin tümünü ifade etmektedir. E-devlet ise, sunulan hizmetlerde etkinliğin ve 

verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanıldığı 

yönetim anlayışını ifade etmektedir (Güven ve Alan, 2018, s. 181).  

2.1. Bilgi Teknolojileri Kavramı 

Dünya’daki rekabet üstünlüğünü ele geçirmenin kilit noktalarından biri, bilgi teknolojilerine 

hâkim olmak, teknolojiyi üretebilmek ve kullanabilmektir. Günümüzde artık bilgi teknolojileri 

en değerli kaynaklar olarak kabul edilen altın ve petrolün yerini almakta ve birçok ülkenin 

kalkınma stratejilerini bilgi teknolojileri üzerine inşa ettikleri görülmektedir. Bilgi teknolojileri 

kullanımının giderek yaygınlaşması devlet-vatandaş ilişkilerinde de değişime yol açmıştır. 

Bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte klasik devletin yerini e-devlet almıştır (Aydın, 

2007, s. 296). 

Bilgi teknolojileri, bilginin işlenip depolanmasını, başka bir yere iletilmesini, istenilen bir 

yerden elektronik ve benzeri yollarla bu bilgilere erişilmesini sağlayan teknolojiler bütünü 

olarak ifade edilmektedir (Taş, Uçacak ve Çiçek, 2017, s. 2304). Bilgi teknolojileri, toplumsal 

ve yönetsel değişimlerin odağında yer alan bir konudur. Yönetsel anlamda bilgi teknolojileri, 

bilginin ortaya çıkarılması, saklanması ve dağıtımı için kullanılan çeşitli araç ve yöntemleri 

ifade eder. Bu bağlamda bilgi teknolojileri, sesli, resimli, yazılı ve sayısal verilerin toplanarak 

işletilmesine, depolanmasına ve dağıtımına olanak veren elektroniğe dayalı bir yapıdır. 

Toplumsal anlamda bilgi teknolojileri ise, bireylere düşüncelerini dile getirme, bunları başka 

bireylere aktarma, siyasi ve demokratik süreçlerde vatandaşın katılımını sağlama açısından 

önemli bir araç olmaktadır (Güven ve Alan, 2018, s. 182). 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, ekonomik, toplumsal ve yönetsel anlamda bilgi 

çağı şeklinde nitelendirilen ve insanlık için bir dönüm noktası olarak görülen değişimi meydana 

getirmiştir. Bilgisayar ve internet başta olmak üzere, bilgi teknolojileri alanında son yarım 

yüzyılda yaşanan gelişmeler verilerin işlenmesine büyük bir hız kazandırmış ve bilginin daha 

hızlı, güvenilir ve kolay şekilde iletilmesini kolaylaştırmıştır. Özellikle bilgisayarın icadı ve 
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kullanımının yaygınlaşması, bilgilerin bir araya getirilmesinde, saklanmasında ve işlenmesinde 

büyük kolaylıklar sağlamıştır. Buna ek olarak internetin de yaygınlık kazanması sonucunda 

bilginin dağıtımı ve paylaşımı süreçleri kolaylaşmıştır (Yüksel, 2005, s. 249). 

İnternet, bilgi teknolojileri içerisinde günümüzde en çok kullanılan teknolojilerden biridir. 

İnternet ve dijital teknolojiler hem fırsatlar sunmakta hem de tehditlere neden olmaktadır. 

Bireyler internet ve dijital teknolojiler aracılığıyla hem bilgiye hem de eğlenceye aynı anda 

erişebilmektedir (Aksoy, 2003, s. 21). Bilgi teknolojilerinin kullanılmasına özel hayata 

müdahale imkânı verdiği gerekçesiyle kuşkulu yaklaşanlar olmuştur. Gelişen teknolojilerin 

insanları anti sosyal yaptığı ve fiziki iletişimi kopardığı düşünülmektedir (Turan ve Çolakoğlu, 

2008, s. 111). Bilgi teknolojilerinin en önemli ayaklarından birini oluşturan internete yapılan 

bu eleştiriye rağmen internetin günümüzde çok büyük öneme sahip olduğu ortadır.  

Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler o denli hızlı ve kapsamlı olmakta ki bu alanda yaşanan 

gelişmeler, devlet yönetimi, sağlık, eğitim vb. alanlarda bilgi teknolojilerinin getirdiği 

fırsatların fizikteki adıyla bir “kuantum sıçraması” şeklinde nitelendirilebilecek kadar büyük 

olabileceğini göstermektedir. Özellikle 1990’lardan itibaren yaygınlaşan bilgi teknolojileri 

programları birçok alanda dönüşüme yol açmıştır (Aydın, 2007, s. 300). Dönüşüme uğrayan 

alanlardan biri de devletin yönetim anlayışı ve hizmet sunma şekli olmuştur. Artık klasik 

devletin yerini e-devlet almaya başlamıştır.  

2.1.1. Bilgi teknolojilerinin kamu yönetimi anlayışındaki rolü 

Kamu yönetimi, küreselleşme ile birlikte bir değişim içerisine girmekte ve yeni ihtiyaçlara 

cevap verebilecek hale dönüştürülmektedir. Bu değişim kamu kesiminin hizmet sunma şekline 

de yansımaktadır. Genel olarak hantal bürokratik yapılar olarak kabul edilen kamu yönetimi, 

yapılan reform çalışmaları ve bilgi teknolojilerinin kullanımıyla etkin hale dönüştürülmektedir. 

Bu bağlamda vatandaşa daha kaliteli hizmet verilmekte, zaman, emek ve maliyet anlamında 

tasarruf sağlanmaktadır (Sevinç, 2006, s. 357). 

Kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı genellikle gereksiz bürokratik işlemlerin yol 

açtığı verimsizliği önlemek için yapılan reform çalışmaları ile ilişkilendirilmektedir. 

Dolayısıyla kamu yönetimi, özel sektöre hakim olan yönetim anlayışını kamuda da 

uygulayabilmek için bilgi teknolojilerini kullanmaya başlamıştır (Taş, vd., 2017, s. 2305). 

Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanılması hizmetlerin daha hızlı, 

kaliteli ve verimli şekilde verilmesini sağlamaktadır. Özellikle internet teknolojisi bu noktada 

önemli bir ateşleyici olmuştur. İnternetin yaygınlaşması o denli hızlı olmuştur ki bu hızın devlet 

yönetimine etkisi de beklenenden daha hızlı gelişmiştir. İnternet sayesinde kamu hizmetleri 

elektronik ortama aktarılmış ve bireyler kesintisiz bir şekilde bu hizmetlerden yararlanmaya 

başlamıştır. Artık geleneksel kamu hizmeti sunumundaki sıra bekleme, zaman kaybı ve 

kırtasiyecilik gibi bürokratik işlemler azalmakta ve kamu kesiminde internet ve bilgisayar 

kullanımı vazgeçilmez olmaktadır (Aydın, 2007, s. 299).  
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Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşmaya başladığı 1990’lı yılların sonunda birçok 

hizmet internet üzerinden görülmeye başlamıştır. Kamu kesimi tarafından bilgi teknolojilerinin 

kullanımı kamu yönetiminde büyük bir dönüşümün habercisi olmuştur. Bilgi teknolojilerinin 

kullanımıyla vatandaşın devletten beklediği hizmetlerin sunumunda önemli gelişmeler 

olmuştur. Bilginin istenilen zamanda, doğru ve güvenilir şekilde verilmesi, erişilebilir ve 

paylaşılabilir olması göz önüne alındığında kamu yönetiminin bilgi teknolojilerini kullanarak 

etkin ve kaliteli hizmet sunması vatandaşlar açısından olumlu olmaktadır (Karkacıer, 2014, s. 

12).  

Kamu sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı ve bilgi yönetiminin amaçları, e-devlet 

aracılığıyla bilgi yönetimini uygulamak, kamuda rekabetçi ortam oluşturmak, karar alma ve 

liderlik konusunda destek olmak, en iyi ve yeni uygulamaları belirlemek, stratejik planlamayı 

güçlendirmek, insan sermayesini korumak ve takım ruhunu geliştirmek ve kamu görevlileri ile 

vatandaşların devlete karşı güvenlerini arttırmaktır (Sansarcı, 2013, s. 12). 

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bilgi teknolojilerinin kullanımı neredeyse 

zorunluluk haline gelmiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, piyasaya müdahalede 

bulunulmaması, kamu hizmetlerinin sunumunda yönetişimi, özel sektördeki işletme mantığının 

kamuya aktarılmasını ve vatandaş katılımını esas alan bir yapıda olduğundan bilgi 

teknolojilerinin bu süreci hızlandıracağı ve internet sayesinde katılımı arttıracağı ifade edilebilir 

(Sönmez, 2016, s. 153). Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber merkez ve 

çevre arasındaki iletişim daha hızlı ve güvenilir olmuştur. Bu durum bilgi teknolojilerinin 

önemini daha da arttırmış ve yönetimin vazgeçilmez unsuru haline getirmiştir (Nacak, 2012, s. 

15).  

Bilgi teknolojilerinin kamu yönetimi üzerindeki etkisine ilişkin iki görüş vardır. İlki e-devlet 

uygulamasını savunan ve devlet ile vatandaşlara kolaylık sağladığını vurgulayan yaklaşımdır. 

Bu yaklaşıma göre, e-devlet uygulamaları bazı olumsuzluklar içerse de yararları daha fazla olan 

bir uygulamadır. E-devlet ile birlikte hizmetlerde etkinlik ve verimlilik artmış ve bilgilere daha 

kolay erişebilme imkânı doğmuştur. İkinci yaklaşım ise, e-devlete demokrasi dışı uygulamalara 

yol açtığı ve birincil ilişkilere zarar verdiği düşüncesiyle olumsuz yaklaşmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre, e-devlet uygulaması bilgilerin menfaat gruplarının eline geçmesine ve özel 

yaşamın mahremiyetine zarar vermesine neden olacaktır (Tataroğlu, 2008, s. 265). 

Günümüzde kamu sektörü dijital çağda bir yönetişim anlayışı ile hareket etmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda kamu hizmetlerinin sunumunda bir dönüşüm yaşanmıştır ve bu dönüşümün 

merkezinde bilgi teknolojilerinin yer aldığı görülmektedir. Kamu sektörü tıpkı özel sektör gibi 

hizmet sunmaya başlamıştır.  

2.2. E-Devlet Kavramı 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma süreci ile birlikte önemli değişimler yaşanmıştır. 

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sosyo-ekonomik 
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bir dönüşüm gerçekleşmiş ve bunun sonucunda e-devlet kavramı ortaya çıkmıştır (Nacak, 2012, 

s. 16). Başlangıçta bilgi ve otomasyon sistemi olarak kabul edilen e-devlet kavramı, sonrasında 

internetin yaygınlaşması ile birlikte hizmet sunumunda vazgeçilemez bir unsur olmuştur. 

1990’lı yılların sonundan itibaren bilgi teknolojilerinin kullanımının artmasıyla e-devlet 

çalışmalarına büyük önem verilmiştir (Balcı ve Kırılmaz, 2009, s. 47). 

E-devlet kavramı ilk kez 1993’te ABD’deki “Ulusal Performans Araştırması”nda 

kullanılmıştır. Literatürde farklı tanımlamaları yapılmıştır. Layne ve Lee’ye göre e-devlet, 

hükümetlerin kamu bilgisine daha rahat ulaşabilmesi ve vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer 

hizmet bekleyen birimlere hizmet sunmak amacıyla internet başta olmak üzere teknolojiyi 

kullanmasıdır. Devadoss’a göre e- devlet, hükümetlerin bilgi teknolojilerini kullanmak 

suretiyle vatandaşlarına yönetim odaklı hizmet yerine vatandaş odaklı hizmet sunmasıdır. 

Heeks’e göre ise e-devlet, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır (Maraş, 2011, s. 122-123). 

E-devlet, bilgi teknolojilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet sunumunda, vatandaşlar 

tarafından ise yönetim sürecine katılımlarında kullanılmasıdır. E-devlet, bilgi teknolojilerini 

temel araç olarak kullanmaktadır. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde verimliliğin artmasına 

olanak sağlamaktadır. E- devlet, devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken 

hizmetlerin ve vatandaşların da devlete karşı olan görevlerinin karşılıklı şekilde elektronik 

ortamda kesintisiz bir biçimde yürütülmesidir (Güler ve Şahnagil, 2017, s. 19). 

Dünya’da e-devlet ile eş anlamlı “online government”, “electronic government” ve “digital 

government” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Ülkemizde ise, “elektronik devlet” ve “dijital 

devlet” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Farklı şekillerde isimlendirilseler de aslında hepsi bir 

noktada aynı anlama gelen ve bilgi toplumunun birer ürünüdürler. Sanayi toplumunda ürün 

üretmek önemliyken, bilgi toplumunda bilgi teknolojilerini kullanıp bilgi üretmek önemlidir. 

Devletler de bu süreçte e-devlete dönüşerek geleneksel devlet anlayışından kopmaktadır (Özer, 

2017, s. 463). 

E-devleti sadece teknolojik olanakların kullanılması olarak görmek eksiklik olur. Çünkü e-

devlet uygulaması aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve vatandaşların 

potansiyellerini maksimize eden ve bunların değerlendirmesini içeren bir felsefe değişimini de 

kapsamaktadır. Dolayısıyla vatandaşlar artık yönetişim sürecinin bir ortağı haline gelmektedir. 

Bunun yanında e-devleti e’den (elektronikten) daha çok devletle ilgili bir yaklaşım olarak 

görmek daha doğrudur. Heeks, “e” ile “devletin” birleştirilmesinde hibrit yöntemlerin 

bulunmasını önermiştir. Ona göre klasik devlet anlayışı ile sunulan hizmetler elektronik ortama 

aktarılmış olsa da halen aynı zihniyet ile sunulmaya devam etmektedir. Ancak doğru olan 

hizmet sürecinin de revize edilerek vatandaş odaklı bir yaklaşımın benimsenmesidir. Aksi 

halde, e-devlet uygulamasından yarar beklemek mümkün olmayacaktır (Balcı, 2008, s. 319).  
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2.3. E-Devletin Yapısı ve Unsurları 

1980’li yıllardan itibaren yönetim anlayışında değişimler meydana gelmiş ve geleneksel devlet 

anlayışının temel unsurları yeni yönetim anlayışı ile birlikte biçim değiştirmiştir (Eryılmaz, 

2011, s. 39). E-devlet uygulamasının temelinde geleneksel devlet anlayışının bazı unsurları yer 

almaktadır. Başka bir deyişle, geleneksel devlet anlayışında geçerli olan unsurlar e-devlete de 

geçerli olmaktadır. Her ikisinin de temelinde aynı mantık olmakla birlikte e-devlet bilgi çağı ve 

bilgi toplumu gerekleri çerçevesinde yeniden yorumlanmaktadır. E-devletin unsurları sunulan 

hizmetlerin ağ ortamında sunulmasından dolayı ağ mantığı çerçevesinde düşünülmelidir 

(Çarıkçı, 2010, s. 99). 

Devletin temel unsurları olan vatandaş, kurum, şirket, hizmet ve yönetim e- devlette; e-

vatandaş, e-kurum, e-şirket, e-hizmet ve e-yönetim halini almıştır. E- vatandaş, devletle olan 

ilişkisini bilgisayar ağları aracılığıyla gerçekleştiren vatandaştır. E-kurum, vatandaşlara dijital 

ortamda bilgisayar ağları üzerinden hizmet veren kurumdur. E-şirket ise, çevre ile olan 

işlemlerini ve iletişimini bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştiren şirkettir (Şahin ve Örseli, 

2003, s. 346). E-hizmet, vatandaşın ihtiyaç duyduğu ve talepte bulunduğu bilgilere ve belgelere 

elektronik ortamda hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesidir. E-yönetim ise, vatandaşa sunulan 

kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını ve kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin 

kullanılmasını ifade eder (Nacak, 2012, s. 22).  

2.4. E-Devletin Amaçları ve Hedefleri 

E-devlet, genel olarak hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını, erişilebilir olmasını, 

vatandaşların yönetime katılımını ve devlet kurumlarının etkinliğini amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda e-devletin amaçlarını genişletecek olursak şu şekilde sıralamak mümkündür (Zengin 

ve Öztaş, 2008, s. 89): 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının benimsenmesi,  

 Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, 

 Kamu yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik, 

 Kamu yönetiminde kesintisiz hizmet, 

 Vatandaşın yönetime etkin bir şekilde katılımı, 

 Maliyetlerin düşürülmesi ve hata oranlarının en aza indirilmesi, 

 Bilgilere kolay, hızlı ve rahat erişimin sağlanması, 

 Denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve işlemlerin kontrol altında tutulmasıdır. 

Sayılan bu amaçlar ve e-devlet yapılanmasının tam anlamıyla hayata geçirilmesi sonucunda 

belirlenen hedeflere ulaşılmak istenmektedir. Bu hedefler ise şu şekildedir (Alodalı ve Arslan, 

2004, s. 392):  
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 Teknoloji ağırlıklı üretilen projelerin net açıklanması sağlanacaktır. 

 Devlet bürokratik yapısından kurtulacak ve daha hızlı, dinamik ve modern bir yapıya 

kavuşacaktır. Böylelikle de devlet, ekonomik anlamda rekabetçi konuma gelecektir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin verimli çalışması sağlanacaktır. Bunun için 

aralarında entegrasyon gerçekleştirilecek ve uygulamalarda birlik sağlanacaktır. 

 Vatandaşa hizmet sunan devlet anlayışına geçilecektir. Başka bir ifadeyle “önce devlet 

anlayışından,” “devlet vatandaşı için vardır” anlayışına geçilecektir. 

 Vatandaşların kamu kurumlarına olan güvenirlikleri artacaktır.  

 Kamu hizmetlerinin sunumunda ve dağıtımında maliyetler azalacaktır. 

 Sabah 8 akşam 5 çalışma anlayışının yerini 7/24 kesintisiz hizmet anlayışı alacaktır. 

 Devlet, kuracağı veri tabanı sayesinde sistemde var olan bilgiyi vatandaştan tekrar 

istemeyecektir. 

 Hesap verebilir, şeffaf ve güvenilir bir kamu yönetimi oluşacaktır.  

2.5. E-Devletin Yararları 

Kamu sektöründe yaşanan büyüme ile birlikte kamu hizmetlerinde de artış yaşanmıştır. Buna 

bağlı olarak kamu sektörü daha bürokratik ve hantal bir görünüme kavuşmuştur. E-devlet 

uygulamalarının bu olumsuz görünümü ortadan kaldıracağı ve vatandaş ile devlet arasında yeni 

bir köprü olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla e- devletin kamu kurumlarında bir dönüşüme 

neden olduğu ve birçok yarar sağladığı belirtilmektedir (Nacak, 2012, s. 22). 

Güçlü ve etkin bir e-devlet modelinin uygulanması o ülkede ekonomik kalkınma, sosyo-

kültürel gelişme, yaşam kalitesinin artması ve katılımcı demokrasi konusunda önemli yararlar 

sağlamaktadır. E-devletin sağladığı yararları şu şekilde belirtmek mümkündür (Yıldırım ve 

Öner, 2004, s. 50): 

 Hızlı ve etkin işleyen bir devlet, 

 Devletin şeffaflaşması, 

 Vatandaşın her düzeyde yönetime katılımının sağlanması, 

 Kurumlar arasında bilgi alışverişi yapılarak tekrarlar önlenecek, 

 Vatandaş memnuniyeti artmış olacak, 

 Ekonomik gelişme destelenecek, 

 Bürokratik alışkanlıklar azaltılmış olacak, 

 Vatandaşların istekleri birincil olacak, 
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 Vatandaş devlet ilişkisinde güven ortamı sağlanacak, 

 Politikacıların kişisel menfaatleri için yapmış oldukları harcamaların ve yanlış 

yatırımların önlenmesi sağlanacaktır. 

Görüldüğü üzere bir ülkede güçlü ve etkin bir e-devlet modelinin uygulamada olması o ülkede 

hem ekonomik anlamda, hem devlet ve vatandaş ilişkilerinde hem de vatandaşların yönetime 

katılımını ifade eden katılımcı demokrasi bağlamında önemli yararlar sağlamaktadır. Sunulan 

kamusal hizmetler herkese eşit ve etkin bir şekilde ulaşacak ve şeffaf devlet yapılanması 

sayesinde vatandaşın devlete olan güveni sağlanacaktır.  

2.6. E-Devletin Olumsuzlukları ve Yöneltilen Eleştiriler 

E-devletin belirtilen birçok yararının yanında çeşitli nedenlerden kaynaklanan olumsuz ve 

eleştirilebilecek yönleri de bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan ilki ve en çok dikkat çekeni 

dijital bölünme ve dijital uçurum olarak nitelendirilen bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim 

konusunda eşitsiz bir dağılımın olmasıdır. Bu eşitsiz dağılım, e-devlet uygulamalarının tam 

anlamıyla işlemesinin önündeki en büyük engel olmaktadır. Dolayısıyla bu olumsuzluğa bir 

çözüm bulunamazsa e-devlet ile amaçlanan etkin bir kamu yönetimi yerine, adaletsizliğin 

olduğu ve e-devlet krizinin derinleştiği bir durum ortaya çıkacaktır (Sansarcı, 2013, s. 32). 

E-devlet konusundaki diğer olumsuzluklar ise genellikle gelişmekte olan ülkelerin kendi 

eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzluklar, hukuki alt yapı yetersizliği nedeniyle 

kişisel verilerin korunamaması, teknik alt yapı eksikliğinden dolayı internet kullanımında 

bölge, cinsiyet, yaş ve eğitim açısından büyük farklar görülmesi, başka bir deyişle dijital 

uçurum olması, fizibilite eksikliği olması, geri dönüşümün hesap edilememesinden dolayı 

verimsiz uygulamaların yaşanması, bilgi teknolojileri konusunda nitelikli elaman eksikliğinden 

dolayı özel sektöre bağımlı olunması ve kurumsal bilgilerin başkaları ile paylaşılması gibi 

olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır (Naralan, 2008, s. 30).  

E-devlete ilişkin yapılan birtakım eleştiriler de bulunmaktadır. Bu eleştirileri şu şekilde 

belirtmek mümkündür (Nacak, 2012, s. 35): 

 E-devlet modeli gelişmekte olan ülkelere uygulanırken modelin sosyo- ekonomik 

boyutu arka planda tutulmaktadır. 

 Ekonomik ve dijital uçurum ortadan kaldırılmadan yapılan projeler, gelişmekte olan 

ülkeleri bu projeler için müşteri yapmaktan ve bu sayede uluslar arası sermaye için kâr 

alanı oluşturmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

 E-devlet, neo-liberal bir söylem olan devletin küçültülmesi söylemine karşın, bilgi ve 

iletişim teknolojileri sayesinde gerekli alt yapıyı kurarak bu teknolojilere dair 

hizmetlerin müşterisi olma ilkesine dayanmaktadır. 
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 İthal edilen e-devlet uygulamalarının, gelişmekte olan ülkelerde kaynakların adil 

paylaşımı konusunda yaşanan olumsuzlukları göz ardı ettiği ve bundan dolayı çarpık bir 

işleyiş gösterdiği belirtilmektedir. 

E-devlet konusunda önemli eleştiri noktalarından biri de kişisel verilerin korunamamasıdır. 

Bilgi teknolojileri ile birlikte veri tabanlı bir toplum ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda gerçek ve 

tüzel kişilere ait bilgilerin, kamu güvenliği ve kamu düzeni gibi nedenlerle veri tabanından 

sızdırılması, kaybedilmesi ve çalınması önemli bir sorun teşkil etmektedir (Yıldız, 2009, s. 71). 

E-devlet yapılanmasına yönelik diğer bir eleştiri noktası ise kavramsaldır. Buradaki eleştiri e-

devlet terimi yerine e-bürokrasi teriminin kullanılmasının daha doğru olacağı yönündedir. 

Çünkü devletin tüm hizmetleri elektronik ortamda sunması imkânsızdır. Örneğin, hastane için 

elektronik ortamda randevu alınabilir ancak, teşhis için fiziki muayene şarttır. Dolayısıyla e-

devlet yerine e-bürokrasi kavramının kullanılması daha doğru kabul edilmektedir. Diğer bir 

eleştiri noktası ise, e-devletin hizmetleri tek tipleştireceği düşüncesidir. Bu durumda bireylerin 

farklı nitelikteki gereksinimleri dikkate alınmamış olacaktır (Nacak, 2012, s. 36). 

E-devlete yönelik bu olumsuzluklar ve yöneltilen eleştirilerin haklılık payı olmakla birlikte, 

bunların nedeninin e-devletin gelişim sürecinde olan bir yapılanma olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Dolayısıyla bu olumsuzluklarının giderilebilmesi açısından e-devletin gelişim 

sürecini incelemek çözüm bağlamında önemli fayda sağlayacaktır.  

2.7. E-Devletin Gelişim Süreci  

E-devletin gelişim süreci başlığı altında e-devletin ortaya çıkışı, gelişim aşamaları ve gelişimine 

etki eden faktörler açıklanacaktır. 

2.7.1. E-devletin ortaya çıkışı 

E-devletin gelişim sürecine bakıldığında 1960 ve 1970’li yıllarda bilgi teknolojilerinin sadece 

bilgi işlem otomasyonunda kullanıldığı görülmektedir. Bu süreçte e-devletle ilgili ilk büyük 

adım 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla atılmıştır. Bu çerçevede kamu 

personellerinin bilgisayar kullanımlarında artış olmasıyla kamuda bilgi yönetimi faaliyetlerinin 

yerinden yapılması başlamıştır. 1990’lı yıllarda ise internetin hızla yayılması ve bu sayede daha 

önce hiç olmadığı kadar bilginin üretilip dağıtılması, yönetim bilgi sistemleri kavramını ortaya 

çıkarmış ve e-devlet sürecinin en önemli adımları atılmaya başlamıştır (Çarıkçı, 2010, s. 98). 

ABD’nin Ulusal Performansın Gözden Geçirilmesi Bilgi Teknolojisi Raporuna göre Dünya’da 

e-devlet, 1991’de “elektronik bankacılık” yönetimiyle başlamıştır. Bu uygulama, ATM 

cihazlarında banka kartlarının kullanılmasıyla birlikte artış göstermiştir. 1993’te ise, ABD’de 

e-devlet vizyonu netleşmiş ve hizmetlerin sunumunda kullanılmaya başlamıştır (Karagülmez, 

2010, s. 450). 
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E-devletin geçmişi 20-30 yıl öncesine dayanmakla birlikte bu kısa süre içinde önemli gelişim 

kat etmiştir. Birçok ülkede e-devlet uygulaması hayata geçirilmiş ve hizmetler daha hızlı ve 

etkin bir şekilde verilmeye başlanmıştır.  

2.7.2. E-devletin gelişim aşamaları 

E-devletin gelişim aşamaları ile ilgili olarak farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Reddick, e-

devletin gelişim aşamasını “katalog” ve” işlem aşaması” olarak iki aşamada ele almıştır. Dünya 

Bankası ise üçlü bir ayrıma gitmiş ve bu aşamaları “yayın”, “etkileşim” ve “işlem” aşaması 

olarak ayırmıştır. Dörtlü ayrıma kabul eden bilim insanları ise bu aşamaları “bilgilendirme”, 

“etkileşim”, “işlem” ve “dönüşüm” olarak ayırmıştır (Yıldırım, 2011, s. 24). 

Sayılan bu gelişim aşamalarından en kabul göreni dörtlü ayrımı yapan aşama modelidir. Bu 

model ise e-devletin gelişim aşamalarını şu şekilde ele almıştır (Demirel, 2006, s. 96): 

Bilgilendirme aşaması, devletin elektronik yapıda olduğu, devlet faaliyetlerinin ve devlet ile 

ilgili bilgilerin ve gelişmelerin yayınlandığı ilk aşamadır. Basit bilgi erişiminin olduğu kamu 

web siteleri bulunmaktadır. Bu aşamada vatandaşlarla etkileşim azdır ve devletten vatandaşa 

veya devletten iş dünyasına doğru tek yönlü bilgi aktarımı olmaktadır. Web sitelerini ziyaret 

edenler hükümet raporlarını okuyabilir ve yasal düzenlemelerin nasıl olduğunu görür. Bu aşama 

bilgilerin işlevsel bir şekilde kullanıldığı aşamadır. 

Etkileşim aşaması, devlet ile vatandaşlar arasında iki yönlü bir etkileşim ve bilgi aktarımı 

olmaktadır. Devlet, kurmuş olduğu web sitelerine bilgi ve veri aktarım teknolojilerini de ekler. 

Bu aşamada devlet, vatandaşların elektronik posta aracılığıyla kendisiyle etkileşime geçmesine 

olanak sağlamaktadır. Bu aşama ikiye ayrılmaktadır. Birincisi devletin aktif vatandaşın ise pasif 

tarafta olduğu durumdur. İkincisi ise, her iki tarafında aktif olduğu iki yönlü etkileşime dayalı 

durumdur. 

İşlem aşaması, gelişen bilgi teknolojileri sayesinde vatandaşların ve iş dünyasının işlemlerini 

kamu kurumlarına gitmeden elektronik ortamda yapabildiği aşamadır. Bu aşama vatandaşlar 

açısından önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Web siteleri daha dinamik bir haldedir. Bu 

aşamadaki temel mantık hizmet sunumunda kolaylık sağlanmasıdır. Başka bir deyişle bu 

aşama, dönüşümden çok hizmet sunumuyla alakalı bir aşamadır. 

Dönüşüm aşaması, kamu sektörünün gelişmişlik yönünü yansıtan, hesap verilebilirlik 

ölçütlerine sahip ve siyasal anlamda bir dönüşüme hizmet eden kamuya ait web sitelerini ön 

plana çıkaran interaktif demokrasidir. Bu aşamada, halkın politika belirme sürecine katılımı 

için çalışmalar yapılmaktadır. Hizmetler devlet tarafından yatay ve dikey olarak bütünleştirilip 

merkezi bir portal aracılığıyla sunulmaktadır. Bu aşamada, çevrimiçi hizmetlere ek olarak, 

vatandaşın ihtiyacına cevap verebilecek özelleştirilmiş sistemler bulunmaktadır.  
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2.7.3. E-devletin gelişimine etki eden faktörler 

E-devletin gelişimine etki eden birbirleriyle ilişkili çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, 

gelişmişlik, yönetim, kurumsal yapı, teknik altyapı, beşeri altyapı ve e-devlet portalı faktörüdür 

(Sansarcı, 2013, s. 40). Bu faktörleri şu şekilde açıklamak mümkündür:  

Gelişmişlik faktörü, bilgi teknolojileri, e-devlet projeleri ve altyapısı için önemli kaynaklara 

ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı e-devlet ile ilgili çalışmaların gelişmiş ülkelerde daha yoğun 

olduğu görülmektedir. Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerin e-devlet çalışmalarında hep ilk 

sıralarda olmaları tesadüf değildir. Ayrıca devletin e-hizmet sunabilmesi için yeterli kaynağa 

sahip olmasının yanında vatandaşlarında bu hizmetlere erişebilmeleri için gerekli donanıma 

sahip olması gerekmektedir. Bu durum ise gelişmişlik ve ekonomik güç ile ilgilidir. E-devlet 

projelerinin gerekli planlamalar yapılmadan uygulanmaya koyulması tasarruftan çok maliyet 

getirecektir. Çünkü bilgi teknolojileri hızlı değişen bir yapıdadır (Naralan, 2008, s. 461) . 

Yönetim faktörü, devlet yönetiminin sosyal hayat üzerindeki etkisi e-devletin gelişimi açısından 

önemlidir. Sosyal hayat üzerinde baskı oluşturmayan ülkelerin e- devlet uygulamalarında 

başarılı olduğu görülürken, sosyal hayat üzerinde baskı oluşturan, başka bir deyişle anti-

demokratik olan ülkelerde e-devlet uygulamalarının yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca 

devlete karşı duyulan güven ile e-devlet kullanımı arasında doğrusal yönde bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Devletçilik ilkesini benimsemiş ülkelerde vatandaşların devletten beklediği 

hizmetlerin sayısı çok fazla olmaktadır. Böyle bir durumda bu ülkelerde e-devlet 

uygulamalarının gelişmiş olması beklenir ancak bu durumun böyle olmadığı görülmektedir 

(Naralan, 2008, s. 461).  

Kurumsal yapı faktörü, e-devlet hizmeti verebilecek kurumların yapısındaki hantallık ve 

bürokratik işlemlerin fazlalığı e-devlete geçişte engel oluşturmaktadır. Dolayısıyla geleneksel 

devlet yapısında yer alan iş tanımlarının ve süreçlerinin elektronik ortama uygun bir şekilde 

geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kurumun bilgi teknolojilerini kabul etme derecesi ve 

kurumda çalışan personelin bu teknolojiyi kullanabilme düzeyi e-devletin gelişimi açısından 

önemli bir faktördür. Buradaki önemli bir diğer nokta ise, hukuki ve yasal altyapının 

uygunluğudur. Hizmet alacak kişinin kimlik doğrulanmasının ve işlemlerin elektronik ortamda 

yapılmasının yasal zemini oluşturulmalıdır (Demirel, 2006, s. 96). 

Teknik altyapı faktörü, e-devlet uygulamaları açısından teknik altyapı çok önemli bir faktördür. 

E-devlet hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin alınabilmesi için teknik altyapı 

anlamında hazır olunmalıdır. Vatandaşların e-devlet hizmetlerini alabilmeleri için gerekli olan 

iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlar, iletişim aracı ve iletişim kanalıdır. E-devletten hizmet 

alabilmek için bu iki unsura sahip olmak gerekmektedir. İletişim araçları olarak genelde 

bilgisayar ve cep telefonları kullanılmaktadır. İletişim kanalı olarak ise, internet bir zorunluluk 

olmaktadır (Sansarcı, 2013, s. 42).  
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Beşeri altyapı faktörü, e-devlet projelerinin hayata geçirilebilmesi için eğitimli ve donanımlı 

insan gücüne ihtiyaç vardır. Beşeri altyapı, bilgi teknolojileri alanında nitelikli personel ve 

kullanıcılar olmak üzere ikiye ayrılır. Nitelikli personel konusu bilgi teknolojileri konusunda 

bir firma ile anlaşılarak çözüme kavuşturulur. Ancak kullanıcıların bilgisayar kullanımı ve 

eğitim düzeyleri nedeniyle e-devlet hizmetlerinin tüm kesime eşit şekilde ulaşması mümkün 

olmamaktadır. Dolayısıyla e-devlet çalışmalarında değiştirilmesi en zor olan faktör beşeri 

altyapı faktörüdür (Naralan, 2008, s. 463).  

E-devlet portalı faktörü, e-devlet portalı kullanıcıların hizmetleri bir arada bulabildiği ve bu 

bağlamda hizmetlere erişimde kolaylık olan uygulamadır. E-devlet portalı, kullanıcıların genel 

seviyelerine göre basit bir şekilde düzenlenmelidir. Bu durum e-devlet kullanımını teşvik 

etmeye yarayacaktır. Ayrıca kişisel bilgilerin gizli tutulacağının güvencesinin verilmesi e-

devlet portalının kullanımında artış sağlayacaktır (Demirel, 2006, s. 97). 

3. E-DEVLETİN UYGULAMA ALANLARI 

E-devlet olarak sunulan kamusal hizmetlere bakıldığında, e-devletin uygulama alanı üçe 

ayrılmaktadır. Bunlar, günlük yaşam, uzaktan yönetim ve politik katılımdır (Demirel, 2006, s. 

90).  

Günlük yaşam alanında, bilgi verme hizmetleri kapsamında verilen hizmetlere bakıldığında, iş 

hayatı, konut, sağlık, eğitim, kültür, ulaşım ve çevre vb. konularda hizmet verilmektedir. 

İletişim hizmetleri kapsamında ise, gündelik hayata ilişkin konularda danışmanlık hizmeti, iş 

ya da konut ilanları, e-posta iletişimi ve sosyal medya alanında uygulanmaktadır. Çevrimiçi 

hizmetler kapsamında ise, bilet rezervasyonu, çeşitli programlara kayıt yaptırma ve e-devlet 

kapısı hizmetleri yer almaktadır (Sansarcı, 2013, s. 43). 

Uzaktan yönetim alanında, bilgi verme hizmetleri kapsamında kamu hizmetleri rehberi, idari 

süreçler için kılavuz ve kamu kayıtları ve veri tabanları alanında uygulanmaktadır. İletişim 

hizmetleri kapsamında, kamu görevlileri ile e- posta iletişimi alanında uygulanmaktadır. Son 

olarak ise çevrimiçi hizmetler kapsamında formların elektronik ortamda doldurulması ve 

gönderilmesi yer almaktadır (Demirel, 2006, s. 91). 

Politik katılım alanında, bilgi verme hizmetleri kapsamında yasal düzenlemeler, meclis 

kayıtları, siyasi programlar, görüş belgeleri ve karar alma sürecinde hazırlanan belgeler 

bulunmaktadır. İletişim hizmetleri kapsamında siyasi konulara ilişkin tartışmalar, 

politikacılarla e- posta iletişimi ve sosyal medya iletişimi yer almaktadır. Son olarak ise 

çevrimiçi hizmetler kapsamında e-referandum, e-oylama ve e-anketler bulunmaktadır 

(Sansarcı, 2013, s. 44).  

Belirtilen bu alanlardan bilgi verme hizmetleri kamu kurum ve kuruluşlarının tek taraflı bilgi 

vermesine yönelik hizmetlerdir. İletişim hizmetleri ise, tek taraflı olabileceği gibi karşılıklı da 

olabilir. Örneğin, form doldurulması ve e-dilekçe verilmesi gibi tek taraflı hizmetler ile kurum 
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ve kuruluşlardan görüş alınması ve çevrimiçi sorular sorulması gibi karşılıklı iletişimi 

içermektedir. Çevrim içi hizmetler ise, yapılacak olan işlemin aynı anda ancak farklı yerlerdeki 

insanlar veya kurumlar tarafından yapılıp paylaşılmasını ifade etmektedir.  

3.1. E-Devlet Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar 

Gelişim süreci içerisinde yer alan e-devlet uygulamalarında zaman zaman sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu sorunlar, hizmet sunan yönetimden, vatandaşlardan ve bilgi ve iletişim 

sisteminin işleyişinden kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkan sorunlar ise, teknolojik altyapı, 

bürokrasi, güvenlik ve gizlilik, bütçe sorunu, eğitim ve sisteme uyum sorunlarıdır (Nacak, 2012, 

s. 30). 

Teknolojik altyapı sorunu, bilgi teknolojilerinin kamuda kullanılmasıyla birlikte yönetim 

açısından düşük maliyetle etkin hizmet sunma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlanır. 

Vatandaşlar açısından ise, düşük maliyetle hizmet alımında daha fazla memnuniyet ve etkin 

katılım sağlanmaktadır. Bilgi teknolojileri alanında her geçen gün yeni gelişmeler 

yaşanmaktadır. Bu yeniliğe e-devlet altyapısının da uyarlanması gerekir. Çünkü e-devlet 

uygulamaları teknolojiye bağlıdır. E-devlet altyapısında ortaya çıkabilecek bir sorun sistemin 

uygulanışını zora koyacaktır. Bu bağlamda bu tür olumsuzluklarla karşılaşılmaması için 

teknolojik altyapı konusunda önemli yatırımların yapılmış olması gerekmektedir (Karkın, 2003, 

s. 49). 

Bürokrasi sorunu, devletler vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları 

hizmetleri kamu yönetimi denilen bürokratik örgütler aracılığıyla yerine getirirler (Eryılmaz, 

2011, s. 2). Dolayısıyla bürokrasinin azaltılıp, hizmetlerde etkinliğin sağlanması ilkesine 

dayanan e-devlet uygulamalarına yönelik sorunların birini de bürokratlar oluşturmaktadır. Bu 

sorunun ortadan kaldırılması için siyasi iradenin desteği önemlidir.  

Bürokratlar, “büro maksimizasyonu” diye nitelendirilen, başka bir deyişle maddi ve manevi 

anlamda çıkarlarını arttırma isteklerini e-devlet uygulamasında da sürdürmek isteyebilirler. 

Örneğin, bürokratlar e-devlet sistemi kapsamında kendilerine gelen istekleri yanlış 

cevaplayarak veya geciktirerek sisteme olumsuz anlamda müdahalede bulunabilirler. E-devlet 

uygulamasının hayata geçebilmesi ve başarılı olabilmesi için tüm reformlarda olduğu gibi siyasi 

liderlerin bu yeniliği desteklemesi gerekir. E-devlet uygulamalarının hayata geçirildiği ve 

başarılı bir şekilde uygulandığı ülkelerde siyasi liderlerin desteği önemli katkı sağlamıştır. 

Örneğin, Türkiye’deki MERNİS projesinin uygulamaya geçmesi lider desteği olmadığı için 

yaklaşık olarak 30 yıl sürmüştür. (Aydın, 2005, s. 302). Ayrıca e- devlet kapsamında hizmet 

sunan personelin ve bu hizmeti alan vatandaşın yeni sisteme ayak uydurması için zamana 

ihtiyacı vardır.  

Güvenlik ve gizlilik sorunu, e-devlet uygulamalarındaki en önemli konulardan biri de devlet ve 

vatandaş ilişkilerinde karşılıklı güven ve sunulan hizmetlerin güvenliği ve gizliliğidir. 

Vatandaşların devlete güvenmediği ortamda e-devlet uygulamalarının geliştirilemeyeceği 
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açıktır. Çünkü veri tabanındaki bilgilerin kurumlar arasında paylaşılması ve işlemlerin 

elektronik ortamda gizli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi önemlidir (Çakır, 2015, s. 44).  

Bilginin depolandığı yerdeki güvenliğinden söz edilirken daha çok veri güvenliği ifade 

edilmeye çalışılmaktadır. Bilginin hareket halindeki güvenliğinden söz edilirken ise, daha çok 

bilgisayar ağlarının güvenliği ifade edilmektedir. Bilginin gizliliği ise, erişilmek istenen bilgiye 

sadece istenilen kişilerin erişebilmesi demektir. Bu bağlamda da e-devlet, geleneksel devletin 

yapısında yer alan bürokratik süreci azaltarak, bürokratik yoğunluğun neden olduğu 

güvensizliği ortadan kaldırarak, hizmet sunumunda güvenliği ve gizliliği arttırmayı 

amaçlamaktadır (Nacak, 2012, s. 32). 

E-devlet uygulamalarında güvenlik ve gizlilik konusunda karşılaşılan sorunları üçe ayırmak 

mümkündür. Birincisi, kamu yönetimince vatandaşlara ve kurumlara hizmet sunumu sırasında 

kullanılan bilgilerin kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesinin engellenmesi sorunudur. 

İkincisi, kamusal bilgilerin milli güvenliği tehlikeye sokabilecek kişi ve örgütlerin eline 

geçmesi sorunudur. Üçüncüsü, veri tabanında kayıtlı olan kişisel bilgilerin güvenlik ve 

gizliliğinin sağlanması sorunudur. Bu nedenle (Nacak, 2012, s. 32); 

 Kurulan sistemin altyapısı sağlam olmalı ve sistem anlaşılır nitelikte olmalıdır. 

 Sisteme girişler sınırlı olmalı, başka bir deyişle isteyenin dilediği anda sisteme girmesi 

mümkün olmamalı. 

 Son olarak, sisteme ait güvenlik duvarları kurulmalı ve sistem devamlı denetlenmelidir. 

Bütçe sorunu, e-devlet sistemi, hizmetleri elektronik ortamda sunduğundan ve sürekli olarak 

kendisini yenileyen bir yapıda olduğundan bu projenin finansmanı için kaynak sağlanmalıdır. 

E-devlet sisteminin finansmanını klasik bütçeleme yöntemi ile sağlamak bazı sorunlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle klasik bütçeleme yöntemine ek olarak farklı bütçeleme yöntemleri 

de kullanılmalıdır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin ne zaman ve ne şekilde olacağının 

bilinememesi de yatırım maliyelerinin artmasına neden olmaktadır (Baştan ve Gökbunar, 2004, 

s. 76). 

E-devlet sistemine geçişte ve sonraki aşamalarda bilgi işlem harcamalarının süreklilik arz 

etmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeleri sisteme uyarlamak sistemin 

devamlılığı açısından önemlidir. Günümüz dünyasında bilgi teknolojilerinde değişim sıklığı 

kısa sürelere inmiştir. Örneğin, bilgisayar teknolojisinin ekonomik ömrü 3 yıl, teknolojik ömrü 

ise 1 yıla kadar düşmüştür. Bu nedenle e-devlet sistemine sürekli ve anında yatırım 

yapılabilmesi bakımından finansal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Klasik bütçeleme sistemine 

ek olarak yeni modeller de geliştirilmelidir. Bu modellere örnek olarak ise, reklamlar, üyelik 

ücretleri, kullanım ücreti ve yap-işlet modeli sayılabilir (Özsağır ve Küllük, 2003, s. 569). 

E-devlet yatırımlarının tümünü yalnızca devlet kaynakları ile yapmak doğru bir yaklaşım 

değildir. Kamu yararını göz önünde tutarak özel sektörün de yatırım yapabilmesine olanak 
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sağlayacak modeller geliştirilmelidir. Buna ek olarak Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi 

örgütlerden kredi ve fon desteği almak da sistemin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır 

(Özsağır ve Küllük, 2003, s. 569).  Dolayısıyla sistemin kuruluşu ve uygulama aşamasında hem 

devlet eliyle hem de özel sektörün desteğiyle finansman sorunu çözülmeye çalışılmalıdır. Bu, 

e-devlet sisteminin ayakta kalabilmesi bakımından önemli bir unsurdur. 

Eğitim ve sisteme uyum sağlama sorunu, e-devlet sisteminin iki tarafında insan unsuru vardır 

ve bu yüzden gelişim iki yönlü olmalıdır. Bu bağlamda, hem kamu hizmetini sunan personelin 

hem de bu hizmeti alan vatandaşların eğitime ve yeni sisteme uyum sağlamaları için zaman 

ihtiyaçları vardır. E-devlet açısından eğitim, hizmet sunan personel ile hizmete erişmek isteyen 

kullanıcılar için uyum sürecini ifade etmekle birlikte, zaman ve finansman boyutlarını da 

kapsayan bir husustur (Çakır, 2015, s. 46). 

E-devlet sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi açısından elektronik ortamda hizmet 

sunmaya hem alışık hem de istekli olmayan personel ile elektronik ortamda hizmet almak 

istemeyen vatandaş sorununun çözüme kavuşması gerekmektedir. Bu yüzden bilgi teknolojileri 

konusunda gerekli eğitimi almış uzman kişilerin istihdam edilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca 

sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların da bu konuda eğitim almaları gerekmektedir. 

Eğitime ek olarak, tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve maddi olarak bazı avantajlar sunulması 

da sistemin benimsenmesini ve kullanımını arttırabilir (Kızılyel, 2007, s. 66). 

E-devler sisteminin uygulanması açısından kamu birimlerinin teknik açıdan ve bilgi düzeyi 

olarak hazır olmaları sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için yeterli değildir. Geleneksel 

devlet yapısındaki bürokratik yöntemlerle çalışmaya alışmış personelin kısa sürede yeni 

sisteme ayak uydurması beklenemez. Dolayısıyla eğitim sürekli hale getirilmelidir. Verilecek 

olan eğitim sadece personeli kapsamamaktadır. Hizmet alan vatandaşlar da bu eğitim içerisinde 

yer almalıdır. Böylelikle sistemin iki tarafını oluşturan kesimin eğitim aracılığıyla alışılmış olan 

düzenden kopması daha kolay olacaktır (Karkın, 2003, s. 123). 

Dijital uçurum sorunu, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan önemli ölçüde faydalanan 

varlıklı kesim ile bu imkânlardan yeterince faydalanamayan yoksul kesim arasında bir uçurum 

vardır. Bu uçuruma literatürde “dijital uçurum” denilmektedir. Bu sorun çözüme kavuşturulmaz 

ise veya önlemleri alınmazsa sosyo-ekonomik yönden yoksul olan kesim bu teknolojinin 

gerisinde kalmış olacaktır. Bazı insanların çok hızlı erişim imkânlarına sahip oldukları 

görülürken, bazılarının da çok yavaş veya hiç erişim imkânları olmadıkları görülmektedir. Bu 

durum insanlar arasında ekonomi, adalet ve eğitim yönünden eşitsizliğe yol açmaktadır. Bilgiye 

erişim sorunu sadece ekonomik yetersizlikten kaynaklanmamaktadır. Vatandaşların teknolojik 

araçları kullanma yeteneklerinin düşük olması da buna yol açmaktadır. Bu nedenle 

vatandaşların teknolojik araçları kullanmaya yatkınlıklarını arttıracak eğitimler verilmelidir 

(Çakır, 2015, s. 46).  
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3.2. E-Devletin Kamu Yönetimine Etkileri 

Kamu yönetimi 21. yüzyılın başlarından itibaren önemli değişimler ve gelişmelere sahne 

olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 

Siyaset-yönetim dengesi yeniden kurulmuş, yönetimde şeffaflık vurgusu ve merkeziyetçilikten 

uzaklaşma gibi unsurlar ön plana çıkmıştır (Parlak, 2003, s. 373). Bilgi teknolojileri alanındaki 

gelişmeler sonucunda e-devlet kavramı ortaya çıkmıştır. E-devlet birçok alanda olduğu gibi 

kamu yönetimi üzerinde de etkilere sahip olmuştur. E-devletin kamu yönetimi üzerinde olumlu 

ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri şu şekilde belirtmek mümkündür (Nacak, 2012, 

37): 

Olumlu etkileri;  

 Kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırmak. 

 Kamu sektörünün yeni hizmetler sunmasını sağlamak. 

 Bilgilere daha kolay ve ucuz bir şekilde erişim olanağı vermesi. 

 Kurumlar arasında bilgi paylaşımını sağlaması ve böylelikle tekrarı önlemesi. 

 Şeffaf ve hesap verebilir bir devlet anlayışı oluşturması. 

 Yüksek performans gösteren bir ekip çalışması sağlaması. 

 Bireysel etkenlik sağlamasıdır. 

Olumsuz etkileri; 

 Aşırı enformasyon yükü oluşturması. 

 Bölgeler, şehirler ve mahalleler arasında hizmete erişim konusunda yeterli alt yapının 

olmamasından dolayı bilgiye erişimde eşitsizliğe yol açması. 

 Geleneksel devlet anlayışı sistemindeki çalışma alışkanlığından kopma sorunu. 

 Kamu yönetimi anlamında kalifiye elemana ihtiyaç duyulmasıdır. 

E-devlet sisteminin uygulanmaya başlanması ile birlikte devletin yerine getirmekle yükümlü 

olduğu kamu hizmetlerine yönelik her türlü bilginin kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu 

bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlanması önemlidir. Ayrıca kamu yönetiminin hizmet 

sunumunda farklılaşan koşullara uyum sağlaması, kamuda karar alım sürecinin basit ve hızlı 

olması, vatandaşların yönetim sürecine katılımlarının sağlanması ve hizmetlerin kalitesinin ve 

etkinliğinin artması açısından e-devletin büyük etkisi olduğu ifade edilmektedir (Balcı ve 

Kırılmaz, 2009, s. 50). 

E-devlet, bilgi toplumunun kamu yönetimi sistemi olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bilgi 

toplumuna hizmet sunmanın bilincinde olan kamu yönetimi açısından e-devlet vazgeçilmez bir 
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uygulama olmaktadır. E-devlet, vatandaşlar ve kamu yönetimi arasında elektronik ortamda bir 

etkileşimi sağlamaktadır. Bu sayede zaman alan ve gereksiz bürokratik işlemlere yol açan 

geleneksel hizmet anlayışı son bulacaktır (Taş, vd., 2017, s. 2307). 

E-devlet uygulamalarının kamu yönetimine etkilerinden en önemlilerinden biri de devlet ve 

vatandaş arasındaki güven ilişkisini yeniden kurması ve arttırmasıdır. Çünkü vatandaşlar e-

devlet uygulaması sayesinde istedikleri anda kamu hizmetine ulaşmakta ve böylelikle hem 

zamandan hem de paradan tasarruf sağlamaktadır. E-devlet uygulamalarında işlemlerin 

elektronik ortama aktarılmasında bilgi teknolojileri birer araçtır. Bu uygulamadaki temel amaç, 

bilgi işlem kapasitesi yüksek, kararları hızlıca alan ve ihtiyaçlara anında cevap veren bir devlet 

yapısı oluşturmaktır. Bundan dolayı öncelikli olarak idari yapıda bir değişim sağlanması, 

sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması ve kamu personeline bu yeni sistemde hizmet 

verebilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak hizmet alacak 

olan vatandaşların da internete erişimlerinin kolaylaştırılması ve tüm toplumun ihtiyaç duyulan 

araç gereçlere sahip olmaları için desteklenmesi ve sisteme güvenmeleri konusunda 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir (Balcı ve Kırılmaz, 2009, s. 51). 

Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve kullanımının artması bir ülkede demokratik kültürün 

yerleşmesi ve gelişmesi açısından önemlidir. E-devlet sistemi sayesinde vatandaşlar istedikleri 

bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmekte ve öğrenme, denetleme, görüşlerini belirtme gibi 

imkânlara kavuşmaktadır. Böylelikle vatandaşlar e-devlet uygulaması aracılığıyla kamu 

bürokrasisini ve siyasileri denetleme şansına sahip olmaktadırlar (Nacak, 2012, s. 39). 

E-devlet uygulaması sayesinde kamusal hizmetler daha hızlı, verimli ve etkin bir şekilde 

vatandaşlara sunulmaktadır. Bu sayede devletin, başka bir deyişle kamu yönetiminin kalite 

düzeyinin arttığı ifade edilmektedir. Ayrıca, e-devlet uygulamaları sayesinde özel sektör, sivil 

toplum ve devlet etkileşiminin geliştiği, kamuda yolsuzluk ve rüşvet olaylarının azaldığı, devlet 

yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin arttığı, demokratik katılımın yükseldiği ve 

kamusal bilgilere erişimde kolaylık sağlandığı görülmektedir (Işıkçı, 2017, s. 1899).  

3.3. Klasik Devlet ve E-Devletin Karşılaştırması 

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte kamu yönetiminde klasik devlet 

modelinden, e-devlet modeline geçiş yaşanmıştır. E-devlet uygulamalarının hayata geçmesiyle 

birlikte devletin yerine getirmiş olduğu işlevler sorgulanır hale gelmiştir. Bu bağlamda, e-devlet 

aracılığıyla hizmet sunumunda klasik devlet modelinde var olan bürokratik engellerin ve uzun 

kuyrukların önüne geçmek ve işlemlerin daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılması 

hedeflenmiştir (Çevikbaş, 2009, s. 74). 

E-devlette bilgi teknolojilerine büyük önem verilmekte ve bu sayede kurumlara ve vatandaşlara 

sunulan hizmetlerin kolaylaşması sağlanmaktadır. Klasik devlette ise, bilgi sistemine 

erişebilmek için bürokratik engellerin aşılması gerekmektedir. Başka bir deyişle vatandaş 

herhangi bir bilgiyi alabilmek için kamu kurumuna başvurmak durumundadır. Kamu personeli 
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ise bilgi teknolojilerini kullanarak istenilen bilgiyi elde etmekte ve talep eden vatandaşa 

sunmaktadır (Nacak, 2012, s. 29). 

E-devlet, elektronik devlet olarak tanımlansa da esas itibariyle devlet kavramı geleneksel 

tanımını korumaktadır. Bu bağlamda e-devletin işlevleri, kullanılan araçlar, teknikler ve sistem 

farklı olsa da klasik devlet modelinin temelinde yer alan işlevlerle aynıdır. Önemli olan e-

devletin işlevlerini yerine getirirken klasik devletten farklı olarak bunu hangi araçlarla nasıl 

yaptığıdır. Bunlara ek olarak, e-devlet modeli klasik devlet modeline bir rakip değildir, klasik 

devlet modeli içerisinde kamunun yerine getirmesi gereken hizmetlerin sunumunda farklı bir 

hizmet sunma şekline sahip bir alt yapılar bütünüdür (Baştan ve Gökbunar, 2004, s. 74). 

Klasik devlet ve e-devlet modelinin karşılaştırılması yapıldığında şu farklılıkların olduğu 

görülmektedir (Maraş, 2011, s. 126): 

Klasik devlette; 

 Pasif vatandaş, 

 Kâğıda dayalı iletişim, 

 Dikey/hiyerarşik yapılanma, 

 Yönetimin veri yüklemesi, 

 Eleman yanıtı, 

 Eleman yardımı, 

 Elaman temelli denetim mekanizması, 

 Nakti akışı, 

 Tek tip hizmet, 

 Bölümlenmiş / kesintili hizmet, 

 Yüksek işlem ve hizmet maliyetleri, 

 Verimsiz büyüme 

 Tek yönlü iletişim, 

 Uyruk ilişkisi, 

 Kapalı devlet. 

E-devlette; 

 Aktif müşteri–vatandaş, 

 Elektronik iletişim, 
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 Yatay yapılanma, 

 Vatandaşın veri yüklemesi, 

 Otomatik sesli posta, çağrı merkezi vb., 

 Kendi kendine yardım–uzman yardımı, 

 Otomatik veri güncellemesi ile denetim, 

 Elektronik fon transferi, 

 Kişiselleştirilmiş hizmet, 

 Bütünsel/sürekli hizmet, 

 Düşük işlem ve hizmet maliyetleri, 

 Verimlilik yönetimi, 

 Etkileşim, 

 Katılım ilişkisi, 

 Açık devlet. 

Belirtilen bu farklılıklara bakıldığına, e-devletin aktif ve katılımcı vatandaşa vurgu yaptığı, 

vatandaşı yeni kamu işletmeciliği anlayışında tanımlanan müşteri kavramı ile ele aldığı, dikey 

örgütlenmenin yerine yeni kamu işletmeciliğinde yer alan yatay örgütlenmeyi esas aldığı ve tek 

tip hizmet sunumu yerine kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını benimsediği görülmektedir. 

Dolayısıyla e-devlet modelinin yönetim yaklaşımı olarak yönetişim mantığı ile hareket ettiği 

anlaşılmaktadır.  

Klasik devlet ile e-devlet karşılaştırması yapıldığında, e-devlet uygulamalarının verimlilik ve 

kalite açısından daha önde olduğu görülmektedir. Klasik devlet modelinde herhangi bir işlem 

süreci kurumların veya vatandaşların ilgili birimlerle yüz yüze görüşmesi ve talepte bulunması 

ile olmaktadır. Bu model, devletin talepte bulunan vatandaşlardan dilekçe isteme ve form 

doldurma gibi uygulamalarına dayanmaktadır. E-devlet modelinde ise, bu tip faaliyetler ortadan 

kalkmaktadır. Vatandaşlar istedikleri bilgilere ve hizmete elektronik ortamda erişebilmektedir 

(Maraş, 2011, s. 127).  

4. TÜRKİYE’DE E-DEVLETE GEÇİŞ  

Türkiye’de e-dönüşüm süreci 1980’li yıllarda başlamıştır. Bu dönemdeki liberal ekonomik 

politikalar ile birlikte devlet yapısında değişimler yaşanmıştır. 1990-2000 yılları arasında bilgi 

iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler e-devlet uygulamalarına geçiş sürecini 

başlatmıştır (Törenli, 2004, s. 207). Bu bağlamda ilk önemli adım 1993 yılında geliştirilen 

“Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon” projesidir. Yine bu dönemde Türkiye ilk kez 
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internet ile tanışmıştır. 12 Nisan 1993 yılında ODTÜ’den Ankara-Washington arasında kiralık 

hat kurularak erişim sağlanmıştır (Çarıkçı, 2010, s. 102). 

Türkiye’de e-devlet alanındaki ilk girişim 2001 yılında olmuştur. eAvurupa+ projesinin 

ülkemize uyarlanmasıyla 09.10.2001 tarihli 352 sayılı genelge ile eTürkiye+ Projesi 

başlatılmıştır (Ekinci, 2018, s. 336). Bu projenin temel amacı ise bilgi toplumunun temelini 

kurmak ve internet kullanıcı sayısını ve işlevselliğini artırmaktır. Bu girişimin somutlaşmaya 

başlaması ve birçok e-devlet uygulamasının temelinin atılması ise “E-Dönüşüm Türkiye 

Projesi” ile olmuştur (Çarıkçı, 2010, s 103). 

E-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin temel hedefi,vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti 

sunmak amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir 

devlet yapısı oluşturmaktır. Projenin amaçları ise şu şekilde belirtilmiştir 

(www.bilgitoplumu.gov.tr/ 10.09.2019): 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği 

müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda 

eEurope + kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize 

uyarlanması, 

 Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma 

süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, 

 Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması, 

 Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun 

mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonun sağlanması, 

 Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Ayrıca  E-Dönüşüm Türkiye Projesi ile DPT Müsteşarlığı bünyesinde “Bilgi Toplumu Dairesi” 

kurulmuştur. Buradaki amaç, eAvrupa+ bağlamında aday ülkeler için öngörülmüş olan eylem 

planının Türkiye’ye uyarlanmasını sağlamaktır (Erdem, 2014, s. 738). 

2006 yılında ise E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında “2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi 

ve Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu planda e-devlete ilişkin olarak 

“vatandaş odaklı hizmet dönüşümü” ve “kamu yönetiminde modernizasyon” eksenleri 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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etrafında çalışmalar yapılmıştır.(2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2010, s. 

2). 

2014 yılında yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) e-devlete ilişkin şu hedefleri 

belirlemiştir (Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 2014, s. 54). “Etkin, katılımcı, şeffaf ve 

hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dahil kullanıcı 

ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği 

sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir 

şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır. 

E-devletin gelişimine ilişkin olarak “2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” 

hazırlanmıştır. Bu planda e-devlete ilişkin olarak 4 temel stratejik amaç belirlenmiştir. Bu 

amaçlar ise şu şekilde belirtilmiştir (2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 

2016, s. 17): 

 E-devlet ekosisteminin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

 Altyapı ve idari hizmetlere yönelik ortak sistemlerin hayata geçirilmesi, 

 Kamu hizmetlerinde e-dönüşümün sağlanması, 

 Kullanım, katılım ve şeffaflığın artırılması. 

E-devlete geçiş için yapılan bu çalışmalar neticesinde kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında 

yerine getirilebilmesi amacıyla 18.12.2008 tarihinde “devletin kısa yolu” sloganıyla “e-devlet 

kapısı” hizmete girmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen e-devlet 

kapısı, Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir 

(www.turkiye.gov.tr / 10.09.2019). 

4.1. Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları 

Türkiye’de e-devlet uygulamaları kapsamında önemli örnekler bulunmaktadır. Bu 

uygulamalardan öne çıkan örnekleri şu şekilde belirtmek mümkündür (Seferoğlu, Çelen ve 

Çelik, 2001, s. 286):  

 Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) 

 Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP I-II) 

 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) 

 Polis Bilgi Ağı (POLNET) 

 Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) 

 Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Bilişim Sistemleri (MEBBİS) 

http://www.turkiye.gov.tr/
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 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 

 Genel Sağlık Sigortası, Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Yeşil kart 

uygulamalarının yürütülmesi (MEDULA) 

 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 

Sayılan bu temel e-devlet uygulamalarının e-devlet kapısı üzerinden tek bir çatı altında 

birleştirilmesi ve kullanılması vatandaşlar açısından önemli bir kolaylık oluşturmaktadır.  

4.1.1. Türkiye’de e-devlet uygulamalarının yararları 

Türkiye’de e-devlet kapısı aracılığıyla birçok kamu hizmeti vatandaşlara, kurumlara ve 

işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde sunulmaktadır. Türkiye’de e-devlet uygulaması vatandaş 

- iş - devlet üçgeninde hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda e-devletin sağladığı yararları şu 

şekilde belirtmek mümkündür (Çarıkçı, 2010, s. 105): 

 Kişiye özel hizmet sunması, 

 Kurumlar arası bilgi paylaşımını sağlaması, 

 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması, 

 Bir kez kimlik bilgisi verilerek birçok hizmete erişilebilmesi, 

 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerde yüksek güvenlik sağlaması, 

 Ödeme gerektiren hizmetler için ödeme alt yapısı bulunması, 

 Kişisel bilgilerin korunması. 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından yayınlanan raporda ise e-devletin yararları şu şekilde 

belirtilmiştir (Sansarcı, 2013, s. 28): 

 Kamusal hizmetlerin kent-kır ve sosyal tabaka gibi farklılıklara bakılmadan tüm 

vatandaşlara eşit ve etkin şekilde sunulması, 

 Devlet vatandaş ilişkisinde yakınlık ve iletişimin etkin hale gelmesi, 

 Kamusal bilgi ve hizmetlerin elektronik ortama aktarılarak bürokrasinin azaltılması, 

 Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, 

 Bilgi toplumunun ülke genelinde yaygınlaşması, 

 Bilgi toplumu alt yapısı oluşturularak iş dünyasına küresel piyasada rekabet edebilecek 

ortamın sağlanması, 

 E-devlet uygulamaları aracılığıyla vatandaşların kamu yönetimine katılımını ifade eden 

e-demokrasi bilincinin yaygınlaşması, 



 

542 
 

 Vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması. 

Sayılan bu yararlara bakıldığında ülkemizde güçlü ve etkin bir e-devlet modelinin uygulanması 

hem ekonomik anlamda, hem devlet ve vatandaş ilişkilerinde hem de vatandaşların yönetime 

katılımını ifade eden katılımcı demokrasi bağlamında önemli yararlar sağlayacaktır. Sunulan 

kamusal hizmetler herkese eşit ve etkin bir şekilde ulaşacak ve şeffaf devlet yapılanması 

sayesinde vatandaşın devlete olan güveni sağlanacaktır.  

4.1.2. Türkiye’de e-devlet uygulamalarının önündeki engeller ve sorunlar 

Gelişim süreci içerisinde yer alan e-devlet uygulamalarında zaman zaman sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu sorunlar, hizmet sunan yönetimden, vatandaşlardan ve bilgi ve iletişim 

sisteminin işleyişinden kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkan sorunlar ise şunlardır (Nacak, 2012, 

s. 30; Seferoğlu, v.d., 2011, s. 295): 

 Teknolojik altyapı,  

 Bürokrasi,  

 Güvenlik ve gizlilik,  

 Bütçe sorunu,  

 Eğitim, 

 Sisteme uyum 

 Nitelikli personel sıkıntısı, 

 İdari ve yasal düzenlemeler. 

Türkiye’deki e-devlet çalışmaları, başlangıçta bütüncül bakış açısı yerine kurumsal düzeydeki 

yaklaşımlarla ele alınmıştır. Sistemin geliştirilmesi için sadece kurumların kendi ihtiyaçları ve 

sundukları hizmetler dikkate alınmıştır. Veri alışverişi ihtiyacı olduğunda ise sorunlar ortaya 

çıkmaya başlamıştır. E-devlet hizmetleri kamu kurum ve kuruluşlarınca genel olarak birbirleri 

ile koordinasyon sağlanmadan sunulmakta ve bütüncül süreçler göz ardı edilmektedir. Ayrıca 

kurumlar arasında sistem entegrasyonunun sağlanmasında idari ve teknik aksaklıkların 

yaşanması ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmaması e-devlet uygulamaları açısından 

engel oluşturmaktadır. E-devlet çalışmalarının hem kurum içerisinde hem de kurumlar arasında 

bütüncül bir şekilde yürütülmesi modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda e-devlet 

projelerinin genel bir çerçevede şekillenmesini sağlayacak, ihtiyaçlara göre teknik destek 

verecek, projelerin uygulanmasında koordinasyonu sağlayacak ve gerekli niteliklerdeki insan 

kaynağını bünyesinde barındıran bir yapının varlığına ihtiyaç duyulmuştur (2016-2019 Ulusal 

E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 2016, s. 5). 
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4.1.3. Türkiye’de e-devlet uygulamaları kullanımı ile ilgili sayısal veriler 

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı 

%75,3’tür.  16-74 yaş grubundaki erkeklerde internet kullanım oranı %81,8 iken kadınlarda bu 

oran %68,9 olmuştur. Ayrıca hanelerin %88,3’ünün evden internete erişim imkânı olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2019, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574  

Türkiye’de Ekim 2019 itibariyle e-devlete kayıtlı kullanıcı sayısı 44 milyonu (44.195.539) 

aşmıştır. E-devlet kapısı üzerinden 628 kurum hizmet sunmaktadır. Sunulan hizmet sayısı 

4986’dır. Mobil olarak sunulan hizmet sayısı ise 2372’dir (www.turkiye.gov.tr / 11.09.2019). 

Nisan-2018 ile Mart-2019 yılları arasındaki 12 aylık sürede internet kullanarak kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla iletişime geçip kamu hizmetlerinden faydalananların oranı ise %51,2 olmuştur. 

Bu da demek oluyor ki her iki kişiden biri e-devlet hizmetini kullanmıştır. Kullanım amaçları 

içerisinde ise %45,8 ile kamu web sitelerinden bilgi alma ilk sırada yer almaktadır. Form 

doldurma veya doldurulmuş formu gönderme  %35,5 ile ikinci sırada yer alırken, resmi formları 

indirme ise %29,2 ile üçüncü sırada yer almıştır. 

75.3

81.8

68.9

2019

Türkiye'de İnternet Kullanımı

Genel İnternet
Kullanımı

Erkek

Kadın

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574
http://www.turkiye.gov.tr/
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Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2019, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 yılı e-devlet ölçümleme raporuna göre Türkiye e-devlet 

gelişmişlik endeksinde bir önceki yıla göre 15 basmak yükselerek 193 ülke arasında 53. sıraya 

yerleşmiştir. E-devlet gelişmişlik endeksi puanlamasına göre gelişmişlik seviyesi “yüksek 

(high)” olan kategoride yer almıştır. Çevrimiçi hizmet endeksinde ise 0,8889 puan ile 29. sırada 

yer almıştır. Ayrıca yine bu rapora göre Türkiye’den CİMER uygulaması sürdürülebilir 

toplumlar oluşturulması hedefine yönelik olarak iyi uygulama örneği seçilmiştir. 

 

Kaynak: BM 2018 Yılı E-Devlet Ölçümleme Raporu, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-

content/uploads/2018/08/UN_E-Gov_Survey-2018.pdf 

5. SONUÇ 

Klasik devlet anlayışından bilgi teknolojilerinin kullanıldığı modern devlet anlayışına 

geçilmesiyle birlikte devletin işlevlerinde ve faaliyet alanlarında bir genişleme ortaya çıkmıştır. 

Değişen yönetim anlayışı sonucunda kamu yönetimi alanında şeffaflık, hesap verebilirlik, 
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katılımcı yönetim ve etkin hizmet sunumu gibi değerler önem kazanmıştır. Bu değerlerin bilgi 

teknolojileri ile birleştirilmesi sonucunda ise, devlet-vatandaş ilişkisinde bir yakınlaşma olmuş 

ve bu dönüşüm neticesinde e-devlet kavramı ortaya çıkmıştır. 

Bilgi teknolojilerinin kamusal hizmetlerin sunumunda kullanılması hizmetlerin daha etkin, 

verimli ve hızlı şekilde sunulmasını sağlamıştır. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ile 

birlikte, özellikle bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla hizmet sunumunda ve bilgiye 

erişim konusunda dijitalleşme süreci hız kazanmıştır. Vatandaşlar e-devlet uygulaması 

kapsamında kamu kurumlarına gitmeden istedikleri bilgiye elektronik ortamda daha hızlı ve 

rahat bir şekilde erişme olanağına sahip olmuştur.   

E-devlet modelinin uygulanmaya konulması emek isteyen bir geçiş sürecine dayalıdır. Bu 

süreçte birçok engel ile karşılaşılmaktadır. Bürokratik bir direncin ortaya çıkması, kamu 

personellerinin ve vatandaşların yeni sisteme uyumu, sistemin maliyeti, dijital uçurum ve 

güvenlik gibi sorunlar e-devlet modelinin önündeki engelleri oluşturmaktadır. Ancak sayılan 

bu engeller çözülemeyecek sorunlar değildir. Bu engelleri aşmak için hem kamu personellerine 

hem de vatandaşlara sistemi anlatacak düzenli eğitimler verilmelidir. Kamu personellerine ücret 

anlamında iyileştirmeler yaparak, vatandaşlara ise sistemin avantajlarını anlatarak teşvik edici 

uygulamalar yapılmalıdır. 

Bilgi teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşması ile birlikte halkın karar alma süreçlerinde ve 

uygulanan politikalarda etkileri daha fazla olmuş ve yöneticilerin de halkın isteklerine 

erişebilmesi kolaylık kazanmıştır. Bu bağlamda gelişen bilgi teknolojileri sayesinde devlet-

vatandaş ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. Elektronik hizmet sunumunun piyasa anlayışında 

zaman ve maliyet açısından avantajlar sağlaması bu modelin kamu yönetiminde de 

uygulanmasını gündeme getirmiş ve böylece e-devlet kavramı literatürdeki yerini almıştır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye’de de e-devlet 

konusunda önemli projeler geliştirilmiş ve dijital ortama geçiş süreci başlatılmıştır. 1990’lı 

yılların başında başlayan bu çalışmalar ilk meyvesini 2001’de vermiştir. Bu bağlamda 

ülkemizde “eTürkiye+ Projesi” ile internet kullanıcı sayısını artırmak ve bilgi toplumunun 

temellerini kurmak amaçlanmıştır. Atılan bu ilk adımdan sonra birçok proje geliştirilmiş ve 

Türkiye’nin dijitalleşmesi süreci hız kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye’de son 

dönemlerde e-devlet uygulamaları ile ilgili en önemli gelişme “devletin kısa yolu” sloganıyla 

hizmete giren “e-devlet kapısı” olmuştur. Bu sayede kamusal hizmetlerin çoğu tek bir çatı 

altında sunulmaya başlamıştır. Vatandaşların kamusal hizmetlere daha kolay ve hızlı bir şekilde 

ulaşması sağlanmıştır.  

Türkiye’nin e-devlet uygulamaları kapsamında hem ülkemizde yayımlanan hem de uluslar arası 

kuruluşların yayımladığı raporlar ışığında iyi bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Her ne 

kadar uygulamalar önünde birtakım engeller mevcut olsa da Türkiye’nin dijitalleşme 

konusunda belirli bir mesafe kat ettiği görülmektedir.  
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E-devlet modelinin etkin bir şekilde uygulanması kamu yönetimi açısından olumlu etkiler 

ortaya çıkarmaktadır. Hizmetlerin ve bilgi paylaşımının e-devlet aracılığıyla elektronik ortama 

aktarılmasıyla yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik ile 

hizmet sunumunda zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanmaktadır. Klasik devlet 

anlayışında var olan bürokratik engeller e-devlet uygulaması ile ortadan kalkmaktadır. Bilgi 

teknolojileri sayesinde bilgilerin veri tabanında depolanması sağlanmıştır. Bu sayede, istenilen 

bilgilere elektronik ortamda anında erişim imkânı oluşmuş ve böylelikle maliyet, zaman ve 

emek açısından tasarruf sağlanmıştır. Bu bağlamda e-devlet uygulaması, hizmet sunumu ve 

bilgi paylaşımı konusunda devlet-vatandaş ilişkisinde güvenirliliği yeniden tesis eden bir fırsat 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

E-devlet, elektronik devlet olarak tanımlansa da esas itibariyle devlet kavramı geleneksel 

tanımını korumaktadır. Bu bağlamda e-devletin işlevleri, kullanılan araçlar, teknikler ve sistem 

farklı olsa da klasik devlet modelinin temelinde yer alan işlevlerle aynıdır. Önemli olan e-

devletin işlevlerini yerine getirirken klasik devletten farklı olarak bunu hangi araçlarla nasıl 

yaptığıdır.  

Sonuç olarak, e-devlet modelinin etkin bir şekilde uygulanması ve kamusal hizmet sunumunda 

pozitif anlamda etkide bulunabilmesi için, bilgi teknolojilerine ülkeyi yönetenlerin yatırım 

yapması ve bu teknolojilerin kullanım alanının genişletilmesi gerekmektedir. Bu şekilde 

yapıldığı takdirde e-devlet uygulamasının etkinliği sağlanmış olunacak ve dijital çağa ayak 

uyduran devlet modeli sayesinde kamu yönetiminin kalitesi artacak ve vatandaş memnuniyeti 

ön plana çıkacaktır. 
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GAZALİ DE METAFORİK BİR ANLATIMLA SİYASET PSİKOLOJİSİNİN 

SPRİTUEL TEMELLERİ 

 

Tahsin KULA 1 

Özet 

İslam medeniyet tarihinde önemli yeri olan Gazali, temel islam bilimlerinde olduğu gibi diğer bilim dallarında da 

eserler vermiş ve adından sözettirmiştir. Et-Tibrû’l-mesbûk fî nasîhati’l-mülûk isimli eseri ile siyaset psikolojisi 

ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. Ona göre siyaset ilm, ilimlerin başında gelir. Çünkü siyaset, insanı idare etme 

sanatıdır. Allah’ın mülkünde Allah’ın kullarını idare etmek mesleklerin en güzelidir. Onun içinde 

siyasetçinin(hükümdar’ın) ahlak ve bilgi donanımı bakımından iyi olması gerekir. Kişilik olarak imanı güçlü, 

ahlaklı ve dirayetli olması gerekir.  Ona göre mayası bozuk veya sonradan görme kişilerden hükümdar olmaz. 

Adalet ve liyakate önem vermeli ve yardımcılarını seçerken dikkatli olmalıdır. Çevresinde bilim adamları ve 

tasavvuf erbabı insanlar olmalıdır. Ekonomiyi bilmeli ve vergi toplama da adil olmalıdır. Ekonominin siyaseti 

belirleyeceğini unutmamalıdır. Aşırı şakacı ve laubali kişilere idari görev vermemelidir. Geçmiş hükümdarların 

hayat hikâyesini dinlemeli ve onların uygulamalarından dersler çıkarmalıdır. Özellikle devlet işlerinde bazı 

kişilerin sözlerine itibar edilmeyeceğini belirtir. Bir alanda uzmanlaşmamış, kadınlarla çokça beraber ve içlidışlı 

olanlar, şahsi menfeatlerini iktidar sahiplerine arz edenler, toplantılarda sesi fazla çıkmayanlar, eşcinseller ve 

cevap vermeye cesaret edemeyenlerin sözlerine de itibar etmemelidir. Gazali’nin siyasette ençok vurgu yaptığı 

konular, adalet, liyakat, bilgi, dirayet, ahlak ve samimiyettir.    

Anahtar Kelimeler: Gazali, Nasîhatül Mülük,  Din ve Siyaset, Metaforik Anlatım. 

SPRITUEL FOUNDATIONS OF POLITICAL PSYCHOLOGY IN A METAPHORIC 

EXPRESSION IN GAZALI 

 Abstract 

Ghazali, which has an important place in the history of Islamic civilization, has produced works and made mention 

in other branches of science as well as in the basic Islamic sciences. Et-Tibrû’l-mesbûk fî nasîhati’l-mülûk and his 

views on political psychology. According to him, politics, science, science comes at the beginning. Because politics 

is the art of managing people. It is the best of the professions to govern the servants of Allah in the possession of 

Allah. The politician (sovereign) must be good in morality and knowledge. Faith as personality must be strong, 

moral and wise. According to him, yeast corrupt or post-sighted people will not be ruler. He should pay attention 

to justice and merit and be careful when choosing his assistants. There should be scientists and mystic people 

around him. They should know the economy and tax collection should be fair. It should not forget that the economy 

will determine politics. They should not assign administrative duties to overly playful and ungained persons. He 

must listen to the life story of past rulers and learn from their practices. Specifically, he states that some people 

will not be respected in state affairs. Those who are not specialized in a field, who are very co-existent and intimate 

with women, who offer their personal interests to the owners of power, who do not sound too loud in meetings, 

homosexuals and those who do not dare to answer should not respect the words. Al-Ghazali's emphasis on politics 

is justice, merit, knowledge, wisdom, morality and sincerity. 

Key Words : Ghazali, Nasîhatül Mülük, Religion and Politics, Metaphoric Expression. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi tahsinkulaQhotmail.com 
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1. GİRİŞ 

İslam düşünce tarihinde birçok alanda olduğu gibi siyaset alanında da yöneticilere yönelik uyarı 

ve önerileri içeren eserler yazılmıştır. Bu konularla ilgili yazılmış en öne çıkan eserlere 

“Pendname”, “Nasihatü’l-Mülük” “Bostan” vb isimler verilmiştir. Bu eserlerin bir kısmı 

yöneticilerin isteği üzerine yazıldığı gibi bir kısmı da yazan kişinin kendi düşüncesini 

yöneticilere ulaştırmak amacıyla yazılmıştır. 

Eserler, genellikle siyasetçilere yönetimdeki eksikliklerini hatırlatma, doğrusunun ne olduğu 

konularında bilgi verip yol gösterme amacıyla yazılmıştır.  Bu türde yazılmış eserlerin en 

meşhurlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Maverdi’nin “Nasihatü’l –Mülük”’ü, Sa’di 

Şirâzî’nin “Nasihatü’l-Mülük”ü, Ferididdü’n Attar’ın “Pendnamesi”, imamı Maturidi’nin 

“Pendnamesi” ve İmam-ı Gazali’nin “Et-Tıbrül-Mesbûk fi-Nasîhati’l Mûlûk” eserleridir. 

Yukarıda ismi geçen eserler birçok yönden birbirine benzer gibi görünse de birbirinin aynı 

olmadığı gibi aynı konuyu farklı bakış açısıyla değerlendirmişler ve halen bugün önemlerini 

yitirmemişlerdir. İşte bu özelliklere sahip olan Gazali’nin “Et-Tıbrül-Mesbûk fi-Nasihati’l 

Mülük” isimli eseri de farklı boyutları ile değerlendirilecektir. Gazali, kavramları ve konuyu 

açıklarken hem dikkat çekici hem de kalıcı olması için metaforik1 bir anlatımla siyasetin ruhsal 

temellerine işaret etmektedir. Özellikle hükümranlık ve adalet başta olmak üzere devlet 

başkanlarında bulunması gereken veya bulunmaması gereken vasıfları ayrıntılı olarak 

açıklamıştır.  

İmam-ı Gazali2 İslam düşünce tarihine damgasını vurmuş ender kişilerden birisidir. Başta 

felsefe ve din felsefesi olmak üzere birçok alanda eserler vermiş ve eserleri Sünni dünya da 

itibar görmüş büyük bir mütefekkirdir. 

Gazali, siyaset kavramını açıklarken Yaratıcı varlık (kul) ilişkisi ile hükümdar halk ilişkisi 

arasındaki benzerliklere dikkat çekmektedir3. Ona göre Yaratıcının en belirgin vasıflarından 

birisi, yaratıkları üzerin de adalet4 ve merhametli olmasıdır.  Hükümdar için de en önemli vasıf 

halkına karşı adaletli5 ve merhametli olmaktır.  Bir hükümdar halkının refahı ve iktidarın uzun 

                                                           
1 Metafor; bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara 

mecaz yahut metafor denir. "Mecaz" Arapça, "metafor" ise Fransızca kökenli bir sözcüktür. Ad değişimi olarak 

da bilinir. Mecâz sanatı, anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır.Vikipedi 
2Gazali (1058-1111), Horasan’nın Tus, İran’ da yaşadı. Tam adıyla Ḥüccetü’l-İslâm Ebû Ḥâmid Muḥammed bin 

Muḥammed bin Muḥammed bin Aḥmed el-Gazzâlî et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslâm âlimi, filozofu, 

mutasavvıfı ve müderrisi. Fars asıllı olduğu sanılan Gazzâlî'nin lâkabları Ḣuccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn'dir. 

Etkilendiği kişiler; İbn-i Sina, Kindî, Ebü'l Hasan Eş'arî, Cüveynî, Hâris el-Muhâsibî. 

3 GazâlÎ, Yöneticilere Tavsiyeler (et-Tıbrü’l-mesbûk fÎ nasîhati’l-mülük) çev:Osman Arpaçukuru, İlke Yayınları, İstanbul 

2017. 
4 “Muhakkar ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emredir.”Nahl 30 
5 “Her çoban sürüsünden, her idareci de halkından sorumludur.”Hadis Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, 

Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. 

https://www.google.com/search?q=gazz%C3%A2l%C3%AE+do%C4%9Fum+tarihi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKErTEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxdMTq6oOL8o5vE4hJf_I_NJchZLEosyMTABtDXjHPwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQ6BMoADAnegQIEhAG
https://www.google.com/search?q=Tus,+%C4%B0ran&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpTAjONssvSCrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaukNJiHYUjG4oS8wAIdO4mPQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoATAnegQIEhAH
https://www.google.com/search?q=gazz%C3%A2l%C3%AE+etkilendi%C4%9Fi+ki%C5%9Fi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKErTUswot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyixJLSq2ysxLyylNzUtOLV7EKpOeWFV1eFHO4XUKqSXZmTmpeSmZR-ZnKmRnHp2fCQAeJdhETwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQ6BMoADAqegQIEhAS
https://www.google.com/search?q=%C4%B0bn-i+Sina&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpTYgcxcy2NtRQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLUouKrTLz0nJKU_OSU4sXsXIf2ZCUp5upEJyZlwgAPnFQXkcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoATAqegQIEhAT
https://www.google.com/search?q=Kind%C3%AE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpTgjDzKguTtRQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLUouKrTLz0nJKU_OSU4sXsbJ5Z-alHF4HAK43faFEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoAjAqegQIEhAU
https://www.google.com/search?q=Eb%C3%BC%27l+Hasan+E%C5%9F%27ar%C3%AE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpTAjPNjCxzLbUUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7GKuiYd3qOeo-CRWJyYp-B6dL56YtHhdQBXksSjUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoAzAqegQIEhAV
https://www.google.com/search?q=C%C3%BCveyn%C3%AE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpTAjMtytPKC7QUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7FyOh_eU5ZamXd4HQCF4javRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoBDAqegQIEhAW
https://www.google.com/search?q=H%C3%A2ris+el-Muh%C3%A2sib%C3%AE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqKEpT4gIxjXOTSkwrtBQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLUouKrTLz0nJKU_OSU4sXsYp4HF5UlFmskJqj61uacXhRcWbS4XUADdn0I1MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic0ce7q5PlAhVSuqQKHR3nDisQmxMoBTAqegQIEhAX
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sürmesini istiyorsa adaleti elden bırakmamalı, yönetici atamalarında da liyakate önem 

vermelidir.   

1.1. Gazali’ye Göre Siyaset 

Gazali, siyaset kavramını açıklamadan önce insan için dünya da olmazsa olmak olarak gördüğü 

dört meslekten bahsetmektedir. Bunların ilki gayesi insana besin sağlamak olan ziraat ve onun 

türevleri ile ilgili mesleklerdir. İkincisi ise insana giyecek sağlayan dokumacılıktır. Üçüncüsü 

insanın başını sokabileceği kadar da olsa ev vb koruma yerleri yapmak için duvarcılıktır. 

Dördüncüsü ve asıl önemli olanı ise insana toplum içerisinde yaşama vasıtalarını öğreten 

bilimdir. İnsana maddi olduğu kadar manevi planda da huzur içinde ve yararlı bir şekilde 

yaşama imkânı sağlayan bu ilim siyasettir.1 Bir başka açıdan Gazaliye göre siyaset;2 insanı idare 

etme, yönetme sanatıdır. Sanatın olduğu yerde usta vardır. Siyasette usta olmak için geçmişte 

yaşamış siyasetçilerin yönetim anlayışlarını bilmek gerekir. Siyasetçi hem ekonomi hem de 

idare etme ve yönetme konusunda usta olmalıdır. Çünkü yönetmeden maksat insanların huzurlu 

ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Ayrıca siyasetçinin insan psikolojisini de iyi bilmesi gerekir. 

İnsanların sadece dünyevi metalarla huzurlu olamayacağını, ayrıca maneviyata da ihtiyacının 

olacağını bilmelidir. Ekonomik refahın olduğu toplumlarda ahlak ve değer yoksa psikolojik 

rahatsızlıklar baş gösterir. Gazali’ye göre bu psikolojik rahatsızlıkların üstesinden gelmek için 

manevi eğilimlerin güçlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda tasavvuf, insanın manevi 

hastalıklarından kurtulmasında en önemli bir çıkış yolu olabilir. Kimya-i Saadet adlı eserinde 

şöyle der: “Beden kalbin ülkesidir.3 Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır.  Kalbin huzur ve 

refahı için sadece dünyevi ve maddi şeyler yeterli değildir4. Çünkü Kalp, hem dünya da hem de 

ahirette bizi temsil ettiği için manevi şeylere de ihtiyacı vardır. Gazali’ye göre kalp asıl olarak 

ahiret için yaratılmıştır. Allah’ı tanımak ise onun yarattıklarını bilmekten geçer. İnsanın özünde 

genel olarak hayvanlara, yırtıcı hayvanlara, şeytanlara ve meleklere ait olan sıfatlar vardır. 

İnsan yemek yeme, uyuma ve çiftleşme gibi özellikleri bakımından hayvana, parçalama, 

saldırma ve öldürme gibi özellikleriyle yırtıcı hayvanlara, aldatma, hile yapma gibi 

özellikleriyle şeytanlara, ibadet ve itaat gibi özellikleriyle de meleklere benzer. 

 İnsan bu türlerden hangisine ait özelliklerin daha baskın olduğunun farkına varmalıdır. Çünkü 

insan bunları bilmezse doğru yolu bulamaz. İnsanın sahip olduğu bu eğilimler aslında kişiliği 

oluşturur.  

                                                           
1 Henri Laoust, Gazzâlî’nin Siyaset Anlayışı, Pınar Yayınları, İstanbul 2016, s.223-224. 
2 Nuri Bilgin’e göre siyaset; dünya karşısında belirli bir tavır almaktır. Olayların ve şeylerin cereyan edişindeki karışıklık ve 

düzensizliklere, dünyanın gidişatındaki belirsizlik ve dalgalanmalara, dünyanın durumundaki “eksiklik” ve yetersizliklere karşı 

bir müdahale tavrıdır, sosyal entropiye karşı bir duruştur, doğal akışla yetinmeme ve bir bakıma doğaya kültür ekleme 

anlayışıdır. s.15 
3 İmam Gazâli, 1058-1111)  Kimya-yı Saadet, Mutluluk ve Saadet Hazinesi,(terc:Ali ARSLAN), Merve Basım 

Yayın Ldt. Şrkt. İstanbul 1981,  s.17. 
4 Rad, 13/28 
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Gazali ye göre siyaset ile ahlak arasında güçlü bir ilişki vardır. Siyaset, insanı iyi yola sevk 

eden bir ilim olan ahlakın yanında yer almalıdır. Eğer siyaset insanların iyiliği için varsa 

siyasetçi de (Yönetici, hükümdar, kral vb) şu özellikler daha belirgin olmalıdır. İlim ve amel. 

İdareci adaletten ayrılmamak için dünyanın faniliğini, ölümü, Allah’ın ve peygamberin 

emirlerini akıldan çıkarmamalıdır. Kendisinin yeryüzünde Allah’ın mülkünde idareci olduğunu 

unutmamalı ve tüm işlerinde adilse Allah’ın, aksi takdirde şeytanın vekili olacağına yakinen 

inanmalıdır. 

Gazali yöneticilerin zulüm yapmasını hem ülkenin geleceği için hem de halkın ekonomik 

kalkınması için olumsuz etki yapacağını ifade etmektedir. Çünkü zulüm yöneticilerle 

yönetilenler arasında ki güven duygusunu zedeler. Güven duygusunun olmadığı yerde insanlar 

isteyerek ve severek üretime katkı sağlamaz.  

Bazı bilginler zulmü iki kısım olarak değerlendirmişler. Birincisi başkanın halkına, güçlünün 

zayıfa ve zenginlerin fakirlere olan zulmü, ikincisi ise kişinin kendine olan zülümdür. 

Katade zulmü üç kısım olarak değerlendirmiştir. Birincisi bağışlanması mümkün olmayan 

zülüm. Bu Allah’a ortak koşmaktır. Çünkü Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: 

“Doğrusu şirk, büyük bir zülümdür1. İkincisi bağışlanması umulan zulümdür. Bu, günah 

işlemek süretiyle kulun kendine yaptığı zulümdür. Tövbe ile bağışlanır. Üçüncüsü devamlılık 

göstermeyen zulümdür. Bu da kulların birbirlerine yaptıkları zülümdür.2 

Gazali için adaletsiz iktidar kör ve iktidarsız adalet ise acizdir3. Adaletin tesisi için özellikle 

fıkıh ilmi önemlidir. Ona göre fıkıh siyasetin meşruiyetini sağlayan araçtır. Hatta siyasetin 

önünü açacak olan şeyde fıkıhtır. Fakih ise siyasi eylemin uyması gereken normatif hükümleri 

ve aynı zamanda tutkuları yüzünden birbirleriyle ihtilafa düşen insanlar arasında yararlı bir 

şekilde aracılık etmek için izlenecek yolu bilen kişidir. Aynı zaman da Fakih siyasi otoriteye 

yöneltmek ve disipline etmek için öğretmenlik ve vicdan yöneticiliği (mürşitlik) yapar. Ta ki 

bu dünyada düzen adalet egemen olsun. Gazali’ye göre din(inanaç) ve iktidar(mülk) 

birbirlerinden ayrılmaz ikizlerdir. Din ilke(asıl) iktidarda da onun koruyucusudur. Gazali’ye 

göre fıkıh Allah ile kul arasında ki ilişkileri ve kulluğun ana vasıtalarını net bir şekilde 

bilmemizi sağlayan bir disiplindir. Gazali, siyasetin temeli olan adaletin tesisinde hem ilim 

adamlarına hem de gönül adamlarına önemli işlerin düştüğünü söylemektedir. İlim adamları 

arasında fakihlere öncelik verir fakat fakihlerinde pozitif bilimler ile uğraşan bilim adamlarıyla 

istişare edilmesinin önemi vurgulamaktadır.4 

Gazali yöneticilerin hem bilim adamlarıyla hem fakihlerle hem de mutasavvuf erbabıyla görüş 

alışverişinin önemini vurgulamaktadır.  

                                                           
1 Lokman, 31/13 
2 Gazali, 2004:77 
3 Henri Laoust, Gazali’nin Siset Anlayışı, Pınar Yay. İstanbul, 2016, s.229 
4 Laoust, s. 234 
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Gazali Hz Musa ile Allah arasındaki konuşmayı adalet kavramıyla açıklarken şöyle 

aktarmaktadır; Hz Musa Sina dağında Allah’a şöyle dua eder; Rabbim bana adaletini göster. 

Alla şu karşılığı verir: Ey Musa mizacına ağır gelen bir şeyi görürsün buna sabredemezsin, Hz 

Musa ise şöyle der Rabbim senin yardımınla üstesinden gelirim. Allah şöyle buyurur: Ey Musa 

şu dağın etrafında akan suya bak. Hz Musa suya doğru bakmaya başlayınca biraz sonra suyun 

yanına bir atlı gelir, atından iner suyundan içer sonra atına biner ve gider. Bu esnada içinde bin 

dinar bulunana altın kesesini orada düşürür. Biraz sonra aynı yere sürüsüyle bir çoban gelir para 

kesesini alır. Ardından aynı yere gözleri kör bir ihtiyar gelir suyun başında oturur ve dinlenir. 

Atlı adam parasını düşürdüğünü fark ederek geri gelir. Su içtiği yerde kör ihtiyarla karşılaşır. 

Ona biraz önce burada için de bin dinar bulunan para kesesini düşürdüm der. İhtiyar ben kör 

bir ihtiyarım senin para keseni nasıl alabilirim der. Atlı sinirlenir öfkeyle kılıcını çeker ve 

ihtiyarı öldürür. Üzerinde para kesesini arar ama bulamaz bunun üzerine bırakıp gidr. Bu 

olaylara şahit olan Musa şöyle der, Ey Rabbim para kesesini çoban aldı fakata onun yerine 

masum ihtiyar öldürüldü. Yüce Allah Musa’ya şöyle cevap verir, Ey Musa ihtiyar adam o 

atlının babasını öldürmüştü böylece kısası yerine getirdim atlının babası da çobanın babasında 

bin dinar almış ve ödemede ölmüştü. Böylece gençte hakkı olan parayı aldı. Gördüğün gibi 

benim adaletim çok hassas işler.1 

Onun yöneticilerle ilgili söylediği özlü sözleri ve bu sözlerin pekiştireci olarak verilen örnekleri 

zikrederek açıklayalım; 

Nuşirevan, devlet başkanı olduğunda başyardımcısı Yunan ona şu hatırlatmayı yaptı. 

“Ey hükümdar! 

Bilmelisin ki, yönetim şu üç şeyden ibarettir. 

1-Halka âdil davranıp, onlardan adalet beklememek. Bu faziletin en üst derecesidir. 

2-Onlara âdil davranıp, onlardan da adalet beklemek. Bu adalet olup orta derece 

falizettir. 

3-Onlara âdil davranmayıp onlardan adalet beklemek. Bu zülümdür. 

Abbasi halifesi Mehdi ile Şübeyb b. Şebih arasında geçen bir konuşmada Halife “halka 

verilmesi gereken nedir?” diye sorar. Şübeyb b. Şebib şöyle cevap verir: “Adalettir. Halk sizden 

emin olarak uyursa, siz de kabirde emin olarak uyursunuz. Ey Mü’minlerin emiri! Kendisinden 

sonra gün olmayan geceden ve kendisinden sonra gece olmayan günden sakının! Gücünüz 

nisbetinde âdil olun! Çünkü ahrette adalete karşılık adalet ve zülme karşılık da zulüm 

bulursunuz. Takva ile süslenin! Zira ahrette hiç kimse size süsünü ödünç vermez.” 

 

                                                           
1 Gazali, 2004: 75 76 
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1.2.Gazali’ye Göre Yöneticide Bulunması Gereken Nitelikler 

1.Akıl 2.Bilgi 3.Keskin zekâ 4.Seri kavrayış 5.Feraset 6. Cesaret ve atılganlık 7.Teeni ile 

hareket 8.Güzel Ahlak 9.Güçsüze insaflı davranmak 10.Halka sevgi beslemek 11.Liderlik 

liyakatı 12.Tahammül 13.Gerektiğinde halka müdarada bulunmak 14.işlerinde öngörülü ve 

tedbirli olmak 15.Geçmiş hükümdarların hayatlarını çokça okumak 16.Geçmiş hükümdarların 

yönetimde esas aldıkları kıstas ve ölçütleri araştırıp öğrenmek1.  

Bütün işlerin direği iktidar sahibidir. Akılsız insan ona yakın olunca onunla görüşünce 

gururlanır. Oysa iktidar sahibinin sahip oldukları imkanlar aşılması zor bir dağa benzer. Tıpkı 

üzerinde türlü meyveler bulunan fakat etrafını yırtıcı hayvanların sardığı dağ gibidir. Böyle bir 

dağa tırmanmak hem zor hem de tehlikelidir. Bu yüzden iktidar sahibinin insanı yüceltip 

onurlandırması, aşağı düşürüp alçaltması, iyilik ve kötülüğü dikkate alınmaz. Akıllı kişi 

yöneticilerle arkadaşlık yapmaktan kaçınır. Çünkü devlet başkanı çocuk gibidir. Basit şeylere 

kızar ve yine basit şeylerle mutlu olur. İktidar sahiplerinde sadakat ve vefa yoktur, dostluklarına 

güvenilmez.  

Yardımcıların görevlerinden birisi zaman zaman amirine öğüt ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

Seleften bazı kişiler yöneticilerin öfkeli olduğunu görünce şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:  

1- Siz bir tanrı değilsiniz. Diğer insanlar gibi ölecek ve toprak olacaksınız 

2- Siz halka insaflı ve şefkatli olunuz ki Allahta size karşı şefkatli olunuz. 

3- Toplumu adalet ve insaf temelinde yönetiniz. Zira toplumu ancak adil ve insaflı bir 

yönetim iyi duruma getirir, eksikliklerini giderip iyileştirebilir. 

Bir yönetici için şu 5 şey son derece önemlidir: 

1- Görüş ve işleri yürütebilmesini bilen güvenilir bir yardımcı 

2- Askeri açıdan stratejik savunma önlemleri 

3- Düşman saldırısını durdurabilecek askeri güç 

4- Askeri harekâtlarda başkalarına muhtaç etmeyecek kadar cephane ve mühimmat 

5- Evde kederi dağıtacak ve güzel yemekler yapacak kadın2 

Yönetici de Olması Gereken vasıflar 

1- Adalet, herkese eşit mesafede durmak 

2- Meşveret yani Ortak akıl ile yönetmek 

3- Ehliyet, emaneti ehline vermek 

                                                           
1 Gazali, 2004: 99-100 
2Gazali, 2004: 108-109  
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4- Maslahata önem vermek yani şahsi menfaatini değil, kamu yararını gözetmeli 

5- Emanetçi olduğunun bilincinde olmak 

6- Güven vermeli 

Bir idareci “siz benim ne dediğime değil, en son dediğime bakın” derse bu idareciye güven olur 

mu? 

Gazeli’ ye göre iki grup insan toplumun huzuru için önemlidir. Bunlar: Peygamberler ve iktidar 

sahipleridir. Peygamberler, insanlara Allahtan gelen vahiyi ulaştırmaları için seçilmiş ve 

görevlendirilmişi kişilerdir. İktidar sahipleri ise insanların birbirlerine karşı yapılacak zulümleri 

engellemek ve insanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları önlemek için gönderilmiştir. 

İktidar sahibi Allah’ ın yeryüzünde ki gölgesidir. Bu konuda Allah şöyle buyuruyor: ‘’ Ey iman 

edenler! Allah’ a itaat edin peygambere ve sizden olan ululemre (idarecilere) de itaat edin1. 

Allah iktidarı istediğine verir. ‘’ Resulum! De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ ım ! Sen 

mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırısın dilediğini yüceltir dilediğini alçaltırsın. Her 

türlü iyililk senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin2.’’ Adil yönetici insanlar arasında 

adaletli davranan ve onları zülm ve fesattan sakındırandır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: 

‘’İktidar küfür eder fakat zülmle devam etmez.’’ 

Gazali, iktidar sahibinin adaletli olmasının toprağın bereketini arttıracağını insanlara da güven 

ve huzurun tesisi edileceğini bunun da ekonomiye pozitif katkı sağlayacağını ifade etmiştir. 

Konuyla ilgili Hazreti Peygamberin şu hadisini rivayet eder: ‘’ Başkan kafir dahi olsa halkına 

zülüm yapmadıkça idareciliği bakidir.’’ Gazali bu hadise dayanarak dünyanın bayındır olmasını 

adalete viraneye dönmesini ise zulümle yönetilmesine bağlamıştır. Bu konuyla ilgili şu soruyu 

sorara: ’’ Allah nasıl olmuşta Mecusilere 4000 yıl boyunca dünya iktidarını vermiştir?’’ diye 

sorar. Cevabında ise Çükü onlar adaletle yönetmişler asla zülüm etmemişlerdir. Bazı islam 

filozofları konuyla ilgili şöyle değerlendirmede bulunmuşlardır: Allah halkına zülüm etmeyi ve 

işkence yapmayı sürdüren devlet başkanının halkını eksiltir. Onlara afet ve belalar vererek ölüm 

vakalarını üzerlerinden eksiltmez. Bunun sonunda ekonomileri altüst olur. Devlet başkanı adil 

olursa esnaf alışverişinde ölçüsünü tam tutar. Aralarında hak ve hukuka riayet eder. Fesat 

toplumdan kalkar hak ve hakikat kendini gösterir. Toplumda bolluk ve bereket olur. Ticaret 

gelişir ziraatçilerin ürünlerinde artış olur. Böylece halkın yaşam şartları iyileşir. 

Sokrat adaleti anlamlandırır: Bu dünya adaletten oluşmuş bir binektir. Bu bineğin üzerine aşırı 

miktarda zulüm ve işkence yüklenmesinden dolayı tahammül ve gücü kalmamıştır. Bir gün 

çökmesi kaçınılmazdır3.” 

                                                           
1 Nisa, 4/59 
2 Al-i İmran, 3/26 
3 Gazali, 2004:73 
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Filozoflar şöyle demişlerdir: “Yönetici bir pazara benzer. Herkes kıymetli gıda maddelerinin 

burada bulunduğunu bilirse, insanlar bu pazara akın ederler. Ama mallar değersiz ise bu pazara 

hiç kimse gelmez. Pazarın işlek ve canlı olması, yöneticinin adil yönetimine bağlıdır. Adalet 

olayınca toplumdan emniyet kalkar, pazara bir mal geldiği zaman herkes zorluklarla 

karşılaşır1.” 

Abdullah b. Ömer adaletin önemi ile ilgili şöyle ifade eder:” Allah adaletten daha üstün ve 

değerli hiçbir şey yaratmamıştır. Çünkü adalet, Allah’ın ahiretteki terazisidir. Kim adaleti 

yerine getirirse, Allah onu cennete kavuşturur. 

Bazı filozoflarda şöyle demişlerdir: ‘’ Toplum, yöneticinin bozguncu yönetimiyle bozulur 

dürüst yönetimi ile düzelir.’’ Halkın tutum ve davranışları, yöneticilerin tutum ve davranışlarına 

bağlıdır. 

İslam filozofları da bu konu ya şöyle değinmişlerdir: Dinin bekâsı başkanla, başkanın bekâsı 

askerle, askerin bekâsı mâlî güçle mümkündür. Aynı şekilde mâlî ülkenin bayırdır olmasıyla, 

ülkenin bayındır olması da âdil yönetimle olur. 

Yine bazı bilginler şöyle demişlerdir: ‘’ Yönetimi elinde bulunduran kişi bilmelidir ki yönetim 

çetin iştir ve tehlikesi de o oranda büyüktür.’’ Akıllı yönetici omuzladığı ağır yükü nasıl 

taşıyabileceğini hesaplayandır.  

İktidar sahibi kişi istişareye önem vermeli sorunların çözümünde önce yardımcıları ile 

değerlendirmeli sonra işin uzmanlarından yardım almalıdır.  

Filozoflar şöyle demişlerdir. ‘’ Yöneticiler, bazen ev işlerinde eşlerine yardım etmeli mutfağa 

girerek yemek pişirmeli sofranın hazırlanmasında servis yapmalıdır.’’ Böylelikle ev işlerinin 

zorluğunu anlamış olur. 

Filozoflar demişlerdir ki: ‘’ Yardımcıları, yöneticilerini fark edemediği konularda bilgilendirip 

uyarmalıdırlar. Şayet yönetici mizaç olarak icraatinde zulme meyil ediyorsa etkili konuşmalarla 

onu bundan vazgeçirmelidir.’’ 

Zulkarneyn,  Fas’a girdiği zaman oradaki kabile reisleri ile aralarında şöyle bir konuşma geçer: 

Zulkarneyn, kabile liderlerinden birisine sorar: ‘’Neden evlerinizde dünya nimetine dair çok 

şey yok?’’ Adam şöyle cevap verir: Ey Zulkarneyn! İnsanoğlunun dünya nimetlerine gözü 

doymaz. Bu yüzden hem Rabbine isyan eder hem de toplumda huzursuzluk yapar. ‘’ der. 

Zulkarneyn: ‘’ kabirleri evlerinizin önünde yapmanızın sebebi  nedir ? ‘’diye sordu. Adam: ‘’ 

Eve girip çıktıkça kabrimizi gözlerimizle görüp ölümü unutmamak dolayısıyla yaşarken 

adaletten ayrılmamak içindir.’’. Adam çürümüş bir insan kafatasını çıkararak:’’ Bu kafatası 

sahibi halkına zulüm ve işkence yapan bir kraldı. İşte son halini sen görüyorsun’’ . Zülkarneyn 

adama: ‘’ Gel benim yardımcım ol ‘’ deyince adam şöyle cevap verdi: ‘’Ey Zulkarneyn! Sen 

                                                           
1 Gazali, 2004:80 
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dünyalık imkan ve nimetlere sahip olduğundan dolayı insanların çoğu sana düşmandır. Fakat 

benim dünyalık malım olmadığım için dostlarımın sayısı seninkinden çoktur. Düşmanlarımın 

sayısını çoğaltma niyetim yoktur.’’ 

Gazali, yöneticinin gerekliliğini şöyle ifade eder: ‘’ Eğer bir toplumda yönetici olmazsa 

denizlerdeki balıkların başsız hareket etmesi gibi toplumda kargaşa oluşur. Büyük balıklar, 

küçük balıkları yemek isteyeceği için, korku kargaşa ve anarşi çıkar. Bu düzenin sağlanması 

için yönetici sorumludur. Çünkü hem toplumsam güven hem de can güvenliği için bir idareci 

gerekir.’’ 

Bazı filozoflar devlet başkanını sarayın içerisinde yanan lambaya benzetirler halk bu lambanın 

etrafında toplanır onun saçtığı aydınlıktan yararlanır. Lambanın ışığı ne kadar fazla olursa 

etrafında bulunanlarda işlerini o kadar iyi yönetir. Fakat lambanın ışığı cılız olursa etrafındaki 

halk perişan olur. 

Bazı bilginler şöyle demişlerdir: ‘’ Başkanın doğru bir yönetim ortaya koyması Allah tarafından 

kullara bir nimettir. Bundan dolayı Allah’ a şükretmek gerek. Şayet devlet başkanı yönetiminde 

adil değilse ve halkın hoşlanmadığı bir icraat ortaya koyarsa halk bunun nedenini kendinden 

bilmeli ve günahlarından dolayı tövbe etmelidir. Halkın selameti Başkanın iyi olmasına 

bağlıdır. Halkın bozulması da yönetimin kötü olmasında ileri gelir.’’ 

1.2.1. Gazali’ye göre devlet başkanlarında bulunması gereken dört nitelik 

1- Mayaları bozuk olanları ülkeden çıkarmak. 

2- Akıllı, sanatkâr ve yetenekli insanları kendine yakın tutup ülkeyi bayındır durumuna 

getirmek. 

3- Kalbinde dünya sevgisi bulunmayan yaşlı kimsenin düşünce ve görüşünü dikkate almak. 

4- Kötü sözlü ve kötü işlerle uğraşan kimselerin sözlerine kulak vermemek1. 

Devlet başkanı, idarî sorumlulukları liyakatsiz insanlara vermemelidir. 

Yöneticiler, sıradan bir vatandaşla, nüfuz sahibi birini aynı kabul etmeli, kimseye ayrıcalık ve 

imtiyaz vermemelidir. Aynı şekilde zengin ile fakir arasında da ayırım yapmamalıdır. Çünkü 

mücevher ve demirin ahrette fiyatları aynıdır. Hükümdar bile olsa adaletten ayrılmamalı yoksa 

akıbeti cehennem olur. 

Nuşirevan şöyle buyurur: “Halkına gereği gibi şefkatli davranmayan hükümdar, kanatlarını 

yaralayan ve uçmak için çırpınırken yere çakılıp kalan ve böylece diğer hayvanlara yem olan 

kuşa benzer.”  

                                                           
1  Gazali, 2004:71 
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1.2.2. Bir idareci şu özelliklere sahip insanlara hiçbir konuyu danışmamalı ve onların 

görüşlerini dikkate almamalı 

1- Bir alanda uzmanlaşmamış kişiler 

2- Kadınlarla çokça beraber ve içlidışlı olanlar 

3- Şahsi menfeatlerini iktidar sahiplerine arz edenler 

4- Toplantılarda sesi fazla çıkmayanlar 

5- Eşcinseller 

6- Cevap vermeye cesaret edemeyenler1 

2. VERGİ POLİTİKASI 

Gazali, siyaset konusunda üzerinde durduğu ikinci önemli konu mali konulardır. Siyasetçi 

(hükümdar), mali konuları da iyi bilmelidir. Hükümdarlığının bekasının ekonomiden geçtiğini 

unutmamalıdır. Halkın mutluluğunun ekonomik gelirlerle paralel olduğunu bilmelidir. Vergiler 

toplanmasında ve dağıtılmasında adalet, sevgiye öncelik verilmelidir.  

Yönetici sadece siyasi işlerden değil, aynı zamanda ekonomik işlerden de anlamalıdr. 

Toplanacak verginin ne oranda ve hangi yollarla tahsil edileceğini ve alınan vergilerin nerelere 

kullanılacağını bilmelidir. 

 Âlimlere ve müctehid imamlara göre; halk iktidar sahibinin gücü ve kuvveti, ülke toprakları 

da onun bahçesidir. Bu bahçenin ağacı emanet, meyvesi ise adalettir. Adalet yöneticini 

kalesidir.  Yönetimde bulunan kimse adalet temeline dayalı bir vergi politikası izlemeli ve 

toplanan paralarında israf edilmeden gerekir 

Vergi memurları, vergi toplarken halka yumuşak davranmalı. Tıpkı sülüğün, kanını emdiği 

canlının canını acıtmadığı gibi. Ondan dolayı insanlar onu kendi elleri ile bazı hastalık 

durumlarında vücutlarına korlar ki hastalıklı kanı emsin. Oysa sinek vb. bazı böcekler 

gürültüyle gelir, insan bedenine konar ve kanını emerken rahatsız eder insanlarda onu 

istemezler. 

Vergi alırken toprağın verimi dikkate alınmalı fazla vergi üretimi düşürür. Konuyla ilgili olarak 

“Mensûru’l hikem”de geçen şu olayı nakleder: “Süt veren hayvandan aşırı miktarda süt almaya 

çalışan kişi, süt yerine sarı bir kanla karşılaşır.” Yine konuyla ilgili olarak filozoflardan şu 

alıntıyı yapar: Devlet başkanının halka aşırı miktarda vergi koyması, binanın temelinde bulunan 

harcı ve taşı çıkarıp bunlar olmadan binasını yükseltmeye çalışması gibidir. Bu tür yanlış 

politikalar yüzünden çiftcinin toprağı verimsizleşir,  hatta tarım yapmaktan vazgeçebilirler2. 

                                                           
1 Gazali, 2004:139 
2 Gazali, 2004:87-90 
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2.1. Devlet Hazinesi-Maliye 

Çoğu insan, beytülmal sistemini tam anlamayabilir. Bu sistemde toplanan verginin 10% veya 

5% 1’i toplandığı bölgedeki fakirlere dağıtılır, geri kalanı ise devlet kasasına girer. Verginin 

biriktiği yere, “beytülmal” denir. Cizre ve haraç alınan yerlerde toplanan mal; orduya, yolda 

kalmış yolcuya ve ilim adamlarına harcanır. Geriye kalan da uygun olan yerlere harcanır. 

Konuyla ilgili olarak filozoflar şöyle der: “Hükümdarın halkıyla olan durumu, bahçesinde 

tertemiz bir suyun aktığı bahçivanın bahçesiyle olan durumu gibidir. Bahçivan bahçesini 

gereğince ekip biçer ve sularsa bahçe ürün verir, meyveleri nefis olur ve kendisi de fakirlikten 

korkmaz. Şayet bahçıvan ekip biçmezse, bahçenin içinde akıp giden o berrak suyun ne faydası 

vardır? Bakım olmayınca ağaçların telef olması beklenilen bir şeydir. Bunun gibi hükümdar da 

iyi çalışır ve halkın durumunu iyi kontrol ederse, halkı da ona itaat eder.” 

Güçlü Ekonominin önemini şöyle açıklar: 

Sasani krallarından birisinin yardımcısı, kralına vergi toplamasını ve kendine ait gizli bir hazine 

kurmasını önerir. Ey kralım bir gün etrafınız da kimse kalmaya bilir. Fakat yeteri kadar paranız 

olursa dünyanın her tarafındaki askerlerden kendinize güçlü bir ordu kurabilirsinz. 

Kral yardımcısına bu görüşünün doğruluğunu isbat etmesini söyler. Yardımcısı da  krala şöyle 

bir örnekle anlatır. Kıralım şu an etrafınız da hiç sinek görüyor musunuz? der. Kral “hayır ”der. 

Yardımcı bir tabak bal getirilmesini emreder. Bal getirilir getirilmez, sinekler ortaya çıkar ve 

balın üzerine üşüşmeye başlarlar. Bunun üzerine yardımcı, “Kralım! Bu bal gibi paranız 

olduktan sonra bütün insanlar askerlerinizdir”der. 

Kral bunu konuyu başyardımcısıyla görüşür fakat başyardımcının bu örnek hoşuna gitmez ve 

krala şöyle der: Krallık çalışanlarının kalplerini değiştirmeyiniz. O zaman göreceksiniz ki, 

bütün halk dilediğiniz şekilde askeriniz olacaktır.” 

Kral bu görüşün doğruluğunu nasıl ispatlarsın deyince başyardımcı  akşam olunca delillerimiz 

sunarım der.Akşam olunca başyardımcı başkanın huzuruna bir tabak bal getirir. Başyardımcı, 

Kralım! Bu balın üzerinde sinek görüyor musunuz? der. Kral “hayır” der. Bunun üzerine 

başyardımcı “şayet yönetiminizdeki halkın kalpleri zulümden dolayı karanlıkta kalırsa, devlet 

hazinesinin size bir faydası olmaz. Size fayda getirecek tek şey, halkın memnuniyeti ve devlet 

memurlarının hoşnutluğudur1.”  

3. SONUÇ 

Gazali, siyaseti bir meslek olarak görür ve siyaset kavramını dünya da olmazsa olmaz olarak 

gördüğü dört meslekten biri olarak sıralamaktadır. İlki gayesi insana besin sağlamak olan ziraat 

ve onun türevleri ile ilgili meslek, İkincisi ise insana giyecek sağlayan dokumacılık, Üçüncüsü 

insanın başını sokabileceği kadar da olsa ev vb koruma yerleri yapmak için duvarcılık ve 

                                                           
1 Gazali, 2004:90-98 
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dördüncüsü ve asıl önemli olanı ise insana toplum içerisinde yaşama vasıtalarını öğreten siyaset 

bilimdir. İnsana maddi olduğu kadar manevi planda da huzur içinde ve yararlı bir şekilde 

yaşama imkânı sağlayan siyaset bilimini uygulayacak kişilerinde belli özelliklerinden 

bahsetmektedir. Özellikle ülkeyi yöneten kişilerin adaletli ve dirayetli olması gerektiği gibi 

yardımcılarının da liyakatlı ve ahlaklı olmaları gerektiğinden bahsetmektedir. Ona göre ülkeyi 

yöneten lider, ekonomiden de iyi anlamalıdır. Ülke ekonomisi siyaseti belirler. Vergiler gelire 

göre ve adaletli bir şekilde toplanmalı yoksa özel sektör küserse ülkenin gelişmesinin 

duracağını bunun da halkı huzursuz edeceğini vurgulamaktadır. 
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DARBE VE DEVRİM TARTIŞMALARI KAPSAMINDA 27 MAYIS 1960 SÜRECİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Hasan YILMAZ 1 

Özet 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup asker 27 Mayıs 1960 tarihinde siyasal iktidara karşı müdahalede 

bulunmuştur. Cemal Gürsel’in başına geçtiği bu grup Milli Birlik Komitesi adı altında yürütmeyi durdurarak 

seçilmiş iktidarın yetkilerini sonlandırmıştır. Başbakan ve bakanların idamlarına kadar birçok vahim sonuçları 

olan bu süreç kimilerine göre darbe, kimilerine göre ise devrim olarak algılanmıştır. Türk siyasal hayatının önemli 

bir dönüm noktası olan bu sürecin, ilerleyen yıllarda yaşanacak darbelere de zemin hazırladığı kanaati oldukça 

yaygındır. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde en zorlu ve en kanlı süreçlerden biri olduğu açıkça 

söylenebilmektedir.  

27 Mayıs 1960’ta ve sonrasında gelişen olaylar darbe veya devrim diye anılan ve bu konuda farklı ideolojik 

bakışlardan kaynaklanan bir süreç olmuştur. Demokrasi kavramının tam tersine, seçilmiş bir başbakan ve 

hükümüte karşı ortaya konulan bu süreçte kuşkusuz toplumda ciddi kaygılar oluşmuştur. 

Bu çalışmada 27 Mayıs süreci ve sonrasında oluşan darbe ve devrim tartışmalarından hareket ederek bir 

değerlendirme yapılmıştır. Darbelerin toplumsal hayatımızda bıraktığı izleri tanımlayabilmek ve bu tarz vahim 

olayların bir daha yaşanmaması adına bilimsel ve tarihsel gerçeklikler ışığında yaşanılan süreç ele alınmıştır.    

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs, Darbe, Devrim. 

AN EVALUATION ON THE 27 MAY 1960 PROCESS IN THE SCOPE OF COUP 

AND REVOLUTION DISCUSSIONS 

 Abstract 

On 27 May 1960 a group of soldiers from the Turkish Armed Forces intervened against the elected government. 

This group, headed by Cemal Gürsel, ceased execution under the name of the National Unity Committee and 

terminated the powers of the elected government. This process, which had many grave consequences until the 

execution of the prime minister and ministers, was perceived as a coup by some and a revolution by others. It is 

widely believed that this process, which is an important turning point in Turkish political life, also paves the way 

for the coups to be experienced in the coming years. Republic of Turkey in the political history can be told clearly 

that one of the most challenging and bloody process. 

The events that took place on and after May 27, 1960, became a process called coup or revolution and stemmed 

from different ideological perspectives. On the contrary to the concept of democracy, there were undoubtedly 

serious concerns in society in this process against an elected prime minister and a ruler. 

In this study, an evaluation was made based on the discussions of coup and revolution that occurred during and 

after the May 27 process. In order to define the traces left by the coups in our social life and to prevent such grave 

events ever again, the process experienced in the light of scientific and historical realities was discussed. 
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1. GİRİŞ 

27 Mayıs 1960 müdahalesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ilk askeri müdahaledir. TSK 

içerisinden bir grup asker, İç Hizmet Kanunu’ndan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

devamlılığını sağlama iddiasını savunarak gerçekleştirmiştir. Bu anlamda 1960 müdahalesi 

sonraki yıllarda, 1971’de muhtıra ve 1980’de yapılan askeri darbeye de örnek teşkil etmiştir. 

Ancak 27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri müdahale farklı bir anlam taşımaktadır. Kimi çevrelerce 

silahlı kuvvetlerin yaptığı bir askeri darbe, kimilerine göre ise, halkın desteğini alarak yapılan 

ve toplumu kargaşa ortamından kurtaran bir devrim olarak anılmaktadır.  

Türkiye’de günümüze kadar birçok darbe girişimi, darbe ve devrim çalışmaları olduğu 

söylenebilir. Ancak siyasi otoritelerin bu kavramlar üzerinde uzlaştığı söylenemez. Siyasetin 

çözemediği bu olgular toplumda da karşılığını bulmakta ve yaşanan süreçler farklı ideolojik 

grupların tek düze bakışlarıyla ifade edilmektedir. Dolayısıyla darbelerin etkisiyle toplumsal 

ilişkilerimize kadar etki edebilen olayların olduğu bir gerçektir. Özellikle ideolojik açıdan bir 

kesimin darbe diye adlandırdığı olguyu, karşı görüşü savunanlar devrim diye adlandırmaktadır. 

Esasen darbe ve devrim farklı iki kavramdır ve literatürdeki yeri kesin olarak belirlenmiştir. Bu 

kavram karmaşıklığına son vermek için her bir sözcüğün gerçek anlamına ve tanımlarına yer 

vermek doğru olacaktır. 

Darbe; Türk Dil Kurumu tarafından “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik 

yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi 

devirme işi” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2013). Bir başka tanıma göre; “Kurulu bir hükümetin 

veya politik sistemin zorla ve tamamen yıkılması” anlamına gelen bu kelime “Toplumsal 

yapılarda aniden meydana gelen, genellikle şiddetle yaratılan, radikal ve yaygın değişiklik” 

anlamına da gelmektedir (Şentürk, 2007: 23). 

İhtilal; Türk Dil Kurumu tarafından “Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya 

yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak 

yapılan geniş halk hareketi, devrim.” olarak tanımlanmış ve örnek olarak Fransız İhtilali 

gösterilmiştir (TDK, 2013). İhtilal kelimesi genellikle asker kökenli darbe girişimleri için 

kullanılmaktadır. Darbe ve ihtilal kelimelerinin ortak özelliği, bir ülkenin toplum düzenini, 

siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını değiştirmeye yönelik yapılan ve kanunlara aykırılık teşkil 

eden girişimlerdir (Şentürk, 2007: 24). “27 Mayıs 1960 İhtilali” tanımlaması buna bir örnektir. 

Devrim; Türk Dil Kurumu tarafından” Belirli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. 

Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme, yavaş bir gelişme olan evrime 

karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve 

temelli bir değişme” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2013). 

İnkılaplar ise, bir müdahale veya bir ihtilal ile başlamakla beraber akış ve gelişmelerinde, 

toplum yapısının zaman içinde değişmesi anlamına gelir. Toplum düzeninden, başka bir 
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toplumsal düzene geçiş ve aşamaları şeklinde tarif edilir (Aydemir, 1999: 100). Buna göre 

inkılap, daha geniş anlamlarda kullanılan birer reform hareketleridir. Bu hareketler halk 

hareketleriyle başlayan ve köklü değişiklikler içeren toplumun her kesimine ve alanına 

ulaşabilen iyileştirmeler bütünüdür. 

Devrimler toplumsal değişimlerde halkın katılımıyla sürecin hızlandırılmasıdır. Yani bir 

müdahale tek başına devrim sayılmaz, halkın büyük çoğunluğunun da katılımıyla, sosyal, 

siyasal, kültürel ve ekonomik alanda yaşanan yeniden yapılanma sürecidir.  

2. 27 MAYIS SÜRECİ 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) % 55, Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) % 41 oy almıştır. DP milletvekilleri TBMM’de 408 sandalye hakkı kazanarak 

önemli bir başarı elde etmiştir. TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Celal Bayar, DP 

genel başkanlığından istifa etmiş ve bu görev Başbakan olan Adnan Menderes’e verilmiştir. Bu 

sırada Refik Koraltan TBMM Başkanı seçilmiş, Fuat Köprülü ise Dışişleri Bakanlığı görevine 

getirilmiştir (Akşin, 2004: 229- 235). Bu dönemde iç ve dış politikada gündem oldukça yoğun 

olmuştur. Bir yandan iç politikadaki sosyal, ekonomik sorunlar, diğer yandan komşu ülke ve 

coğrafyalardaki sıcak gelişmeler hükümetin işini zorlaştırmıştır. 

1950’de iktidara gelen Adnan Menderes, yaptığı konuşmaların birinde İsmet Paşa döneminde 

Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'nin aldığı 155 milyon liralık yardımın bazı şartlar 

taşıdığını, bu şartların ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği 1949 yılındaki mektuplarda belirtildiğini 

söylemiştir. Menderes yardımların yapılabilmesi için koşullar ileri sürüldüğünden emin 

olduğunu belirtmiştir. Atatürk dönemi tam bağımsızlık fikrinin ABD desteğine gerek 

duyulduğundan ricacı bir üsluba çevrildiğini aktarmaktadır (Öymen, 2008: 368). Menderes 

böylelikle ekonomik sıkıntılar içerinde olduğu dönemde önceki hükümetin icraatları üzerinden 

politika üretmektedir.  

1954 seçimlerinde rekor bir oy oranı ile çıkan DP, bu seçimlerde toplam milletvekilleri arasında 

%93’lük bir temsil oranı ile başka bir rekora imza atmıştır (TÜİK, 2012: 19). 1957 

seçimlerinden de başarı ile çıkan DP, üç dönem üst üste kazandığı seçim başarıları ile siyasette 

önemli bir figür haline gelmiştir. Ancak iktidarın bu başarısı karşısında muhalefet ile arası 

oldukça gergin olmuştur. 

1959 yılında Çanakkale, 1960’ta ise Yeşilhisar olayları önemli sorunlara neden olmuş, DP 

hükümeti Tahkikat Komisyonu’nun kurduğunu açıklamıştır. Bu komisyon 15 üyeden oluşmuş, 

tedbir ve yasaklar getirmiştir. Bu uygulamalar üzerine İnönü, kurulan komisyonun doğru 

olmadığını, TBMM’nin üzerinde bir baskı düzeni getireceğini belirtmiştir (Akşin, 2004: 240). 

İnönü tam da bu sırada “…sizi ben bile kurtaramam…” (Arslan, 2013: 25) ithafına ek olarak 

“…şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır…” (Arslan, 2013: 27) 

cümlelerini eklemiş ve siyasi tarihe önemli bir not düşmüştür. Bu çıkışlar üzerine Menderes ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum
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arkadaşlarını sıkı tedbirler almaya yöneltmiştir. Öncelikle üniversitede öğrenciler sonrasında 

askeri öğrenciler ile büyük gösteriler yapılmıştır.  

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ‘nin emir komuta zinciri içerisinde 

gerçekleşmemiştir. En üst rütbesi albay olmak üzere, bir grup subay tarafından yapılmıştır. 

Darbenin esas lideri ve teşkilatı yöneten kişi Tümgeneral Cemal Madanoğlu‘dur. Ancak Cemal 

Madanoğlu‘nun rütbesinin küçük olması nedeniyle emir komuta zincirinin bozulacağı 

düşünülmüş ve müdahalenin başına Orgeneral Cemal Gürsel getirilmiştir (SDE, 2010: 10). TSK 

İç Hizmetler Kanununa atıfta bulunarak askeri müdahaleyi meşrulaştırma gayretinde olmuştur. 

38 üyeden oluşan Milli Birlik Komitesi darbeyi gerçekleştirmiştir. Başbakan, Bakanlar ve 

Milletvekilleri tutuklanmıştır. Sonrasında ise kamuoyunca yakından bilinen Yassıada 

yargılamaları başlamıştır. 14 idam kararı verilen yargılamalarda dönemin Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın idam cezası yaşı nedeniyle hapis cezasına çevrilmiş, Başbakan Adnan Menderes, 

Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idamları ise 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kalan 27 Mayıs 1960 

darbesi, ihtilallerin kara yüzünü, demokrasi ve hukuk ilkelerine aykırılığını bir kez daha 

kanıtlamıştır. 

3. HÜKÜMET KARŞITI ASKERİ DARBE Mİ, HALK DESTEKLİ DEVRİM Mİ? 

MBK 12 Haziran 1960’da “Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve 

Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında” bir yasa yayınlayarak, müdahaleyi anayasal bir 

temele oturtmuştur. Yasaya göre 1924 Anayasası genel olarak korunmuş ama Anayasada 

değişiklikler yapılmıştır. Mesela TBMM’nin yerini MBK almıştır. MBK görüşmeleri kapalı 

oturum şeklinde olmuş ve tutanaklar yayınlanmamıştır. MBK Başkanı aynı zamanda Devlet 

Başkanı sayılmıştır (Gözübüyük, 2003: 132).  

27 Mayıs 1960’ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu soru cevap bulmuş değildir. 

Seçmenlerin yarıya yakın oylarıyla, üç dönem üst üste iktidar olmuş bir partiyi iktidardan almak 

için başka yolu kalmadığını düşünen iktidar karşıtlarının yapmış olduğu silahlı bir askeri darbe 

diyenler de vardır, ülkenin refahı ve sosyal ve ekonomik buhrandan çıkış için yapılmış, halkın 

desteğini de yanına alarak genişlemiş bir devrim diyenler de bulunmaktadır. Hatta darbe olarak 

başlayan, ancak ilerleyen süreçte devrime dönüşen bir hareket olduğunu söyleyenler de vardır. 

Ancak nasıl isimlendirirsek isimlendirelim 27 Mayıs demokrasi tarihimizde kara bir leke 

olmuştur ve öyle de kalacaktır. 

3.1. Hükümet Karşıtı Askeri Darbe mi? 

Hükümet karşıtı bir askeri darbe olarak nitelendiren görüşe göre 27 Mayıs; Muhalefetin artan 

baskısı ve TSK’nin içinde yer alan bazı grupların iktidarı hedef alan eylem ve söylemleri 

sonucunda, demokratik yollarla üç dönem hükümet kurma başarısı gösteren DP iktidarını 

görevden almaktır. Nitekim bu görüşe göre darbeciler amaçlarına ulaşmış ve iktidarı 

demokratik yollara başvurmadan, silah ve asker gücü kullanarak zorla görevden almıştır. Yine 
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darbe diyenlerin en büyük tepkisi, darbenin sadece hükümeti görevden almak ve meclisi 

kapatmak ile kalmaması, hükümet temsilcilerini idam etmeleridir. Bu durumun gerek insani 

gerekse de demokratik hiçbir kurala uygun olmadığını savunanlar, 27 Mayıs’ın demokrasi 

tarihimizdeki kanlı bir darbe olduğu konusunda hemfikirdirler. 

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’e göre ise; 27 Mayıs hareketi, hukuken bir hükümet darbesidir. 

Hukukta hükümet darbesi, devletin eli ve emri altındaki resmi kuvvetlerden birinin mesela, 

ordunun, isyan ederek mevcut hükümeti devirip, iktidarı almasıdır. Bu tarife göre, 27 Mayıs 

hareketi tam ve klasik şekli ile hükümet darbesidir (Başgil, 1966: 11).  

TSK içinde örgütlenen bir grup darbe girişiminde bulunmuş ve darbeden sonra bunlar yönetimi 

ele geçirirmişlerdir. Bu grup İspanyolca “cunta” anlamına gelen gruplardır. Bu açıdan 

bakıldığında 27 Mayıs darbesi tam olarak darbe ve cunta kavramlarına uygun görülmektedir. 

Ordunun tamamı değil, ordu içinde oluşmuş küçük gruplar silahlı eylemle iktidarı zorla ele 

geçirmiştir. İktidarı ele geçiren cunta, iktidarını sürekli kılabilmek için mevzuatı da değiştirmiş 

ve anayasal düzeni kendi grubunu koruyacak şekilde oluşturmuştur (Fedayi, 2011: 7).  

“Türk Demokrasisine Müdahaleler” adlı yazısında Asena Boztaş şunları aktarmaktadır: 

“Darbedeki ABD gücünü net olarak görebilmeliyiz. Darbeden hemen sonra Milli Birlik 

Komitesi’nin yedi bin subayı bir anda emekliye ayırması, yetkililerin tasfiye işlemlerini NATO 

ve ABD’nin isteği ile yapıldığını belirtmesi bunu kanıtlamaktadır. Özellikle Sovyetlerle 

ilişkilerin gelişmeye başladığında darbelerin gerçekleşmesi, ABD’nin mevcut durumu tehdit 

olarak görmesinden kaynaklanmaktadır (Boztaş, 2012: 5). Türkiye’de siyasi alanda sağ ve sol 

kargaşasının da bu dönemlerde artması ve bazı kesimlerin tasfiye edilme girişimleri de yine bu 

konu ile yakından ilişkilidir. 

“Darbeler ve Türk Basını” adlı kitabında 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 

Şubat 1997 müdahaleleri konusunda basında çıkanları aktaran Hayati Tek’e göre; “Ülkenin 

buhrana sürüklendiğini iddia eden gruplar, ordu içinde cuntalaşmaya başladılar. Böylece 

1946’da tanışıp 1950’de kucaklaştığımız demokrasiden ayrılmak zorunda kaldık. Demokrasi 

adına demokrasiye son verenleri ayakta alkışlayan Türk basını, 27 Mayıs sınavında başarılı 

olamadı” demiştir (Tek, 2006: 16).  

Ali Fuad Başgil üniversite ve basının süreçteki rolüne değinmiş ve “27 Mayıs’ın hemen 

ertesinde, ihtilalcilerin tebriklerini karşılamak için insanın midesini bulandıracak makaleler 

yayınlayan profesörler ve yazarlar olduğunu” açıklamıştır. Bir üniversitede görevli profesörün 

bir ara savunduğu fikirlerin tam aksini savunacak kadar ağız değiştirdiğini ve değişikliğin 

sebebini sorduğunda: “Ne yapayım? Kalemimi patronuma kiraladım, benim için önemli olan 

avucuma dökülen paradır.” cevabını aldığını belirtmektedir (Başgil, 1966: 176). Buradan 

anlaşılacağı üzere, yapılan müdahale cunta hareketiyle devam eden askeri darbenin iç siyasette 

ve basında önemli destekçilerinin olduğunu görmekteyiz. Yaşanan kanlı süreçler ve idamlar 

basın içerisindeki bir grubun demokrasi olarak gördüğü bir sürece dönüşmüştür. 
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Kanlı darbe sonrası 9 Nisan 1963’te kabul edilen ve 13 Nisan 1963 Resmî Gazetesi’nde 221 

numaralı madde ile yayınlanan kanuna göre 27 Mayıs günü “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” 

olarak ilan edilmiştir. 26 Mayıs öğleden sonra başlayıp, 27 Mayıs günü devam edeceği bizzat 

kanun maddesi ile belirtilmiş ve Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a ilave 

edilmiştir (Resmi Gazete, 1963).  

Hatem Ete’ye göre 27 Mayıs’ı önemli kılan, sadece darbenin kendisi değildir. Daha önemli 

olan, darbenin gerçekleşmesinden sonra, aydın-bürokrasi-CHP üçlüsünün, darbeci subaylarla 

iş birliği yaparak iktidarı tekrar eline alması ve darbecilerin öngörmediği çapta büyük yeni bir 

siyasal yapılanmaya başvurmalarıdır. On yıllık DP iktidarında siyasal merkezden ve karar alma 

mekanizmalarından dışlandıklarını hisseden tek parti döneminin siyasal aktörleri, darbeden 

sonra, subayların şaşkınlığı ile birlikte o tarihten sonraki bütün siyasal sürecin kendi lehlerine 

işlemesini sağlayacak bir siyasal rejim kurgulama fırsatına kavuşmuşlardır (Ete, 2010. 138). 

“27 Mayıs Darbesinin 50. Yıldönümü ve Türkiye Siyasetine Etkileri” konusunda bilgi veren 

Prof. Dr. Ergun Özbudun, “Yargılama süreci hukuksuzluklarla doludur. Bu hukuksuz 

yargılanma neticesinde verilen idam cezaları, haksız birer hüküm olarak tarihe geçecektir” 

demiştir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Osman Doğru, “27 

Mayıs Yargısı” başlıklı konuşmasında “Yassıada mahkemelerine ‘mahkeme’ denilmemeli. 

Çünkü hukuki kriterlere göre karar vermemişlerdir” ifadelerini kullanmıştır (Tosun, 2010: 156- 

158).  

Celal Bayar’ın torunu, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, “Büyükbabam 27 Mayıs’ı “fiili durum” 

ve “ayaklanma” olarak adlandırdı. Askerin siyasete karışmasını hiçbir zaman tasvip 

etmediğini” söylemişti.” demiştir. 27 Mayıs’ta çıkarılan Tedbirler Kanunu’nun, darbe 

aleyhinde yazılıp konuşulmasını yasaklandığını, “Darbeye darbe değil, ‘devrim’ veya ‘inkılap’ 

diyorlardı. Yassıada Mahkemesini ve kararlarını eleştirmek de Tedbirler Kanunu kapsamına 

giriyordu. Bu kanun 1969 yılına kadar yürürlükte kaldı” demiştir (Tosun, 2010: 159- 160). Tüm 

bu açıklamalar 27 Mayıs’ta mahkûm durumuna düşmüş dönemin Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın torununa aittir. Dedesi hakkında daha duygusal bir duruş sergilemiş olsa da, 

söyledikleri birçok otorite tarafından kabul görmüş şeylerdir. Benzer sözleri söyleyen ve 

söylediklerini onaylayanların sayısı oldukça fazladır. 

Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Arif Demirer’in oğlu 

Mehmet Arif Demirer şöyle anlatmaktadır:” Seçim kararı alan ve ilan eden Başbakana seçim 

yapmazlar diyerek iki gün sonra darbe yapılıyor. Seçim kararı almalarının olumlu bir hava 

oluşturduğunu düşünen ancak yanılan Menderes, “benim askerim bunu yapmaz” demiştir 

(Gürsoy, 2011: 11- 13).  

Darbe olduğunu savunanların önemli bir göstergesi de müdahale öncesinde bazı öğrenci, 

memur ve askeri okul öğrencilerinin yapmış oldukları gösteri ve yürüyüşlerdir. Müebbet hapse 

mahkûm edilen eski DP Milletvekili Necmettin Önder’in anlattıklarını kitap haline getirerek 
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yayınlayan Mehmet Gürlek şunları aktarmıştır. “555K” şifresi ile yani 5. Ayın 5. Günü saat 5’te 

Kızılay’da bir eylem düzenlenmiştir. Kalabalık olması için memurların çıkış saatinde 

planlanmıştır (Gürlek, 2008: 55). Bu açıdan bakıldığında 27 Mayıs müdahalesi birkaç subayın 

katıldığı bir müdahale olmakla birlikte siyasi ve ekonomik konjonktürün etkisi, muhalefetin 

aşırı söylemleri ile basının darbe yanlı tutumunun birleşmesi sonucunda geniş bir yankı alanı 

bulmuş ve orduya mal edilmiştir.  

Darbe olarak nitelendiren bir başka görüşe göre ise, Menderes ve hükümet yöneticileri, onları 

idam etmeye kararlı mahkemeler tarafından yargılandı ve asılmışlardır. Darbeciler bu kararları 

uygulamalarıyla bir anlamda güç gösterisi yapmışlardır. Birçoğunun bile inanmadığı 

gerekçelerle darbe yapmakta haklı olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır (Turan, 2007: 70- 71). 

Darbe konusunda 27 Mayıs müdahalesinin sadece ülkemiz iç politikasının bir sonucu olmadığı, 

yani yabancı ülkelerin etkisinin olduğunu, özellikle ABD'nin etkisi olduğu ve dış güçlerden 

kaynaklandığı konusunda ciddi iddialar bulunmaktadır. Elbette ki sorumlusu şu veya bu 

ülkedir, bu kurumdur demek çözüm değildir. Ancak yaşanan süreçlere bakıldığında ve söz 

konusu ülkelerin siyasi ve ekonomik kararlarda etkili oldukları görülmektedir. Bu durumun, 

ülkemiz iç politikasında önemli sorunlara yol açtığını hatırlamak faydalı olacaktır. 

3.2. Halk Destekli Devrim mi? 

27 Mayıs müdahalesi kimilerine göre sadece askerin yaptığı bir müdahale değil, aynı zamanda 

toplumun önemli bir kesimi tarafından kabul görmüş yani halkın desteğini almış bir devrimdir. 

Halk desteğini almış bir devrim olarak nitelendiren görüşe göre; TSK’nin İç Hizmetler 

Kanununa dayanarak gerçekleştirdiği, ülkenin bozulan sosyal, ekonomik, siyasal yapısını 

onarmak ve yeni bir iktidar göreve gelinceye kadar ülke yönetiminin TSK’ce sağlanması 

sürecidir. Müdahalenin askeri bir süreçle başlaması ve silahlı kuvvetlerin yönetimi devralması, 

TBMM kapatması birer darbe örneğidir, ancak müdahale öncesinde ve sonrasında yaşanan 

gelişmeleri eklersek darbe diye adlandırılan bu olgu devrim sürecine dönüşecektir. Bundan 

dolayıdır ki devrim olduğunu savunan kişiler, sürecin tamamına bakarak darbe değil devrim 

olarak nitelerler. 

İhtilal, toplum yapısında biriken çelişmelerin bir gün patlayışıdır. Bunun için iyi veya fena 

olduğuna göre değil, ama şartlar tamam olduğu için ihtilal olur. İşte, şartların tamam oluşu ile 

ihtilal arasındaki bu zorunluluk, bağıntı ihtilale anlam katar. Bu bakımdan 27 Mayıs ihtilali, 

şartları tamam olan bir ihtilaldi. Onun ardından, günümüze kadar gelen ihtilal çabası, girişimleri 

ise ancak macera hevesi niteliği taşırlar” (Aydemir, 1999: 25). Şevket Süreyya Aydemir’e göre, 

27 Mayıs’ta sadece silahlı kuvvetler iktidarın değişmesi için yönetime el koymadı, aynı 

zamanda siyasi ve ekonomik konjonktüre göre hareket etmek istemiştir. Yani 27 Mayıs 

hazırlanışı itibariyle darbe gibi algılanabilir, ancak öncesinde ve sonrasında yaşanan 

gelişmelere bakılacak olursa bir ihtilal ile başlayan bir devrimdir. 27 Mayıs’ın bir devrim 

olduğuna inanan kesimin buluştuğu ortak noktalar vardır. Bahsedilen bu ortak noktaları; 
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dönemin siyasal, toplumsal, askeri ve ekonomik gelişmelerine karşılık hükümet karşıtı tutumlar 

olarak nitelendirebiliriz. 

Sina Akşin’e göre devrimdir, ancak darbe ile başlamıştır. Türkiye’de Atatürk ve İnönü’nün 

kurmuş oldukları demokrasi temellerini genişletip pekiştirdiğini, sosyal devlet anlayışını, toplu 

sözleşme ve grev hakkını, çoğulcu anlayışı, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, 

Devlet planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Cumhuriyet Senatosu 

gibi kurumlar getirdiğini belirtmektedir (Akşin, 2004: 245). 

27 Mayıs'ı devrim olarak görenler yaşananları DP'nin iç ve dış politikada yaptığı hataların bir 

sonucuna bağlamaktadır. "Türkiye üzerine notlar" kitabında Metin Aydoğan şunları 

aktarmıştır: “DP'nin programı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın aynısıdır. Bunların siyasi 

mücadele anlayışları ve dünya görüşleri de farklı değildir. Atatürk döneminde kapatılan bu 

parti, bu kez DP adıyla, dış destekli ve geniş bir serbesti içinde geri gelmiştir. Batıcı politikalar, 

1950'de Türkçe ezana son verilmesi yeniden Arapça okutulması, Köy okullarına din dersi 

konulması, Halkevleri ve Halkodalarının kapatılması, Kore'ye asker gönderilmesi bu süreci 

hızlandırmıştır (Aydoğan, 2005: 138- 139). DP’nin tüm bu politikaları muhalefette ve bazı 

gruplarda tepkilere yol açmıştır. Aydoğan’a göre DP bu politikalarının kurbanı olmuştur. 

Karavelioğlu’nun “Bir devrim iki darbe” kitabında İlhan Selçuk’un önsözü yer almaktadır. 

Selçuk’a göre, müdahaleden sonra 1961 Anayasası’nı yapan ve geri çekilen asker, tarihinde 

büyük atılım göstermiştir. Sosyal devlet, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, 

idarenin bütün karar ve işlemlerine yargı yolunun açık olduğu ilkesi, üniversite özerkliği, radyo 

ve televizyon özerkliği ve tarafsızlığı, sendikal haklar, grev hakkı, toplu sözleşme düzeni, yargı 

bağımsızlığı, toplantı ve yürüyüş hakkı gibi haklar getirmiştir. 27 Mayıs bu alanda bir kültür 

devriminin kapılarını açtı ve parlamenter düzeni anayasallaştırdı” ifadelerini kullanmıştır 

(Karavelioğlu, 2007: 12).   

4. SONUÇ  

27 Mayıs siyasal, sosyal, ekonomik ve askerî açıdan birçok önemli sonuçlara neden olmuştur. 

Aşker, mevcut iktidarın demokratik yollarla değişmesini sağlamak yerine bulundurduğu asker 

ve silah gücünü kullanarak, ülkeye hizmet etmek görevini üslenmiştir. İşte tam bu noktada şu 

soru akla geliyor: Halkın oylarıyla görev başına gelmiş kişilerin askeri darbeler ile görevden 

alınması hangi demokrasi ile uyuşmaktadır? Darbe, devrim, ihtilal ne dersek diyelim, yaşanılan 

süreç demokrasimizin yara aldığı günler olmuştur. 

Demokrasi kavramını siyasal alanda kullanabilmek için devletin tüm kurumlarının demokrasiye 

inancı ve bağlılığı tam olmalıdır. Farklı hükümetlerin değişik uygulamaları olabilir ve siyasal 

hayatın değişmez bir parçası olarak bu farklılıklar devam edecektir. 27 Mayıs’ta yasama, 

yürütme ve yargıya açıkça müdahale edilmiştir. Seçmen iradesi bir kenara bırakılarak oligarşik 

yapıların idaresi oluşturulmak istenmiştir. Hükümet üyelerinin tutuklanıp bir kısmının idam 

edilmesi siyasal hayatta öğle derin izler bırakmıştır ki, daha sonra göreve gelen siyasetçiler bu 
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tehdit (korku) ile birlikte politikalar üretmişlerdir. Burada hangi siyasal partinin iktidarda 

olduğu konusu önemli değildir. Önemli ve üzücü olan, demokratik yollarla, halkın seçimleriyle 

iktidara gelmiş parti ve üyelerini saf dışında bırakma, hükümet üyelerini “Adalet Komisyonu” 

adı verilen adaletsiz bir ortamda yargılama, hatta idam etmedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, 

demokrasi ve insan haklarına bütünüyle zıt olan bu durumu, inkılap veya devrim kalıbına 

sığdırmak doğru değildir. Darbe ötesi diye de adlandırmak mümkündür. Diğer yandan yaşanan 

bu süreçlerden dersler çıkarmak daha uygun olacaktır. 
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AYDINLANMA FELSEFESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞUNA 

YANSIMALARI 

 

Hasan YILMAZ 1 

Özet 

Tarihsel süreçte birikerek 18. yüzyılda resmi olarak anılmaya başlanan Aydınlanma felsefesi, insanlık tarihinde 

yaşanmış ve yaşanmaya devam eden önemli bir akımdır. Aydınlanma çağı din, felsefe, bilim, sanat ve teknoloji 

alanlarından izler taşımaktadır. Almanya’dan Goethe, Kant, Fransa’dan Diderot, Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau. İngiltere’den Thomas Hobbes, John Locke, İtalya’dan; Algarotti, Baccario gibi önemli isimlerin 

öncülüğünde gelişen aydınlanma akımı hızla dünyaya yayılmış ve ülke siyasetlerini derinden etkileyecek fikir 

altyapıları oluşturmuştur. 

Aydınlanma felsefesi kimilerine göre modernitenin altyapısını oluşturan fikir, buluş ve reformlardan oluşurken, 

kimilerine göre ise batı dünyasının sosyal ve siyasal alanını tasarlamaktadır. İdeolojiler üzerinde önemli etkisi 

olduğu bilinen felsefik akım, özellikle insan aklı önderliğinde; insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi kavramlara 

vurgu yapmıştır. Özellikle batı coğrafyasının yaşadığı bu süreç, dönemin Osmanlı İmparatorluğunu önemli ölçüde 

etkilemiştir.  

Aydınlanma fikri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda fikirsel altyapıda belirgin olarak ele alınmış ve 

uygulamaya çalışılmıştır. Bu çalışmada aydınlanma felsefesi ve beraberindeki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluşundaki etkileri tartışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma Felsefesi, Akılcılık, Akıl Çağı. 

THE PHILOSOPHY OF ENLIGHTENMENT AND REFLECTIONS 

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

 Abstract 

The Enlightenment philosophy, which has been accumulated in the historical process and officially commemorated 

in the 18th century, is an important trend that has been and continues to be experienced in human history. The age 

of enlightenment has traces in the fields of religion, philosophy, science, art and technology. Under the leadership 

of Goethe from Germany, Kant, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau from France, Thomas Hobbes from 

England, Algarotti, Baccario from Italy, the enlightenment trend has spread rapidly throughout the world and has 

created the infrastructures that will deeply affect the politics of the country. 

While the Enlightenment philosophy is composed of ideas, inventions and reforms that constitute the infrastructure 

of modernity for some, it devises the social and political sphere of the western world. The philosophical movement 

known to have an important influence on ideologies, has emphasized such concepts especially under the leadership 

of the human mind; human rights, freedom and democracy. This process, especially in the western geography, had 

a significant impact on the Ottoman Empire. 
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Enlightenment ideas being set up Republic of Turkey were considered as significant in the intellectual 

infrastructure and applications has been studied. This study has discussed the impact on the enlightenment 

philosophy and the accompanying establishment of the Republic of Turkey organizations. 

Key Words : 27 May, Coup, Revolution. 

1. GİRİŞ 

Milattan önce beşinci yüzyıla kadar eski bir geçmişe sahip aydınlanma düşüncesi, Antik çağın 

felsefi ekolü kabul edilen sofistler döneminde de aydınlanma olarak kabul görmüştür (Taşkın, 

2007: 27). Özellikle 16 ve 18. Yüzyıllarda insana ait değerlerin öne çıkması ve özgürlük fikrinin 

karşılık bulması ile farklı bir evrime uğradığı düşünülmektedir. 

Evrensel olarak aydınlanma kavramı, insanın inanç ve geleneklerini bir kenara bırakarak, yerine 

kendi aklını ve bilimselliği yerleştirmesi anlamında kullanılmaktadır. Bir ifadeye göre ise; 

insanın ergin olamayış durumundan kendi aklını kullanarak kurtulmasıdır (Gökberk, 1994: 325- 

326). Aydınlanma felsefesi veya çağı toplumdaki düşüncelerin gelişimini sağlayan, temel 

bilimler, sanatsal faaliyetler ve iktisadi hayatta atılan adımlar olarak kabul edilen dönemdir.  

Descartes, Spinoza, Leibniz gibi düşünürlerin 17. Yüzyılda öne sürdükleri, mantık ve aklı ön 

plana çıkaran görüşler, fikir ve düşüncenin yeniden tasarlanmasına yol açmıştır (Çelik, Fidan, 

Şahin, 2011: 3). Böylelikle aydınlanma düşüncesi ve felsefesinde yer alan filozof ve düşünürler, 

ilahi güç ve geleneklerine karşı çıkarak bireylerin hür iradesiyle fikirler üretmesi gerektiğini 

savunmuşlardır.  

Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte özgür düşünce, bilim ve teknik alanda gelişmeler 

Aydınlanma felsefesi içerisinde yoğrularak yeni gelişmelere sebep olmuştur. Coğrafi Keşifler 

ile başlayan sömürgecilik hareketleri sonrasında Avrupa giderek zenginleşmeye başlamıştır. 

Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğmuştur.  

Batı ülkeleri yaklaşık üç asırlık fikir birikimlerini, icatlarını sanayiye aktarmış, kolonilerinden 

ucuz ham madde sağlamış, Osmanlı ise bu alanda deney ve bilgi birikiminden uzak kalmıştır. 

İstenilen araç, gereç ve hammaddeye sahip olamayan Osmanlı, yaşadığı toplumsal, siyasal 

sorunların da etkisiyle sanayide istenilen süreci yaşayamamış ve gelişme sağlayamamıştır (İSO, 

2002: 18). Osmanlı’nın örgütlü ve güçlü bir sınıf oluşturamaması ve sanayileşmede geri 

kalmasında diğer neden ise siyasi ve toplumsal sorunlar içinde olması ve sanayi için gerekli 

araç, gereç ve makineye sahip olamamasıdır.  

On dokuzuncu yüzyıl başlarında üretilen ulus-devlet, vatandaşlık, insan hakları “doğru bilgi”, 

“doğru yaşam”, “doğru insan ve toplum”, “doğru devlet” kavram ve tanımları, aslında ideolojik 

tanımlar olarak değerlendirilmekte ve dönemin epistemolojisini yansıtmaktadır (Örs, 2009: 5). 

Tarih boyunca insanlığın doğru bilgiye ulaşma çabası devam etmiştir. Ancak aydınlanma 

dönemindeki ilerlemelerin aklın önderliğinde olması, bireyi temel alması farklılık 

oluşturmuştur. 
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2. AYDINLANMA FELSEFESİ  

Fransız tarihçi Paul Hazard’ın “Avrupa’nın vicdani buhranı” diye tanımladığı 16. Yüzyıl 

sonrası entelektüel süreç, aydınlanma dönemini karıştırmıştır ancak süreci hızlandıran bu 

durum felaket sayılmamıştır. Rönesans ve sonucunda yaşanan bilimsel devrimden kopmadan 

evrilme göstermiştir (Alatlı, 2011: 917). Dinde dönüm noktası sayılan aydınlanma kavramı, 

Avrupa'da akıl ve bilimin ön planda olması gerektiğine inanan aydın ve düşünürlerin etkisiyle 

düşünce akımına dönüşmüştür. Bu düşünce akımı İngiltere, Almanya, Fransa, İskoçya ve 

sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. Aklın ve bilimin öncülüğünde geçmişteki tüm inanç 

eksenli kurallara bir tepki niteliğine dönüşmüştür. 

Aydınlanmanın tarihinde ilk çağlardan bu yana felsefe ve bilim adamlarının önemli çabaları 

vardır. Orta Çağ’da dinin egemenliğinde yapılan felsefe anlayışına, kilisenin mutlak otoritesine 

karşın Bacon, William, Bruno gibi filozofların din ve bilim arasındaki farklılıkları dikkat çekme 

çabaları bu şekilde değerlendirilmiştir (Taşkın, 2007: 27). Reform, Rönesans ve coğrafi keşifler 

Avrupa’nın sosyal ve kültürel hayatında dönüşüme neden olmuştur. Orta Çağ’ın sonlarında 

Hristiyan dini etkisi ile klasik Yunan felsefe anlayışı ve bilimselliği bir araya gelerek yeni bir 

dünya görüşü meydana getirmiştir. Bu dönemde siyaset üzerine yazılar gelişmiş, insanların 

geleneksel inanç ve dinden şüphe duymalarına neden olmuşlardır (West, 1998: 23). 

Aydınlanma düşüncesinde çok farklı alanlardan din, bilim, sanat, kültür ve felsefe anlayışının 

izleri vardır. İyonya dönemindeki evrenin varlığına yönelik anlayış, Sofistler’deki insan 

anlayışı, Helenistik dönem bilim anlayışı ve dönemsel olarak bilimdeki diğer gelişmeler 

aydınlanma düşüncesinin gelişmesine yol açmıştır (Bozkurt, 2012: 316). Aydınlanma 

felsefesini bu anlamda sebep veya sonuç olarak değerlendirebilmek mümkündür. Aydınlanma 

felsefesi tarihsel süreçte etkilendiği kadar da etkilemiştir. Din üzerinden yaşanan gelişmeler 

bunun en büyük kanıtı olmuştur. 

Bilimde yaşanan gelişmelerin yanında bu çağa damgasını vuran temel gelişmeler olmuştur. 

İktidarın meşruiyetini halka ilişkilendirdiği siyasal devrim, aklın üstünlüğü vurgusundaki 

kültürel devrim, Newton’un öncülüğünde bilimsel devrim ve sanayi devrimi onlardan 

bazılarıdır (Yaşar, 2011:1). Rönesans ve Reform hareketleriyle birleşen aydınlanma felsefesi 

bazı bilimsel gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Daha öncesinde de var olan ancak aydınlanma 

ile öne çıkabilen bazı bilimsel, siyasal, kültürel ve sanayi alanında yapılan devrimler sadece 

Avrupa'da değil tüm dünyada sosyal ve siyasal alanda değişimlere yol açmıştır.  

Aydınlanmanın 1688 İngiliz Devrimiyle başladığı ve 1789 Fransız Devrimiyle doruk noktasına 

ulaştığı genellikle kabul edilir. Buna göre Aydınlanma, Avrupa ve batı dünyasında ticaret ve 

sanayileşme yoluyla ve burjuvazinin veya bir orta sınıf eliyle gerçekleşen önemli dönüşümün, 

tarihsel süreçlerin kültürel sonucudur (Zariç, 2017: 35). Buna göre aydınlanma 16 ve 18. 

Yüzyıllarda aklın işlevselselliği üzerinde düşünürlerin var olan değerler ve toplumsal 

kurumlara yaptıkları eleştirileri de kapsamaktadır (Çiğdem, 2001: 15- 16). Söz konusu 
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eleştireler farklı tarzlarda olsa da, dfelsefe anlayışı genel itibariyle akıl ve bilim üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 

Bir felsefe dönemi olarak kabul edilen aydınlanma çağının en önemli isimlerinden biri kuşkusuz 

Immanuel Kant’tır. Akılcılık konusunda eleştirel bir yaklaşım sergileyen Kant, “a piori” 

bilginin, deneyimden bağımsız olan bir bilgi türü olduğunu, bunun karşısında buna karşıt olarak 

“a posteriori” (görgül) bilginin deney yoluyla olanaklı olabileceği bilgi türü olduğunu ifade 

etmektedir. Kant, bilgilerimizin deneyim ile başlamasında hiç kuşku olmadığını, ancak tüm 

bilgimizin deneyim ile başlamasına karşın, bundan bilginin tümünün de deneyimden doğduğu 

sonucunun çıkarılamayacağını da belirtmektedir (Kant, 1993: 37- 38). Bilim ve felsefe alanına 

önemli katkılar sunan Kant, bilginin ve aklın sınırlarına dikkat çekerek, metafizik konusunda 

ciddi eleştiriler getirmiştir. Kant'ın bilgi temelinde iki vurgu yer almaktadır. Bilginin sınırlı 

olduğu ve bunun sonucunda metafiziğin imkânsız oluşudur (Özçelik, 2010: 13). 

Kant, 1784 yılında yazdığı “Was ist Aufklaerung” (Aydınlanma Nedir?) adlı makalesinde 

aydınlanmayı anlatmıştır. Kant’a göre aydınlanma; insanın kendi düştüğü reşit olmama 

durumundan, yani kendini özgürce yönetememe durumundan kurtulmasıdır (Kaya, 2000: 9). 

Kant’ın eleştirel yaklaşımı, Aydınlanma düşüncesinin temel fikirlerini içermektedir ve Avrupa 

felsefesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kant’ın dünyaya sunduğu ve bilgi türlerini içeren 

“saf aklın eleştirisi”, dönemin temel felsefi tartışması olmuştur. Kant’a göre, bilgiler doğuştan 

düşüncelere dayanmamaktadır. Kavramlarımızı duyusal hale getirmek sezgilerimizi de 

anlaşılması gerekmektedir (West, 1998: 32- 34). Thilly'e göre ise, Kant, bilgiyi zorunlu ve 

evrensel olarak ayırarak, gerçekliğin deneyimden oluşamayacağı hususunda rasyonalistlerle; 

sadece deneyimlerimizi bilebileceğimiz ve bilgimizin temelinde duyumlar olduğu konusunda 

da empiristlerle aynı görüşü paylaşmaktadır (Thilly, 2000: 377). Rasyonalizm ve empirizmin 

birbiriyle zıt oldukları noktada Kant’ın bu yaklaşımı yaşadığı çağa damga vurmuştur. 

3. AYDINLANMA FELSEFESİ VE TÜRKİYE  

Aydınlanma felsefesi ve çağının Anadolu topraklarında etkisi hiç kuşkusuz Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde görülmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923’te 

kurulmadan önce gelişen ve Osmanlı’nın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan gelişmeler 

aydınlanma felsefesinin izlerini taşımaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet öncesi gelişmelere 

başlıklar halinde bakmak faydalı olacaktır. 

Avrupa ve Batı medeniyetinin aklın özgürce kullanıldığı çağ olarak gördüğü “Aydınlanma 

Çağı” aynı zamanda Doğu coğrafyasını arka plana itme dönemi olarak da bilinmektedir. Ancak 

Batıya aklın önderliğinde özgürlük yollarını gösteren, İslâm dünyasında yetişen, Antik Yunan 

felsefe ekolünde temsilcileri arasında olan 1126 İspanya Kurtuba doğumlu  İbn-i Rüst olmuştur. 

Oluşturduğu medresede, Antik Yunan ve Roma düşünürlerinin eserleri Lâtince, Arapça, 

İbranice ve öteki Batı dillerine çevirmiş ve bu eserlerden Batılı düşünür ve felsefeciler 

yararlanmıştır (Tarlan, 2006: 15).  
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Avrupada bu gelişmeler yaşanırken, ilk basımevi kurucusu İbrahim Müteferrika’nın, Avrupa 

devletlerinin yönetimlerini ve ordu kurumunu ele aldığı ve eleştirilerde bulunduğu, 1732‘de 

basılan “Usul-ül Hikem Fi- Nizam-ıl Ümem” (Milletlerin Düzeninde İlmi Usüller) adlı eseri 

bilimsel, tarihi ve askeri açılardan önem taşımaktadır (Adıvar, 1970: 151).  

Fransız devrimin gerçekleştiği yıllarda Osmanlı’da tahta III Selim çıkmıştır. Çağın yenilenme 

furyası karşısında hayranlık duymuş, bunu temsil eden Fransızlara muhabbetle bakmış ve 

İstanbul’da aşırılık gösteren Jakobenlere karşı çıkmamıştır (TDV, 2019). III. Selim ve II. 

Mahmut dönemlerinde yaşananlar, Tanzimat dönemi (1839- 1876), Meşrutiyet dönemi (1876-

1908),  Jön Türk akımı (1908) ve buna eklenen İslâmcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük ve 

Yenilikçilik gibi akımlar Osmanlıdaki aydınlanma düşüncesini şekillendiren başat faktörler 

olmuşlardır. 

Cumhuriyetin kurucu kadrosunun benimsedikleri mirasın bir kısmı İttihat Terakki‟nin felsefi 

anahtarı olan Pozitivist yaklaşımda yer almaktadır. Hümanizmin ve ön plana çıktığı, Tanrısal 

ya da soyut doğal hukuktan kabul görmüş yasalar yerine sosyal olayları yönetecek bilimsel 

akım görülmeye başlamıştır. Pozitif evre olarak bilinen süreçte pozitivist yaklaşımın Osmanlı 

aydınlanma fikrine girişi İttihat ve Terakki ile olmuştur (Gümüşlü, 2008: 131).  

Mustafa Kemal Atatürk 1928’de Fransız Le Matin gazetesinde aydınlanma ve ilişkili 

kavramlara bakış açısını dile getirir nitelikte demeç vermiştir. “Fransa İhtilali bütün cihana 

hürriyet fikrini nefheylemiştir ve bu fikrin halen esas ve membaı bulunmaktadır. Fakat tarihten 

beri beşeriyet terakki etmiştir. Türk demokrasisi Fransa İhtilalinin açtığı yolu takip etmiş, lakin 

kendisine has vasf-ı mümeyyizle inkişaf etmiştir” (Gümüşlü, 2008: 128). Atatürk’ ün de 

belirtmiş olduğu gibi bütün dünyanın olduğu gibi Osmanlı’da Fransız İhtilalinden etkilenmiştir. 

Osmanlı İmparatoluğunun sona ermesi ve yeni Türk Devleti’nin kurulması sırasında ve 

sonrasında ihtilalin sonuçları derinden hissedilmiş ve aydınlanmanın izleri kendine has bir 

şekilde görülmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu yerine üniter yapılı bir devlet kurma çabası farklı etnik gruplardan 

oluşan yapıların tek merkezde vatandaşlık bağı ile birbirine bağlılığını hedeflemiştir. Bu durum 

bir başka açıdan ise Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı ve bunun etkisiyle 

belirgin hale gelen ulus- devlet kavramının odak noktası olmuştur. Esasen vatandaşlık kavramı 

ve bilinci ulus- devlet modelinde ayrı bir önem kazanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceki anayasal çalışmalardan ilki olan 1876 Kanun-ı Esasi 

meşrutiyet döneminin izlerini taşımaktadır. 1921’de Atatürk’ün yönlendirmesiyle hazırlanan 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası ise milli egemenlik ilkesine dayalı bir devlet 

tasarlamıştır (TBMM, 2019). Meşrutiyet ve milli egemenlik fikirlerinin Cumhuriyet öncesi 

tarihlerde anayasal düzenlemelerde yer aldığını ifade etmek gerekmektedir. Anayasal düzlemde 

bir hukuk devleti ilkesinin vurgulanması toplumu ve iktidarı özgürlük kavramından hareketle 

bir araya getirmektedir. Yasa koyucu ve uygulayıcılarının özgürlükler üzerinden bireylerin 
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haklarını savunmaları işaret edilmektedir. Kuvvetlerin ayrılığı ve demokrasi ilkelerine kesin 

bağlılık gibi özellikler ise bu anlamda özgürlük kavramını tamamlayıcı bir rol üstlenmekte ve 

modern devlet kurma çabalarına hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Tarihsel açıdan bakıldığında hümanizma yazarları, büyük kâşifler, Rönesans yazar ve 

sanatçıları, dinde reformun öncüleri, bilimde devrim yapanlar, Aydınlanma Çağı yazarları, ilk 

teknoloji uygulayıcıları, sanayi devrimini başlatanlar şeklinde bir sıralama olmakta ve bu 

sıralama gelişmelerin birbirinden etkilendiği konusunda dünyaya önemli ip uçları 

aktarmaktadır (İnönü, 2003: 103- 105). Yapılan bu tarihsel sıralama Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nde bu şekilde yaşanmamıştır. Esasen Avrupa’nın belirli alanlarında bu sıralama söz 

konusu olabilmişken, dünyanın önemli bir kısmı kendine has bir bilim ve akıl gelişimi ve 

dönüşümü yaşamıştır. 

Türkiye’nin kuruluşundan itibaren yaşadığı, bugün de güncelliğini koruyan, geleneksel yapı ile 

modernite çatışmasının açıklanabilmesi oldukça önemlidir. Tarihsel süreçte Osmanlıda yaşanan 

modern gelişmeler aydınlanma kavramını zihinsel anlamda topluma aktarma çabası haline 

dönüşmüştür. 

Mustafa Kemal’in 5 Kasım 1925’de Ankara Hukuk Fakültesini açarken “Türk Devrimi nedir?” 

sorusuna verdiği cevapta, yeni ulus kavramının dinsel ve mezhepsel kaynaklardan uzak 

olacağına dair açıklamaları kamuoyunca bilinmektedir. Türk Devrimi’nin toplumda yaşam ve 

düşünce değişikliğini hedeflediği ve yeni bir insan figürü oluşturmak gayesinde olduğu da keza 

bilinmektedir. Laiklik, bu devrimin en kilit noktası olarak belirlenmiş ve aydınlanma 

düşüncesine ait diğer kavramlar geleceğin birey ve toplumunu oluşturmada görevler 

üstlenmiştir.  

Devlet toplum ilişkisi bağlamında ele alındığında aydınlanma Türkiye üzerinde oldukça etkili 

olmuştur. Ulus devlet kavramının pekiştirilmesi, halk egemenliği ve demokrasi ilkeleri, 

Cumhuriyet nizamı, sınıfsal farklılıkların anayasal zeminde vatandaşlık bilinci ile yok etme 

çabaları ve özelikle kırsal kesimdeki halkın okur yazar yapılması çalışmaları aydınlanmanın 

Türkiye’deki izleri olarak kabul edilmektedir (Gümüşlü, 2008: 127-129).  

4. SONUÇ 

Aydınlanma Felsefesi’nin dünya genelinde oluşturduğu birtakım sonuçlar vardır. Bunlardan 

ilki ve en önemlisi akıl ve bilimin öncülüğünde doğru bilgiye ulaşabilmektir. Çünkü akıl bireyin 

sahip olduğu en önemli varlık olmuştur. Akıl öncülüğünde birey toplumda var olabilmiş, 

statüsünü belirleyebilmiş ve sosyal, siyasal otoriteleri eleştirebilmiştir. Akıl, bilgi ve birey 

birbirlerini tamamlayan ve aydınlanma felsefesine yön veren kavramlar olmuşlardır. Aklın 

öncülüğünde yapılan eleştiriler önemli sonuçlara neden olmuştur. Faydacılık, ilerlemecilik gibi 

ilkeler ile insanın aklı sayesinde mutlu olabilmesi hedeflenmiştir. Sosyal, toplumsal, ekonomi, 

edebiyat ve kültür alanlarında geliştirilen düşünceler bu yüzyıla damga vurmuştur. Düşünce ve 

ifade özgürlüğü ile birlikte hoşgörü ortamı hedeflenmiştir.  
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Aydınlanma düşüncesine zemin hazırlayan bilim ve teknolojideki gelişmeler dünyayı farklı bir 

yapıya dönüştüren Endüstri Devrimi’nin temeli sayılmıştır. Avrupa’nın yaşadığı sosyal, 

kültürel, ekonomik ve siyasal gelişmeler Amerika Birleşik Devleti'nin kurulmasında ve Fransız 

İhtilâli'nin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Birey, eşitlik, özgürlük, insan hakları, egemenlik ve demokrasi gibi kavramların öne çıkması 

toplumda sıklıkla kullanılan bazı kavramlar arasında tahribat oluşturmakla beraber dinin 

toplumsal hayattan uzaklaşmasında etkili olmuştur. Çünkü genel olarak (istisnalar hariç) 

aydınlanmacı düşünürler modern kavramları dini kuralların muhalifi olarak belirlemişlerdir. 

Yaşamdaki var olan binlerce yıllık gelenekleri kısa sürede birkaç kavram ile yıpratmaya yönelik 

girişimlerde bulunanlar bile olmuştur. Bu dönemde dinin akla ve bilime karşı olup olmadığı 

konusunu tartışma gereği bile duyulmamıştır. Örneğin İslam inancı akıl ve irade kavramlarını 

kullanarak bilime karşı bir tutum sergilememiştir. İslam karşıtı ve aykırı düşünceler 

Osmanlı’daki Batı hayranlığı ile zirveye çıkmış ve Osmanlıda son dönemde kendisini 

hissettirmiştir. Cumhuriyetin Kurucu kadrosu da mevcut bu süreçten etkilenmiş ve yeni 

devletin kuruluşunda öne çıkan kavramları belirlerken aydınlanma felsefesinin kavramlarından 

yararlanmış ve batıdaki gibi almıştır. 

Aydınlanma çağında bazı yazarları ve ifadelerini istisna olarak belirlediğimiz şair, 

aydınlanmanın öncü şairlerinden Johann Wolfgang Von Goethe’dir. 1772 Temmuz ayında 

arkadaşı Herder’e yazdığı mektupta, “Musa’nın Kur’an’da dua ettiği gibi dua etmek istiyorum: 

Tanrım, göğsüme ferahlık ver.” ifadelerini kullanmıştır (Gürdamur, 2019). 

Sonuç olarak aydınlanma felsefesi ortaya çıkışından itibaren tüm dünyada bir akım haline 

gelerek, bireyleri, kültürleri ve toplumları çok derinden etkilemiştir. Toplumda mevcut olan 

sosyal ve kültürel yaşamda köklü değişiklikler önermiş ve hayata geçirmiştir. Ortaya çıkışında 

Osmanlı İmparatorluğu olan Anadolu topraklarında birtakım düzenlemeler ile giriş yapabilen 

aydınlanma fikri, sonrasında farklı ideolojik grupların eliyle zihinsel bir zemine yerleştirilmeye 

çalışılmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğundan hemen sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

aydınlanma felsefesine ait kavramları kullanmakta bir sakınca görmeyerek tartışmasız sahip 

çıkmış ve yeni devletin temel ilkelerinin ve reform çalışmalarının merkezine yerleştirmiştir. Bu 

nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna batının, aydınlanmanın izleri 

görülmektedir. 
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YÖNETİCİLERİNİN EN ÇOK İHMAL ETTİĞİ İLKELERDEN BİRİ OLAN 

ŞÛRANIN HZ. ÖMER DÖNEMİNDE UYGULAMALARI 

 

Abdulkerim ÖNER 1 

Özet 

Sosyal bir varlık olan insan, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bir yöneticiye ihtiyaç duymaktadır. 

Aksi takdirde toplumda huzur ve sükûnetten bahsedilemez. Toplumun idaresini üstlenenler, bu makamı istismar 

etme hakkına sahip değillerdir. Zira bu makam emanettir ve insanlara hizmet için bulunmaktadır. Yöneticiler, bu 

makamı otorite aracı olarak kullanmamalı, sorumluluk altındaki insanları adalet prensibiyle yönetmelidirler. 

Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri de sağlıklı bir istişare kültürüdür. 

İslam tarihinde Hz. Peygamber’den (s) sonra insanları idare etme noktasında ismi en fazla geçenlerden biri de ki 

Hz. Ömer’dir. Hz. Ömer’i bu kadar başarılı kılan en önemli etken ise şurayı resmi bir kurum haline getirmiş 

olmasıdır.  

Hz. Ömer’in istişaresi üç aşamadan meydana geliyordu. Bunlardan birincisi beşi muhacir, beşi de ensardan olmak 

üzere toplam on kişiden oluşan çekirdek şuradır. İkincisi ise Medine’de yaşayan halkın katıldığı şuradır. Şöyle ki 

istişareye konu olan mesele, şehirde yaşayan halkın genelini ilgilendiriyorsa bu durumda halkın fikirlerine 

müracaat ediliyordu. Üçüncüsü ise İslam coğrafyasında yaşayan ister Müslüman ister gayrimüslim olsun bütün 

halk istişareye davet ediliyordu. Bu da senede bir defa ve Mekke’de gerçekleşiyordu. Böylece bütün halk Hz. 

Ömer’in yönetiminde söz sahibi oluyordu.  

Bu kadar geniş katılımcı bir yönetimden elbette ki yanlış bir karar çıkamaz. Bundan dolayıdır ki onun yönetiminde 

olumsuzluklardan bahsedilemezdi. Hz. Ömer’in halifeliğinden sonra durum değişti. Devlet idaresinde görülen 

aksaklıkların büyük çoğunluğu bu evrensel ilkenin tam anlamıyla icra edilmemiş olmasıdır. 

Bu çalışma ile günümüzde en çok ihmal edilen ilkelerden biri olan şuranın Hz. Ömer döneminde başarılı bir şekil 

nasıl icra edildiği üzerinde durulacaktır. Bu vesileyle Hz. Ömer’in oluşturduğu şurasının günümüz idarecilerine 

referans teşkil etmesi hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer, Şura, Yönetim, Devlet İdaresi, İslam Tarihi. 

ONE OF THE PRİNCİPLES MOST NEGLECTED BY THE RULERS OF SURA 

APPLİCATİONS İN THE OMAR PERİOD 

 Abstract 

A human being, a social entity, needs a manager in order to maintain a healthy life. Otherwise, peace and 

tranquillity cannot be mentioned in the society. Those who take over the administration of society have not right 

to abuse this office. Because this office is custody and exists to serve people. Administrators should not use this 

office as an instrument of authority but should administer the responsible people on the principle of justice. One 

of the ways to achieve this is a healthy consultation culture. In the history of Islam, Omar is one of the most 

prominent people in terms of governing people after the Prophet (s). The most important factor that makes Ömer 

so successful is that he made this place an official institution. Omar's consultation consisted of three stages. The 

first of these is a core consisting of ten people, five of whom are immigrants (muhajir) and five of which are ensar. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 

akerimoner@hotmail.com. 
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The second is the participation of the people living in Medina. In other words, if the issue subject to consultation 

concerns the general population of the people living in the city, then the opinions of the people were consulted. 

Thirdly, all the people living in Islamic geography, whether Muslim or non-Muslim, were invited to consult. This 

took place once a year and in Mecca. Thus, all the people had a say in the management of Omar. Of course, such 

a large-scale administration cannot make the wrong decision. That is why there were no negativities in his 

administration. The situation changed after Omar's caliphate. The vast majority of the failures in the state 

administration are the failure to fully implement this universal principle. This study will focus on how the Shura, 

which is one of the most neglected principles in our time, was successfully performed during the Omar period. On 

this occasion, it is aimed that the council of Ömer will serve as a reference for today's administrators. 

Key Words : Omer, Shura, Administration, State Administration, Islamic History. 

1. GİRİŞ 

“Görüş alışverişinde bulunma ve danışma” anlamına gelen şura, siyasi olarak yöneticilerin veya 

devlet başkanlarının görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini 

göz önünde bulundurması anlamına gelmektedir. Kişisel ve toplumsal düzeyde doğru karar 

almanın gerekli bir yöntemi olan şûra,1 hayatın her alanında uygulanabilir olması toplumların 

bekası için vazgeçilmez bir ilkedir. Bununla birlikte şûra siyasi, sosyal ve ekonomik nitelikli 

kamu meseleleri hakkında kararların alınması yönüyle önemli bir husustur. Bu da insan 

haklarının garanti altına alma anlamına gelmektedir.2 Şûrasız bir yönetimin halkını memnun 

edemeyeceği gibi uzun süreli varlığını sürdürmesi de düşünülemez. Bunun için Şûra, başta 

yönetim olmak üzere insan hayatının her aşamasında önemli bir yere sahiptir. Tek başına alınan 

bir kararın isabet oranı, toplu olarak alınan kararlara oranla oldukça düşüktür. Çünkü bir insanın 

düşünemediğini bir başkası düşünebilir ve olayı farklı bir pencereden değerlendirebilir. Onun 

içindir ki şûrada alınan kararların hata payı oldukça düşüktür. Bu da sağlıklı bir toplumun temeli 

anlamına gelmektedir. 

Şûranın önemli bir yönü de alınan kararların konusunda uzmanlaşmış kişilerin fikirlerine 

başvurarak alınmasıdır. Zira konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin fikirlerine başvurma, 

sorunu çözmediği gibi farklı boyutlara da götürebilir. Allah Resulü’nün (s), “İstişare edilen kişi 

emin olmalıdır”3 sözünden de anlaşıldığı gibi istişare edilen kişinin sıradan birisi olmaması 

gerekir.  Gerek Hz. Peygamber (s) ve gerekse onun yerine halife seçilen Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer’in danıştığı kişilerin konunun ehli olduğu görülmektedir. Haliyle bu da başarıyı 

beraberinde getirmiştir.  

Şûranın Kur’an-ı Kerim’deki surelerden birine ad olması, İslam dininin şûraya ne kadar önem 

verdiğini göstermektedir. Zira ayette, Müslümanların iman etme ve namaz kılma gibi temel 

                                                           
1 Talip Türcan, “Şûra”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: isam, 2010), 39: 230, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/şûra. 
2 Kâmil Muhammed el-Gindi, “Şura ve İslam Hukukunda İnsan Hakları Demokrasisinin Belirginliği”, İslam 

Hukuku Araştırmalar Dergisi, trc. Ahmet Kılınç, 12 (2018): 205. 
3 Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ et- Tirmizî (279/892), el-Câmiu’l-Kebîr (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâm, 1996), “Edeb”, 

57. 
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ilkelerle birlikte şûranın da ifade edilmesi,1 şûranın Müslümanların hayatında 

vazgeçemeyecekleri bir ilke olduğunu göstermektedir.  

Hz. Peygamber (s), ümmetine istişareyi tavsiye ettiği gibi hayatının her alanında ashabıyla 

meşveret etmiştir. Herhangi bir konu hakkında ayet bulunuyorsa Allah Resulü (s), o konuyu 

asla istişareye açmamıştır. Ancak ayet bulunmayan konularda genellikle arkadaşlarını yanına 

almış ve onların fikirlerine başvurmuştur. Hatta o dönemde danışmaya en fazla önem veren 

Allah Resulü’dür (s). Ebû Hüreyre, Allah Resulü (s) kadar istişareye önem veren ikinci bir 

kişiyi görmediğini ifade etmektedir.2 Aynı şekilde “dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz”3 

hadisi de bu gerçeği teyit etmektedir.  Nitekim Bedir Savaşı başlamadan önce Mekkeli 

müşriklere karşı Müslümanların nerede durmaları gerektiği ve savaş bittikten sonra elde edilen 

esirlere nasıl muamele yapılacağı hususunda ashabın fikirlerine müracaat etmiştir. Aynı şekilde 

Uhud Savaşı’ndan önce Mekkeli Müşriklerle Medine’de savunma savaşı mı yoksa şehir dışında 

meydan savaşı mı yapması gerektiği hakkında ashabıyla istişarede bulunmuştur. Bunların 

dışında Hendek Savaşı, Hudeybiye Barış Antlaşması ve Tebük Seferi gibi önemli savaşlarda 

ashabının fikirlerinden istifade etmiştir. Bu konuda en fazla istişare edilen kişiler muhacirlerden 

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer; ensardan da Sa’d b. Muaz ile Sa’d b. Übade’dir. 

Hz. Peygamber (s), sadece askeri alanlarda değil hayatın diğer safhalarında da çevresinde 

olanlarla istişare etmeyi ihmal etmemiştir. Mesela Mescidin içerisinde minberin konulması ve 

insanları namaza çağırmak için nasıl bir tedbirin alınması gerektiğini de ashabıyla yaptığı 

istişare neticesinde belirlemiştir.4 Aynı zamanda ailevi konularda da eşleriyle istişare etmiştir. 

2. HZ. ÖMER’İN ŞÛRA ANLAYIŞI VE ÇEKİRDEK ŞURA 

Hz. Ömer, Müslüman olduktan sonra Allah Resulü’nün yanından ayrılmamış askeri ve sivil 

birçok olayda onun yanında yer almıştır. Allah Resulü’nün en çok danıştığı sahabelerden 

biridir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların Benî Saide Sakifesi’nde Hz. Ebû 

Bekir’i halife seçmesinde Hz. Ömer’in büyük payı olmuştur. Bunun dışında Hz. Ömer, Hz. Ebû 

Bekir’in halifeliği döneminde zekât vermeyi reddeden, dinden dönen ve peygamberlik 

iddiasında bulunanlara karşı nasıl mücadele edileceği ile Kur’an-ı Kerim’in bir araya 

getirilmesi gibi birçok konuda, hep aktif rol oynamıştır. 

                                                           
1 Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine 

güvenen, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan çekinen, öfkelendiklerinde bile bağışlayanlar, Rablerinin 

çağrısına cevap verenler ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha süreklidir. Onların işleri aralarında danışma iledir. 

Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarf ederler.” Şura, 42/36,37,38. 
2 Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî (279/892), el-Câmiu’l-Kebîr (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâm, 1996), 

“Cihad”, 35. 
3 Ebu’l Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî Muslim, Sahîh’u-Muslim (Riyad: Dâr’u-Taybe, 2006), “Fedâil”, 

141. 
4 Ezan hakkında bkz. Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdulmelik İbn Hişam (218/833), es-Sîretu’n-Nebeviyye 

(Beyrut: Dâru’l-Kitabu’l-Arabî, 1990), 2: 149 vd. 
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Hz. Ömer, devlet teşkilatının oluşturması yanında yasama, yürütme ve yargılamaya ilişkin 

konularda sahabelerin önde gelenleriyle istişarede bulunmuş, kararlar ortak bir yaklaşıma ya da 

ağırlıklı görüş ortaya çıktıktan sonra yürürlüğe konulmuştur. Onun sahabelerin önde 

gelenlerinin Medine dışına çıkmalarına izin vermemesinin en önemli nedenlerinden biri de 

şurayı işlevsel kılmaktı.1 Hz. Ömer’in halifeliğinden sonra siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik 

gibi birçok alanda meydana gelen bozulmalar ve İslam âleminin içinden çıkamadığı meseleler, 

onun bu konuda ne kadar isabetli karar verdiğinin göstergesidir.  

Öte yandan Hz. Ömer’in hayat felsefesinde danışma meclisi olmadan halifeliğinin de meşru 

olamayacağı anlayışı hâkimdir. O, bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir: “Şûrasız hilafet olmaz.”2 

Hz. Ebû Bekir de Hz. Ömer’in bu konudaki hassasiyetini “insanlar herhangi bir konuda ihtilafa 

düştüklerinde Ömer’in o konu hakkında neler yaptığına baksınlar”3 sözüyle ifade etmiştir. 

Hz. Ömer, istişare esnasında insanların fikirlerini rahat bir şekilde söylemelerine olanak 

sağlamış ve onları sonuna kadar dinleme tahammülünde bulunmuştur. Nitekim bir defasında 

adamın biri Hz. Ömer’e, “Allah’tan kork ey Ömer!” demiş ve sözünü alabildiğine uzatmıştı. 

Bunun üzerine orada bulunanlardan biri, “Müminlerin emirine karşı fazla konuştun” demesi 

üzerine Hz. Ömer, “Bırak konuşsun şayet doğruları söylemezlerse onlarda hayır yoktur. Bizler 

de onların doğru sözlerini kabul etmezsek o zaman da bizde hayır yoktur” dediği aktarılır.4 

Hz. Ömer, bir meseleyi istişare etmeden önce o mesele üzerinde düşünmüş ve belli bir sonuca 

ulaşmaya çalışmıştır. O, halifeliği döneminde zaman zaman kendi içtihatlarına göre hareket 

etmekle birlikte genellikle Allah Resulü’nün ashabına danışmıştır. Kendi içtihadı ile ilgili 

konularda da toplumun menfaatini göz önünde bulundurarak karar verdiği anlaşılmaktadır. Zira 

Medine kadınlarının ilgisini çeken ve fitneye sebebiyet verebilecek durumda olan Nasr b. 

Haccâc’ı Basra’ya sürmesi bu şekilde değerlendirilebilir.5 

Hz. Ömer, istişareye açtığı konu hakkında Kur’an ve sünnette herhangi bir hüküm bulduğu 

takdirde istişareden vazgeçer nassa göre hareket ederdi. Bununla ilgili birçok örnek 

bulunmaktadır. Bunlardan biri Hz. Ömer’in Şam yolculuğu esnasında karşılaştığı hadisedir. 

                                                           
1 Türcan, “Şûra”, 39: 231. 
2 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, trc. Talip Yaşar Alp (İstanbul: Mahya Yayıncılık, 

2015), 182. 
3 Ebu Bekir b. Ebi Şeybe Abdullah b. Muhammed b. İbrahin b. Osmân (235/849), el-Musannef (Riyad: Dâru’t-

Tâc, 1989), 5: 298. 
4 Ebû Yusuf Ya’kub b. İbrahim Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc (Beyrut: Darü’l Ma’rife, 1979), 12. 
5 Olayın ayrıntılarını İbn Sa’d şu şekilde aktarır. Hz. Ömer, bir gece asayiş amacıyla dolaşmaya çıktığında 

kadınların bir araya gelerek Medine’nin halkı içerisinde en parlak yüzlünün kim olduğunu birbirlerine sorduklarını 

ve bunun Nasr b. Haccâc olduğunu onlardan öğrendi. Aynı şekilde bazı kadınların bu kişi hakkında İslam dinin 

tasvip etmediği sözleri sarf ettiklerine şahit oldu. Sabah olduğunda bu adamın kim olduğunu araştırdı ve 

Süleymoğullarından bir genç olduğunu öğrendi. Hz. Ömer, ona baktığında gece kadınların bahsettiği kadar ilgi 

çekici olduğunu gördü ve üç defa “Vallahi sen bu kadınların kurdusun” diyerek onu Medine’den Basra’ya sürdü. 

Bkz.  İbn Sa’d Muhammed b. Sa’d b. Menî ez-Zührî (230/845), Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr (Kahire: Mektebetü’l-

Hâncî, 2001), 3: 265-266. 
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Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer, Şam seferi esnasında bölgede veba hastalığının olduğunu 

öğrenir. Şam bölgesine girip girmeme hususunda tereddüt içindedir ve durumu orada 

bulunanlarla istişare eder. Neticede Abdurrahman b. Avf da istişareye katılır ve Hz. 

Peygamber’in (s), “Bir yerde veba haberini aldığınızda oraya girmeyiniz. Vebalı olan yerde 

bulunuyorsanız oradan da çıkmayınız” hadisini nakleder. Bunun üzerine Hz. Ömer, veba olan 

yere girmemeye karar verir.1     

Hz. Ömer, kadınları ilgilendiren meseleler hakkında hüküm verirken Hz. Peygamber’in eşlerine 

danıştığı bilinmektedir. Bunların başında Hz. Aişe gelmektedir. Aynı şekilde kızı Hz. Hafsa ile 

de istişarede bulunduğu olmuştur. Nitekim savaşa gidip gelmeyen eşine açıklı şiirler söyleyen 

kadının durumuna şahit olan Hz. Ömer, Hz. Hafsa’ya bir kadın en fazla kocasından ne kadar 

uzak kalabilir sorusuna Hz. Hafsa dört ay kadar cevabını verir. Bunun üzerine Hz. Ömer, 

cephede savaşan evli mücahitlerin dört aydan fazla cephede kalmaması yönünde bir genelge 

yayınlar.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir dönemlerinde istişare vardı ancak resmi olarak bir şura 

mevcut değildi. Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk dönemlerinde bu uygulamanın aynen devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Zira o da selefleri gibi yanında bulunan muhacirlerle istişare ettiği 

görülmektedir. Ancak işlerin çoğalması ve içinden çıkılmayan meselelerin ortaya çıkması 

neticesinde şuranın sistemli bir hale geldiği anlaşılmaktadır. İleride de açıklayacağımız gibi 

şûranın üyeleri belirlenmiş ve ortaya çıkan meseleler şûrada müzakere edildikten sonra 

yürürlüğe konulmuştur. 

Hz. Ömer’in istişare heyetinin ilki olan bu şura, dar çerçevede ve belirli kişilerin katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Hz. Ömer, ne zaman önemli bir mesele hakkında karar verecek olsa danışma 

meclisi toplanır, özgürce tartışmadan ve çoğunluğun rızası alınmadan meseleler hakkında karar 

verilmezdi.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hz. Ömer, zaman zaman kendi içtihadıyla karar verdiği gibi 

genel itibariyle istişareyle hareket etmiştir. İstişare ederken yakınında bulunan kişilerin 

fikirlerinden istifade ettiği anlaşılmaktadır. Zira halifeliğinin ilk yıllarında muhacirlere 

danışmış daha sonra ise ensarın konu hakkında fikirlerine müracaat etmiştir. Sonraki yıllarda 

ise istişare işinin sistemleştiği ve bu iş için bazı kişilerin belirlendiği anlaşılmaktadır.   

Hz. Ömer, Kur’an ve sünnette hükmü bulunmayan bir mesele hakkında görüş belirtmeden önce 

aynı şekilde diğer bölge ve vilayetlerden gelen meseleler hakkında belirli bir hüküm vermek 

için halkın saygısını kazanmış beşi muhacirlerden beşi de ensardan olmak üzere toplam on 

kişiden oluşan istişare heyetini toplardı. Konu müzakere edildikten sonra bir neticeye 

                                                           
1 İzzuddin Ebü’l Hasan Ali b. Muhammed İbnü’l-Esîr (630/1232), el-Kâmil fi’t-Târih, Thk. Ebi’l-Fida Abdullah 

Kadı (Beyrut: Darü’l Kütübi’l Alemiyye, 1987), 2: 400-401.; Ebû Zeyd Abdurrahmân b. Muhammed İbn Haldûn 

(808/1406), Divânü’l-Mübtede’ ve’l-Haber fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1988), 

2: 554. 
2 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 314. 
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ulaşılmaya çalışılırdı. Hz. Osman, Hz. Ali, Abdurrahmen b. Avf, Muaz b. Cebel, Ubey b. Kab 

ve Zeyd b. Sabit gibi kişiler bu istişarede bulunanlardan bazılarıydı. İstişare heyetinde olan bu 

kişiler, halkın önderleri olarak kabul ediliyorlardı. Araplar, bunları kendi temsilcileri olarak 

görüyorlardı.1 

3. MEDİNE’DE YAŞAYAN HALKIN KATILDIĞI ŞÛRA 

Hz. Ömer, herhangi bir konu hakkında fikir beyan etmeden önce on kişilik şurayı toplar ve 

bunların vereceği kararları yeterli sayardı. Ancak bütün Medinelileri ilgilendiren önemli ve 

nadir karşılaşılan bir sorun olduğunda şehirde yaşayan bütün halkı istişareye davet ederdi. Bu 

tür istişarelerin bazen günlerce sürdüğü bilinmektedir. Bu meclis şu şekilde toplanırdı: Bir 

tellal, devletin başkenti olan Medine sokaklarında dolaşır ve “halifenin şu konuyu istişareye 

açmak için sizi mescitte beklemektedir” diyerek halka yüksek bir sesle bildirirdi. Halk, mescitte 

toplandığında Hz. Ömer, iki rekât namaz kıldıktan sonra minbere çıkar ve halka hangi konuyu 

istişare etmek istediğini söyledikten sonra istişareyi başlatırdı.2 

Medine’nin genelinin katıldığı şûraya kadınların da katıldığı bilinmektedir. Zira rivayet 

edildiğine göre insanların maddi imkânlarının arttığı bir dönemde Medine’de yaşayan kadınlar, 

kendilerine talip olan erkeklerden fazla miktarda mehir istediler. Müslüman erkekler de hür 

kadınları bırakıp köle kökenli ve yabancı kadınlara yönelmeye başladılar. Halife, bu durumu 

Müslümanların geleceği için bir tehlike olarak algıladığından çözüm için halkı şûraya davet 

etti. Şâra için belirlenen gün ve saat geldiğinde Hz. Ömer, minbere çıkarak halka durumun 

vahametinden bahsetti ve bundan sonra hiç kimsenin kırk dirhem fazla mehir istenmemesi 

gerektiğini söyledi. Bunun akabinde orada bulunan kureyşli bir kadın sert bir dille halifeyi 

uyardı ve “sen hangi gerekçeytle Allah’ın bizim için uygun gördüğü hakkı kısıtlamaya 

çalışıyorsun. Zira Allahu Teâlâ: ‘Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, 

öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, ondan bir şey geri almayın.’ demiyor mu? ” 

Bunun üzerine Hz. Ömer, kendi düşüncesinin doğru olmadığını ve hata yaptığını anlamakla 

birlikte ümmetin içinde hatasını düzeltecek ve doğruları söyleyecek bu tür cesur kişilerin 

bulunmasından dolayı da Allah’a hamdetti.3 

Hz. Ömer, istişareye konu olan mesele hakkında mescitte bulunanların fikirlerini almadan önce 

kendi fikrini söylerdi. Nitekim Mısır Fatihi Amr b. Âs, Irak genel komutanı Sa'd b. Ebî Vakkas 

ve Suriye cephesi genel komutanı Ebû Ubeyde b. Cerrah, fethedilen toprakları mücahitlere 

dağıtıp dağıtmama hususunda Hz. Ömer'den görüş istediler.4 Hz. Ömer, bu durum karşısında 

                                                           
1 Alî b. Hüsâmiddîn b. Abdilmelik b. Kadîhân el-Müttakī el-Hindî ( 975/1567), Kenzü’l-ʿUmmâl fi’s-Süneni’l-

Aḳvâl ve’l-Efʿâl (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1981), 13: 250. Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve 

Devlet İdaresi, 181, 182. 
2 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 181. 
3 Muhammed Yûsuf Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1999), 3: 495.; Afzalur Rahman, 

Sîret Ansiklopedisi, trc. Komisyon (İstanbul: İnkılâb Yayınları, 1996), 3: 356-357. 
4 Muhammed Ebu Zehra, İslâmda Sosyal Dayanışma, trc. Ethem Ruhi Fığlalı-Osman Eskicioğlu (İstanbul: 

Yağmur Yayınları, 1976), 71.; Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Siyasal Aklı, trc. Vecdi Akyüz (İstanbul: 
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çok şaşırdı ve ne yapacağını bilemedi.1 Zira Hz. Ömer, o zamana kadar çeşitli yerlerden gelen 

malları Hz. Ebû Bekir gibi kısa bir süre içerisinde ve eşit bir şekilde halka dağıtıyordu. Çünkü 

gelirler azdı ve selefinden farklı bir uygulamaya gidecek bir durumu da yoktu ancak bu defa 

durum farklıydı. Çünkü Medine'ye o güne kadar benzeri görülmemiş kadar mal gelmişti. Hz. 

Ömer hem Medine'ye gelen bu malları ne şekilde taksim etmesi gerektiğini hem de fetih yoluyla 

Müslümanların ellerine geçmiş bulunan gayrimüslimlere ait arazilerin durumunu görüşmek için 

bir toplantı tertipledi. Valilerinin fikirlerine başvurmadan önce araziler hakkında kendi 

kanaatini onlarla paylaştı ve şöyle dedi: "Bu bölgelerin arazilerini olduğu gibi bırakarak taksim 

etmeme fikrindeyim. Böylece Müslümanlara ödemek üzere o arazilerin sahiplerinden harac 

almayı düşünüyorum. İnsanların gelecek endişesi olmasaydı, Hz. Peygamber (s), Hayber 

arazilerini nasıl taksim ettiyse ben de fethettiğim yerleri, Allah Resulü'nün ashabı arasında öyle 

taksim ederdim.2 Irak ve Suriye topraklarından Allah'ın Müslümanlara ihsan ettiği arazilerin 

taksimi hususunda fikrinizi öğrenmek istiyorum.3 Onu ölçmemi isterseniz, ölçeriz. Size 

bölüştürmemi isterseniz, bölüştürürüz."4 

Hz. Ali, söz konusu olan arazileri olduğu gibi bırakmasını, taksim etmemesini, ta ki bu 

arazilerin Müslümanlara belli bir miktarda gelir getirmesini Hz. Ömer'e tavsiye etti.5 Hz. 

Osman, Talha b. Übeydullah, Abdullah b. Ömer6 ve Malik b. Enes7 gibi kişiler de Hz. Ali gibi 

düşünerek halifeye destek oldular. Bununla birlikte halife gibi düşünmeyenler de vardı ve 

bunlar fikirlerini özgür bir şekilde ifade edebiliyorlardı. Nitekim Abdurrahman b. Avf, 

arazilerin fatihlere ait olduğunu ve gelecek nesillerin bunlar üzerinde hiçbir hak sahibi 

olmadıklarını ve dolayısıyla bunu Müslümanlara dağıtılması gerektiğini ileri sürüyordu.8 Bu 

toplantıda bulunan ve Abdurrahman b. Avf gibi düşünerek Hz. Ömer'i en fazla zor durumda 

bırakanlardan diğer bazıları ise Zübeyr b. Avvam ile Bilal b. Rebah idi. Bunlar Hz. Ömer'i o 

                                                           
Kitabevi Yayınları, 2001), 236.; Mehmet Erkal, “Toprak Mahsullerinin Zekâtı: Öşür”, İslam Hukuku Araştırmaları 

Dergisi, 9 (2007): 16. 
1 Muhammed b. Ali b. Tabatabâ (İbn İbn Tiktaka, el-Fahrî fi’l-Âdâb el-Sultâniyye ve’l-Duvel el-İslamiyye (Beyrut: 

Dâru Sâdr, t.y.), 83.; Abdussettar eş-Şeyh, Ömer bin el-Hattab (Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 2012), 417-418. 
2 Ebû Ubeyd Kasım b. Sellam (224/838), Kitâbü’l-Emvâl (Beyrut: Darü’ş-Şuruk, 1989), 82, 134, 140.; Ebu’l-

Kasım Ali b. El-Hasan b. Hibetullah b. Abdullah eş-Şafiî İbn Asâkir İbn Asâkir (571/1175), Târîhu Medîneti 

Dımeşk (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1990), 2: 187, 188, 189.; Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayrimüslimler 

(İstanbul: MÜİF. Yayınları, 1989), 33. 
3 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 36.; Yahya b. Âdem el-Kureyşî (203/811), Kitâbü’l-Harâc (Kahire: Darü’l-Şuruk, 

1987), 82.  
4 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 45.; İbn Sa’d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, 3: 279-280.; Ahmed b. Yahya b. Câbir b. 

Davud el-Belâzurî (279/892), Fütûhu’l-Büldân (Beyrut: Mektebetü’l-Meârif, 1987), 635-636.; Ebu’l-Hasen Ali b. 

Muhammed b. Habîb el-Mâverdî (450/1058) Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye (Kahire: Darü’l-Hadis, 2006), 297. 
5 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 36.; Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 136, 137. 
6 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 24-25. 
7 Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 137. 
8 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 24-25.; Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 200. 
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kadar sıkıştırdılar ki halifenin: "Ey Allahım! Bilal ve arkadaşlarının hakkından gel, onlara karşı 

sana sığınıyorum." dediği rivayet edilir.1 

Hz. Ömer, bu konularda tam emin olmak için istişarelerini genişletti. Evs ve Hazreç 

kabilelerinin ileri gelenlerinin de fikirlerini almayı uygun gördü.2 Onlara durumun hassasiyeti 

hakkında bilgi verdi.3 Bunun üzerine Ensar Hz. Ömer'in söylediklerini destekleyerek şöyle 

dediler: "Şayet bu şehirler ve kaleler askerler tarafından korunmaz ve onlara yeterli derecede 

masraf yapılmazsa ehli küfür kaybettikleri toprakları geri almak için hareket edecektir."4 

Hz. Ömer: "Durum şimdi netliğe kavuştu." dedi. "O halde bana araziyi yerli yerinde 

düzenleyecek, işleyenlere tahammülleri nispetinde vergiler koyacak akıllı ve muktedir biri 

lazım" dedi. Orada bulunanlar, bu iş için Osman b. Huneyf'i teklif ettiler. "Bu önemli işler için 

onu görevlendir. Çünkü o, basiretli, akıllı ve tecrübeli biridir." dediler. Bunun üzerine Hz. 

Ömer, onu çağırttı ve onu Irak topraklarını kontrol etme görevine tayin etti.5 

Yapılan istişareler sonucu gayrimüslimlerden alınan toprakların kendi ellerinde kalmasına karar 

verildi ve Hz. Ömer, bu durumu valilerine bildirdi. 

Yapılan istişare toplantısında görüşülen ikinci konu ise Medine'ye gelen yüklü miktardaki 

ganimetlerin akıbetinin ne olacağı hususu olmuştur. Bu konuda Hz. Ali, toplanan malların 

tamamının her yıl taksim edilmesini, hazinede biriktirilmemesini söylemiştir. Hz. Osman'ın ise: 

"Birçok malın insanlara dağıtıldığını görüyor ve biliyorum fakat kayıtlar tutulmazsa senden mal 

alanlar ve almayanlar belli olmaz. Bu yüzden yanlış anlaşılmalara ve dedikodunun yayılmasına 

sebep olursun. Bu kötü işin yayılmasından çok korkarım"6 dediği rivayet edilmiştir. Hz. 

Ömer'in bu şaşkınlığını gören7 Hâlid b. Velid8 de: "Ey Müminlerin Emiri! Ben bir ara Suriye'de 

bulundum. Oranın idarecilerinin, devlet işlerine dair birtakım defterler tuttuğunu, askerlerinin 

                                                           
1 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 25.; Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 135.; Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer 

ve Devlet İdaresi, 199-200, 346. 
2 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, 207.; Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 200. 
3 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 25. 
4 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 25-26. 
5 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 26. 
6 Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerîr (310/922) Taberî, Târîhu’r-Rusûl ve’l-Mulûk (Kahire: Dâru’l-Meârif, t.y.), 4: 

209.; Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekir es-Suyutî (911/1515), Târîhu’l-Hulefâ (Beyrut: Darü’l-Minhac, 

2013), 254.; Yahya b. Âdem, Kitâbü’l-Harâc, 82.; Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, 297-298.; Şibli Nu’mani, 

Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 223.;  Mustafa Fayda, “Hz. Ömer Devri”, Doğuştan Günümüze 

Büyük İslam Tarihi (İstanbul: Çağ Yayınları, 1986), 2: 135. 
7 İbn Tiktaka, el-Fahrî fi’l-Âdâb el-Sultâniyye ve’l-Duvel el-İslamiyye, 83. 
8 Bazı kaynaklarda Hz. Ömer'e bu teklifi yapanın Halid b. Velid değil de Velid b. Hişam b. Muğire olduğu 

kayıtlıdır. Konu hakkında bkz. Taberî, Târîhu’r-Rusûl ve’l-Mulûk, 4: 209. ; Suyutî, Târîhu’l-Hulefâ, 254.; Şibli 

Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 223.; Mâverdî, Hz. Ömer'e bu teklifi yapanın Merzuban 

olduğunu söyler ve olayı şöyle aktarır: "O esnada İranlı Merzuban Medine'de bulunuyordu. Hz. Ömer'in bir arayış 

içinde olduğunu görünce ona şöyle dedi: "Ey Müminlerin Emiri! Kisraların divan diye isimlendirip içinde gelir ve 

giderlerini tuttukları kayıtları vardır. Her şeyi bunlara kaydederler. Atiyyelerini alacak olanlar bunlarda kayıtlıdır 

ve bu divanlar sayesinde ortaya çıkacak yanlışlıklar önlenir." Bkz. el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, 297-298. Ayrıca bkz. 

Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldûn (808/1406) İbn Haldûn, Mukaddime (Şarika: Darü’l-Fettah, 1995), 342. 
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isimlerini ve ihtiyaçlarını yazdıklarını gördüm. Sen de divanlar tut. Askerlerin isimlerini bu 

defterlere yaz," dedi.1 Hz. Ömer, divanın ne demek olduğunu sormuş, Halid de izah etmişti. 

Sonuçta bu teklif uygun bulunmuştu.2 

Bunun dışında askerlerin maaşları, kâtiplerin teşkilatlandırılması, mülki amirlerin tayini, 

azınlıkların ticaret yapma serbestliği, gümrük vergilerinin belirlenmesi ve buna benzer devletin 

diğer meseleleri yapılan şura neticesinde belirlenmiştir.3 

4. MEKKE’DE BÜTÜN HALKIN KATILDIĞI ŞÛRA 

Hz. Ömer’in başvurduğu üçüncü istişare heyeti, İslam coğrafyasında yaşayan bütün halktır. Bu 

istişarede insanların dinine, ırkına, cinsiyetine, sivil veya memur olduklarına bakılmaksızın 

devletin hudutları içerisinde bulunan herkes katılabiliyordu. Bu istişare. Her yıl Mekke’de ve 

hacc mevsiminde gerçekleşiyordu. 

İslam dünyasının dört bir yanından hac niyetiyle bu mukaddes beldeye gelen Müslümanlar, 

aynı zamanda yöneticilerinden çektikleri sıkıntılarının hesabını sorabildikleri yerdi. Zira Hz. 

Ömer, aynı mevsimde bütün memurlarını da oraya çağırıyordu. Memurlar hem hac görevlerini 

yerine getiriyor hem de halka hesap veriyorlardı. Bu büyük halk toplantısında Hz. Ömer, 

herhangi bir memur hakkında şikâyeti olanları, şikâyetlerini açıklamaya davet ediyordu. Burada 

problemin büyüklük küçüklüğüne bakılmaksızın kimin ne sıkıntısı varsa halifenin önünde 

yöneticilerine sorabiliyordu. Bu amaçla soruşturmalar yapılıyor ve mağduriyetler giderilmeye 

çalışılıyordu. Bir defasında halife, “Ey insanlar! Yöneticileriniz sizleri dövmek ve mallarınızı 

haksız bir şekilde elinizden almak için değil, Allah Resulü’nün yolunu sizlere öğretmek için 

atanmışlardır. Bu nedenle herhangi bir yöneticiniz, bunun aksine hareket ederse bana bildirin 

ki, bunun hesabını sorayım” diye büyük bir topluluğa seslendi. Bunun akabinde Mısır valisi 

Amr b. Âs, “Bir memur asayişi sağlamak için bir vatandaşı dövecek olursa o memur da 

cezalandırılacak mı? diye sordu. Hz. Ömer şöyle cevap verdi: “Hayatım kudret elinde olan 

Allah’a yemin ederim ki, şüphesiz onu da cezalandırırım. Çünkü Allah Resulü’nün de böyle 

yaptığını gördüm. Sakın Müslümanları dövmeyin böyle yapmakla onları alçaltırsınız. Onları 

haklarından mahrum etmeyin. Zira böyle yapmakla onları suç işlemeye sürüklemiş olursunuz.”4 

Bir defasında bütün görevlilerin hazır bulunduğu bir sırada Hz. Ömer, halka hitaben 

“amirlerinden herhangi bir şikâyeti olan varsa buyurun söylesin.” Bu esnada Mısır valisi Amr 

b. Âs ile diğer valiler de bulunuyorlardı. Dinleyicilerden bir adam ayağa kalktı ve bir amirin 

kendisine yüz kırbaç vurduğunu söyleyerek şikâyette bulundu. Hz. Ömer, “Kim sana kırbaç 

vurmuşsa sen de hemen ondan intikamını al.” diye seslendi. Bunun üzerine Amr b. Âs, bu 

yapıldığı takdirde amirlerin rahatsız olabileceğini, buna benzen şikâyetlerin artacağını ve aynı 

                                                           
1 İbn Sa’d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, 3: 275. ; Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, 630-631.; Taberî, Târîhu’r-Rusûl ve’l-

Mulûk, 4: 209.; Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, 297, 298. 
2 Suyutî, Târîhu’l-Hulefâ, 254.; İbn Haldûn, Mukaddime, 342. 
3 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 182. 
4 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 12.; Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 193. 
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zamanda bu uygulamanın sizden sonrakiler arasında yaygınlaşıp adet haline geleceğini ileri 

sürerek itiraz etti. Fakat Hz. Ömer, “Allah Resulü (s), kendi nefsine bile kısas uyguladığını 

gördüğün halde nasıl olur da benden kısası uygulamamamı istersin” dedi. Bunun üzerinde Amr 

b. Âs, “Öyleyse bize izin ver onu razı edelim” diyerek Hz. Ömer’den izin talebinde bulundu. 

Hz. Ömer de izin verdi. Netice itibariyle her bir kırbaca karşılık iki dinar, toplamda iki yüz 

dinar para karşılığında mağduru razı ettiler.1  

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Müslümanlardan başka İslam coğrafyasında yaşayan diğer 

milletlerle de istişarede bulunuluyordu. Bu tür durumlarda verilecek hüküm hangi millet ve 

memleketi ilgilendiriyorsa onlarla istişare yapılarak bir neticeye varılıyordu. Dolayısıyla Hz. 

Ömer döneminde tebaa olan her millet, yönetimde söz sahibi olabiliyordu.2 

Hz. Ömer, her yıl görevlendirdiği amillerin halka ne şekilde davrandıklarına dair bilgi almak 

için amillerin görev yaptığı bölge halkından memurların görevlerini nasıl icra ettikleri hakkında 

bilgi almıştır.3 Bununla alakalı Ebû Yusuf'un Kitâbu'l-Harâc'ında şöyle bir olay anlatılmıştır: 

“Hz. Ömer döneminde Irak vergileri bir milyon ukıyye4  olarak toplanmıştır. Sonra Kufelilerden 

on, Basralılardan on kişi çağırarak onlardan bu malların helal olup olmadığına, bir Müslüman 

veya zimmîden haksız bir şekilde alınıp alınmadığına dair bilgi almış ve bu hususta şehadet 

etmelerini istemiştir. Aksi takdirde bu malları kabul etmeyeceğini söylemiştir.5 

Halife Ömer, zimmilerin refahını ilgilendiren idari meselelerde onlarla daima görüş 

alışverişinde bulunmuş ve onların onayını almadan herhangi bir kural koymamıştır. Irak’ın 

arazi ölçümü ele alındığı zaman, İranlı arazi sahipleri Medine’ye davet edilerek, kendileriyle 

vergi tahakkuku hakkında konuşulmuştu. Mısır’ın arazi ölçümünde ise genellikle Mukavkıs ile 

görüş alışverişinde bulunmuştur.6 

5. SONUÇ  

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma anlamına gelen şûranın İslam dininde önemli bir yere 

sahip olduğu bilinmektedir. Zira Kur’an-ı Kerim, insanları danışmaya teşvik ettiği gibi Hz. 

Peygamber’in uygulamalarında istişarenin örneklerine rastlamak mümkündür. 

Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber’in yanından ayrılmayan Hz. Ömer’in dünyasında da 

şûranın ayrı bir yeri olduğu bilinmektedir. Zira Allah Resulü’nün vahyin olmadığı yerlerde sık 

sık istişareye başvurmasını gören Hz. Ömer, bu durumu kendisine ilke edindiğini 

                                                           
1 Muhammed b. Sa’d b. Menî ez-Zührî (230/845), Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr (Kahire: Mektebetü’l-Hâncî, 2001), 

3: 274.; Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 193, 297-298. 
2 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 277. 
3 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 114.; Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 119.; Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, 275-276. 
4 Eski bir ağırlık ölçüsü birimi olan ukıyye, kırk dirheme tekabül ediyordu. Bir dirhem yaklaşık olarak 3,2 grama 

tekabül etmektedir. Bkz. Cengiz Kallek, “Ukıyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: İsam, 2012), 42: 67, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ukıyye. 
5 Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc, 114. 
6 Şibli Nu’mani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 278. 
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görülmektedir. Öte yandan Hz. Ebû Bekir’in uygulamalarına da şahit olması, devleti idare etme 

noktasında önemli bir bilgi birikimini ulaşmıştır. 

Halifelik makamına geldiğinde seleflerinden elde ettiği tecrübeyi hayatına uygulamış, hatta işi 

bir adım daha ileriye götürerek kurumsallaştırmayı başlatmıştır. Zira Hz. Peygamber ve Hz. 

Ebû Bekir dönemlerinde bireysel bir konumda olan Şûra, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde 

kurumsallaşmıştır. 

Hz. Ömer, halifeliğinin ilk dönemlerinde iş yoğunluğunun azlığından dolayı selefleri gibi 

hareket etmiştir. Bazı meseleleri kendi içtihadına göre hallettiği gibi zaman zaman çevresinde 

bulunan kişilerin fikirlerinden de istifade etmiştir. Ancak daha sonra artan iş yoğunluğu ile 

birlikte yeni problemler ve farklı görüşlerin ortaya çıkması neticesinde şûra vazgeçilmez bir 

hale gelmiştir. Halife de meseleleri, Allah Resulü’nün güvenini kazanmış ve toplumda söz 

sahibi olmuş sahabelerle istişare ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmıştır. 

Hz. Ömer, İslam coğrafyasında farklı memleketlerde yaşan halkın idarecilerin kendilerine nasıl 

davrandığını tespit etmek amacıyla rastgele bazı kişileri çağırarak fikirlerine başvurmuştur. Öte 

yandan kendi tebaası olan gayrimüslimleri ilgilendiren konularda da kendileriyle istişarede 

bulunmuştur. 

Genel olarak Hz. Ömer’in şûrası üç kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi, dar 

çerçevede oluşan şûradır. Halife, konunun öneminde göre bazen sadece muhacirlerle istişare 

etmiştir. Ancak genel olarak hem muhacirlerin hem de ensarın içinde bulunduğu bir heyeti 

toplamış ve onlarla meseleleri çözmeye çalışmıştır. 

İkicisi, bütün Medine halkının katılımıyla Mescid-i Nebevide gerçekleşen şûradır. Bu şuraya 

kadın erkek ayırımına gitmeden Medine’de yaşayan herkes katılabiliyordu. 

Üçüncüsü ise, İslam coğrafyasında yaşayan bütün kalın katılımıyla gerçekleşen şûradır. Bu şura 

Mekke’de yılda bir defa ve hacc mevsiminde gerçekleşiyordu. Halifenin emriyle devlette 

görevli olan memurlar katılıyorlardı. Hz. Ömer, burada memurlarıyla halkı yüzleştiriyordu. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ OLAN 

İNFAK 

 

Abdulkerim ÖNER 1 

Özet 

İnsanlık tarihinden günümüze gelinceye kadar bütün insanların mutluluğu ve insanlık hayatının devamı için en 

mühim etkenlerinden biri infaktır. Yani insanların birbirlerine yardımda bulunmalarıdır. Çünkü beşerde zengin 

ve fakir olmak üzere iki tabaka bulunmaktadır. Zenginlerden yoksullara şefkat, yoksullardan varlıklı insanlara 

karşı itaati yerine getirecek en önemli unsur infaktır. Böyle olmadığı takdirde zenginler yoksuları ezer, yoksullar 

da varlıklı insanlara kin ve nefret beslerler. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle sürekli mücadele halinde bulunurlar. 

Bu da toplumun ifsadına yol açar. 

İslam’ın yoksulluk üzerinde durması, muhtaçları, fakirleri ve zayıfları koruması, Hz. Peygamber’in (s) Mekke 

yıllarından başlayarak sonraki dönemlere kadar devam etmiştir. Bu konuda inen ayetler de Hz. Peygamber’e (s) 

referans olmuştur. Hem Allah Resulü (s) zamanında hem de daha sonraki dönemlerde infakın bir türü olan zekât, 

devlet eliyle toplanmış ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Devlet eliyle toplanan yardımlar, sistemli bir şekilde 

toplanıp dağıtılınca toplumda ihtiyaç sahipleri alabildiğine azalmıştır. Hatta bazı toplumlarda zekât verilecek 

fakir bulunamamış ve zekâtlar başka beldelere gönderilmiştir.  

Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse Hz. Peygamber’in sözlerinde insanların maişetlerini temin etmeleri için 

çalışmaları ve başkalarına yük olmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Ancak her insanın kişisel durumu ve içinde 

bulunduğu toplumsal şartları bir olmadığı bilinmektedir. Bütün uğraşlarına rağmen çalışamayacak duruma gelen 

bireylerin yardımına da toplumda maddi durumu iyi olanların koşması gerekmektedir. Maddi imkânları yerinde 

olanların kazançlarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeleri bir lütuf değil dini ve insani bir vecibedir. 

Bu çalışma ile İslam tarihinde yoksullukla mücadele etme noktasında infak kültürünün ne şekilde uygulandığı ve 

toplumda ihtiyaç sahiplerinin nasıl azaldığı izah edilecektir. Bu vesileyle günümüzün insanlarına tarihten örnekler 

verilerek yoksullukla nasıl mücadele edilmesi gerektiği hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İnfak, Yoksulluk, Zengin, Fakir. 

INFAQ WHİCH İS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS İN 

ACCOMPLİSHİNG POVERTY 

 Abstract 

From the history of mankind to the present day, the most important factor for the happiness of all human beings 

and the continuation of human life is infaq. That is, it is that the people help each other. Because there are two 

stratum which is rich and poor in human beings. Compassion and beneficence to the poor from the rich, and the 

only element to ensure respect and obedience to the rich from the poor is infaq. Otherwise, the oppression and the 

domination by the rich people will go down to the poor. The poor rebell to the rich and hate from them. There is 

hatred and rebellion against the rich from the poor. Therefore, these two layers of human are always in a spiritual 

struggle with each other at the same time fight and conflict. This gives rise to the public disclosure. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 

akerimoner@hotmail.com. 
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Islam's emphasis on poverty, protection of the needy, the poor and the weak began from the Prophet from the years 

of Mecca and continued until the next periods. Verses descending on this subject, they were the reference point to 

the Prophet.  

Zakat, which is a kind of infaq was collected by the state and delivered to the needy in period of the Messenger of 

Allah and later Muslim states. 

 When the aid collected by the state was collected and distributed systematically, the people in need in the society 

decreased to the greatest extent and even some societies, they could not find the poor to be given zakat and the 

zakat was sent to other towns. 

Both the Holy Quran and in the words of the Prophet, it was emphasized that people should work and not be 

burdens for others in order to obtain their maetables. However, it is known that every person's personal situation 

and social conditions are not the same. In spite of all their efforts, those who are unable to work should be helped 

by those who have good financial status in society. It is not a blessing, but a religious and humanitarian duty, for 

those who have financial means to give some of their goods to those in need. 

This study will explain how infaq culture is applied in struggling against poverty in Islamic history and how the 

people in need are decreasing in society. On this occasion, it is aimed to give examples from the history to the 

people of today and how to combat poverty. 

Key Words : Hz. Prophet, Infaq, Poverty, Rich, Poor. 

1. GİRİŞ 

Allah, yeryüzünden birçok canlıyı yaratmıştır. Bu canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için 

de birçok nimetle donatmıştır. “Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait 

olmasın”1 ayeti de bu gerçeği vurgulamaktadır. Bu ayetten anlaşıldığı gibi Allah, bütün 

canlıların rızkını üzerine almıştır. Tabi ki bu rızık, zaruri rızıktır. Bir de insanların kesbine yani 

çalışmasına bırakılmış rızık vardır ki bu da kişilerin gayretine bağlıdır. Kişi ne kadar fazla 

çalışırsa Allah da onun rızkını o oranda artırır. Zira bu tür rızık, emek ve gayretin mahsulüdür. 

Bu hakikat Kur’an’da şu şekilde vurgulanmıştır. “An dolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar 

verdik. Sizin için orada birçok geçim imkânları yarattık.”2  

İslam dinine göre her birey hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iaşesini 

temin etmek zorundadır. Bu amaç doğrultusunda insanın sürekli çalışıp üretmesi 

gerekmektedir. Zira “İnsan için ancak çalıştığı vardır”3 ayeti bu gerçeği vurguladığı gibi Allah 

Resulü de “Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir”4 diyerek 

insanın çabasına vurgu yapmıştır. Dolayısıyla insanın bir başkasına maddi yardımda 

bulunabilmesi için çalışıp kazanması gerekmektedir. Bunun içindir ki Allah Resulü (s), “Veren 

el, alan elden üstündür”5 buyurmuştur. Veren el olabilmek için de azami derecede gayret 

                                                           
1 Hud, 11/6. 
2 A’raf, 7/10. 
3 Necm, 53/39. 
4 Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el- Buhârî (256/870), Sahîhu’l-Buhârî (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2003), 

"Büyû", 15. 
5 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Zekât”, 18.; Ebu’l Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî Muslim, Sahîh’u-Muslim 

(Riyad: Dâr’u-Taybe, 2006), “Zekât”, 32. 
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göstermek gerekmektedir. Dolayısıyla yaratıcının insana verdiği imkânlar ölçüsünde elinden 

geleni yapmalı ve bir başkasına muhtaç olmayacak şekilde çalışmaya gayret göstermelidir. 

Ancak bütün bunlara rağmen toplumda farklı nedenlerle çalışamayacak durumda olan insanlar 

her zaman bulunmuştur.  

İnsan, belirli bir dönemde maddi imkânı yerinde olduğu halde zaman içerisinde çeşitli 

nedenlerden dolayı servetini kaybedip fakirleşebilir. Sürekli aynı minval üzerine hareket 

etmenin hiçbir garantisi bulunmamaktadır. Aynı şekilde kişi yaradılışından itibaren 

çalışamayacak şekilde engelli olabildiği gibi rahatsızlığından dolayı da çalışamayacak duruma 

düşebilir. İşte bu durumda varlıklı kişilerin, Allah’ın kendilerine verdiği servetlerinin belirli bir 

kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdır. Zira bu durum kişilerin insani, vicdani ve dini bir 

sorumluluğudur. 

2. İSLAM’DA İNFAK 

Lügatte “tamamlamak, tükenmek ve son bulmak” anlamlarına gelen infak, ıstılahta ise Allah’ın 

rızasını kazanmak amacıyla kişinin kendi malından harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî 

yardımda bulunması anlamlarına gelmektedir.1 Kur’an-ı Kerim’de “yoksul düşme,2 harcama 

yapma”3 gibi anlamlarda kullanılan infak, çok geniş bir anlamda kullanılıp hayır adına yapılan 

her türlü hal ve hareketi kapsamaktadır. Zekât, sadaka, fıtır sadakası, hediye, kurban, iare, vakıf, 

devlet bütçesinden maaş bağlama gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.4 

İnfak, Allah rızası için verilen her türlü nimeti kapsadığından sadece zenginlere münhasır bir 

ibadet değildir. Zira Allah Resulü’ne hangi sadakanın daha faziletli olduğu sualine Hz. 

Peygamber: “Malı az olanın gücüne göre verdiği sadakadır”5 şeklinde cevap vermiştir.  

Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükretmenin yollarından biri de onun verdiğini yine onun 

yolunda infak etmektir. Birçok konuda olduğu gibi infak etmede de Hz. Peygamber (s), bizim 

için örnek bir kişiliktir. Zira ilk vahiy geldiğinde ne yapacağını bilmeyen ve endişelenen Hz. 

Peygamber’e Hz. Hatice, bunun kötü bir şey olmadığını söyledikten sonra şunları ekledi: 

“Hayır, Allah’a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağını 

gözetirsin, ihtiyaç sahiplerine yardım edersin ve misafirlere ikramda bulunursun…”6 

Dolayısıyla Hz. Peygamber’in vahiyle muhatap olmadan önce de insanların ihtiyaçlarını yerine 

getirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumu hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. 

                                                           
1 Mustafa Çağrıcı, “İnfak”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: İsam, 2000), 22: 289, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/infak. 
2 İsra, 17/100. 
3 Bu ifade Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık yetmiş yerde geçmektedir. Mesela bkz. Bakara, 2/264.; Hadîd, 57/7… 
4 Çağrıcı, “İnfak”, 22: 289. 
5 Ebû Davud Süleyman b. Eş’as es-Sicistâni el-Ezdî  (224/888), Sünenu Ebî Dâvud (Beyrut: Dâru’r-Risâletu’l-

Âlemiye, 2009), "Vitir", 12. 
6 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, "Bedu’l-Vahy", 3.; Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer b. Kesîr (774/1372), es-Sîretu’n-

Nebeviyye (Beyrut: Dâru’l-Marife, 1976), 1: 386. 
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Kur’an-ı Kerim’de infakla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in de kişinin 

kazancından diğer insanlara ikramda bulunması nedeniyle Allah katında erişeceği mükâfatı her 

vesileyle dile getirip mali ibadete teşvik ediyordu. Öte yandan zekât, sadaka ve diğer infak 

çeşitlerini bizzat hayatında uygulayarak topluma örnek oluyordu. İmkânı olanları da buna katkı 

sağlamaya teşvik ediyordu. Böylece maddi durumu yerinde olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında 

köprü oluşturmaya çalışıyordu. Bu yolla hem toplumsal barışı ve huzuru sağlıyor hem de 

sonraki kuşaklara yol gösteriyordu.1 

İnfak, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. İnfak sayesinde insan kibir, gurur, bencillik ve 

cimrilik gibi dinimizce hoş karşılanmayan kötü hasletlerden kurtulur. Aynı şekilde infak 

sayesinde toplumda zengin-fakir ayırımı yerinde saygı ve sevgi, kin ve nefret yerine kardeşlik 

duyguları hâkim olur.2 

Müminleri onur ve izzet sahibi yapan Allah rızası için harcamada bulunanlardır. Fakirlere, 

ihtiyaç sahiplerine yedirmek suretiyle Allah katında onların dereceleri yükselir. Kişi infak ettiği 

oranda kâmil manada bir mümin derecesine yükselebilir. İnsanın izzet ve onur sahibi olması 

yemekle değil, yedirmekle mümkündür. Kendileri tıka basa yiyip de Allah için yedirmekten 

kaçınan, komşusunu ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerini düşünmeyen tamahkârların insanlıktan 

bir nasibi yoktur. Gerçek manda zarara uğrayanlar da bunlardır. Bu tür insanlar yüzünde 

toplumda fitne ve fesat baş gösterir. Yeryüzünde toplumları birbirlerine kırdıran kavgaların 

temelinde de başkalarını düşünmeme ve onlara gerektiği kadar infakta bulunmama problemi 

yatmaktadır.3 

İyiliğe ulaşmanın en önemli yollarından birinin infak olduğunu söyleyen dinimiz, sevilen 

şeylerin Allah yolunda harcanması gerektiğini vurgulamıştır. Nitekim “Sevdiğiniz şeylerden 

Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir”4 

ayeti kerimesi buna ışık tutmaktadır. Bu ayeti kerime, ashabın infak anlayışına referans teşkil 

etmiştir. Nitekim bu ayeti duyan Hz. Ömer, Hayber Seferi sırasında hissesine düşen ve en 

önemli mal varlığı olarak bilinen hurmalığını, Allah rızası için infak etmek istemiştir. Bunun 

üzerine Allah Resulü, “İstersen hurmalık sende kalışın, hurmalarını dağıt” tavsiyesi üzerinde 

Hz. Ömer, arazisinden elde edilen mahsulü yolculara, misafirlere, kölelere ve Allah için 

savaşanlara infak etmiştir.5 

Sevilen şeylerin Allah rızası için harcanmadıkça iyiliğe erişilemeyeceğini anlayan sahabelerden 

biri de Ebû Talha’dır. Ebû Talha bu ayeti duyduktan sonra kayıtsız kalmamış ve Allah 

Resulü’ne (s) gelerek hayatta en sevdiği Beyrûha adlı bahçesinin Allah rızasına nail olmak için 

                                                           
1 Enbiya Yıldırım, “Hz. Peygamber’in Sünnetinde İnfak ve Yardımlaşma”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: 

DİB, 2019), 23. 
2 Halime Yıldız, “Ramazan’ın Ruhu İnfakla Yükselir”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: DİB, 2019), 100. 
3 Yıldız, “Ramazan’ın Ruhu İnfakla Yükselir”, 100. 
4 Âli İmrân, 3/92. 
5 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Şurût, 19. 



 

598 
 

tasaddukta bulunmak istemiştir. Hz. Peygamber (s), Ebû Talha’nın bu davranışı karşısında 

tebrik etmiş ve bahçeyi kimlere vermesi gerektiğini kendisine bildirmiştir.1 

Allah yolunda yapılan harcamaları bir kayıp olarak değil, ahirette mükâfat olarak kendisine geri 

verileceğini düşünmeli ve ona göre malımızın en güzelini infak etmeliyiz. Nitekim kesilen bir 

hayvanın eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıktan sonra geriye ne kadar kaldı diye soran Hz. 

Peygamber’e (s), Hz. Aişe’ye, “Kürek kemiğinden başka bir şey kalmadı” diye karşılık verdi. 

Bunun üzerine Allah Resulü (s), “Desene kürek kemiği hariç hepsi bize kaldı”2 diyerek Allah 

yolunda infak edilen malın ahirette karşılığının alınacağını ifade etmiştir. 

İnfakı sadece karşılıksız belli bir miktar mal vermek şeklinde anlamamak gerekir. İnfakın 

birçok boyutu bulunmaktadır. Bunlardan biri de bazı alanlarda insanların çalışabileceği ve 

ailesinin iaşesini temin edebileceği istihdam alanları oluşturmaktır. Zira belirli bir servete sahip 

olduğu halde malını âtıl bırakıp Allah rızası için harcamamak ya da insanların istifadesine 

sunmamak büyük bir vebal olarak kabul edilmiştir. Zira Kur’an, “…altın ve gümüşü biriktirip 

gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele”3 diyerek 

malının insanlarla paylaşmayıp biriktirenleri şiddetli bir şekilde uyarmıştır. 

İnsanlara faydalı olmak amacıyla yeni iş imkânları oluşturmak ve onları yaygınlaştırarak 

mümkün olduğu kadar personel istihdamında bulunmak suretiyle insanların nafakalarını yani 

kesintisiz olarak geçimlerini sağlamalarına imkân hazırlamak gerekir. Genellikle yardım 

hususunda fakirlerin onurlarının zedelenmemesi gerektiğine dikkat çeken diğer taraftan da 

çalışarak kazanmanın değerini vurgulayan ayet ve hadisler göz önüne alındığında günümüz 

şartlarında bu tür yardımların karşılıksız yardımlara oranla daha isabetli olduğu anlaşılabilir.4  

3. MİNNET ETMEMEK  

İnsan, genellikle servet ve kazancının asıl sahibinin kendisi olduğunu zanneder. Ancak İslam 

dinine göre kişinin sahip olduğu servetin tamamının asıl sahibi Allah’tır. İnsan ise sadece 

emanetçidir. Allah’ın insanlara emanet olarak verdiği malı başkalarıyla paylaşması 

gerekmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim, “Allah’ın size verdiği maldan verin”5 “sizi üzerinde 

tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın”6 ve “Ey iman edenler! Hiçbir 

alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık 

olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın…”7 gibi ayetlerle bu hakikati 

vurgulamaktadır. Dolayısıyla kulun idaresine emanet olarak verilen bu mallari israf etmeye ve 

                                                           
1 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Zekât, 44.; Ebu’l Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, Sahîh’u-Muslim (Riyad: 

Dâr’u-Taybe, 2006), “Müslim”, 42-43. 
2 Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ (279/892) Tirmizî, el-Câmiu’l-Kebîr (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâm, 1996), "Sıfatu’l-

Kıyâme",33. 
3 Tevbe, 9/34. 
4 Nihat Temel, “En Güzel Ahiret Azığı: İnfak”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: DİB, 2019), 49. 
5 Nûr, 24/33. 
6 Hadîd, 57/7. 
7 Bakara, 2/254. 
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cimrilik yapmaya hakkı yoktur. Öte yandan Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde namaz ile 

zekâtın birlikte zikredilmesi, infakın çeşitlerinden olan zekâtın da namaz gibi dini bir vecibe 

olarak algılanması gerekmektedir. 

Yaratılmışlara, yaratanın nazarıyla yani rahmet ve şefkat nazarıyla bakabilmek gerekir. İnfak 

ederken herhangi birinden iltifat beklemeden, kimsenin dikkatini çekmeden, şöhretten uzak bir 

şekilde, nefsani duyguları araya sokmadan ve takva ölçüsünü esas almak gerekmektedir.1 Aynı 

zamanda karşımızdakini kırmadan onu rencide etmeden infakta bulunmalıyız. Ayette, “Ey iman 

edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını 

harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. 

Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun 

kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde 

edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.”2 Hz. Peygamber’in (s) ifade ettiğine 

göre dünyada yaptığı iyilikleri her fırsatta başa kakan kimseye Allah Teâlâ, ahirette ona iltifat 

etmeyecektir.3   

Cömertlik yüce Allah’ın bir sıfatı olarak nitelenmiştir. İslam dininde infakta bulunmanın Allah 

yolunda bir kazanç hatta bir zenginlik olduğu ifade edilmiştir.4 Allah için tasaddukta bulunan 

malın eksilmediği aksine temizlendiği5 vurgulanmıştır. Dolayısıyla insanlardan herhangi bir 

karşılık beklemeden yalnızca Allah rızasını gözeterek infak etmek gerekir. Zira Allah, bu 

gerçeği şu şekilde bildirmektedir: “Onlar, seve seve yiyeceğini yoksula, yetime ve esire 

yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür 

bekliyoruz.”6 

Yapılan yardımlarda minnet duygusunun yaşanmamasının en önemli nedenlerinden biri de 

yardımların devlet eliyle dağıtılmasıdır. Zira bireyler arasında yardımlaşma eziklik ve 

mahcubiyete sebebiyet verebilir ancak kolektif bir yapıya sahip olan devletin vatandaşlarına 

verdiği yardımların minnetten uzak olduğu bilinmektedir. İslam tarihinde yapılan yardımlar 

genellikle devlet eliyle yapıldığından bu tür sıkıntılar ortaya çıkmazdı. Hz. Peygamber (s), 

devlet eliyle dağıttığı yardımları genellikle aleni bir şekilde yapıyordu. Onun için dışarıdan 

Medine’ye gelen mallar, belirli bir yerde toplanıyor ve usulüne uygun bir şekilde dağıtılıyordu.  

Hz. Peygamber’in vefatından sonra yardımları devlet eliyle başarılı bir şekilde dağıtanlardan 

biri de Hz. Ömer’dir. O, aldığı çeşitli tedbirlerle bir refah ekonomisi oluşturmayı hedefliyordu. 

O, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar için, refahın bir anlam taşımadığına inanıyordu. 

Toplumsal hastalıkların yoksulluktan kaynaklandığını, yoksul bir toplumda fertlerin yüksek 

                                                           
1 Kadir Özköse, “En Güzel Ahiret Azığı: İnfak”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: DİB, 2019), 66. 
2 Bakara, 2/264. 
3 Muslim, Sahîh’u-Muslim, “İman”, 171. 
4 Nihal Şahin Utku, “İslam’ın İnfak Anlayışı”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: DİB, 2019), 75. 
5 Muslim, Sahîh’u-Muslim, Birr, 32. 
6 İnsan, 76/8-9. 
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ahlâk, eşitlik, sosyal adalet gibi idealler uğrunda çalışmaya ikna edilemeyeceğini, kalplere 

Allah korkusunu yerleştirmenin çok zor olduğunu gayet iyi biliyordu. Bu nedenledir ki Hz. 

Ömer, toplumda fakirliği ortadan kaldırmak için yoksulların temel ihtiyaçlarının devlet 

tarafından karşılanabilmesini sağladı. O, bu hususta: "Yoksul Arap aldığı maaşla bir keçi almalı 

daha sonraki maaşlarıyla yeni keçiler alıp sürüsünü arttırmalıdır. Çünkü benden sonra gelecek 

emirleriniz bu maaşı veremeyebilir. Aranızda o günleri yaşayacak olanlar, o darlık günleri 

geldiğinde geçim zorluğuna düşebilir. Bu bakımdan o gün hayatınızı sürdürebilecek kadar 

sermayeyi bugünden hazırlayınız"1 dedi. Hz. Ömer'in bu tavsiyelerine uyan birçok kişi ticarete 

başladı ve kısa bir süre sonra halkın serveti öylesine arttı ki zekât verilecek yoksul bulamaz 

oldu.2 

 Allah Resulü’nün ve ondan sonra milleti idare eden halifelerin aleni bir şekilde halka maddi 

yardımda bulunması başkalarını da teşvikte bulunma açısında faydalı görülmektedir. 

Günümüzde de maddi infakta bulunanların gururdan kurtulmaları için infakın kurumsal 

yollardan verilmesi son derece isabetli görülmektedir.  

Yapılan yarımlar devlet eliyle değil de bireysel veriliyorsa bu durumda gizli verilmesi daha iyi 

karşılanmıştır. Zira bireysel ve aleni bir şekilde yapılan yardımlar, gururlanmaya yol açabildiği 

gibi yardımları alan kişilerin de onuru zedeleyebilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu gerçeği şu 

şekilde dile getirmektedir: “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! fakat onları gizleyerek 

fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret 

olur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”3 Allah Resulü de bu durumu “Sağ elin 

verdiğini sol el görmemelidir.”4 şeklinde ifade etmiştir. 

4. TEŞVİK ETMEK 

Allah Resulü’nün kendisi infakta bulunduğu gibi Allah’ın rahmet hazinesinin tükenmeyeceğini 

söyleyerek söz ve davranışlarıyla da ümmetini infak etmeye teşvik etmiştir. Nitekim sadaka 

vermekle malın eksilmeyeceğini5 ve yarım hurma ile de olsa ateşten korunmamız6 gerektiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca “Bir Müslüman başka bir Müslümanı doyurursa Allah onu cennet 

yiyecekleriyle doyurur. Aynı şekilde kim Müslüman bir kişinin su ihtiyacını giderirse Allah da 

ona cennet içeceklerinden bahşeder.”7 gibi hadisi şerifler insanları infak etmeye teşvik 

etmektedir. 

                                                           
1 Ebû Yusuf Ya’kub b. İbrahim Ebû Yusuf, Kitabü’l-Harâc (Beyrut: Darü’l Ma’rife, 1979), 24-25-37.; Yahya b. 

Âdem el-Kureyşî (203/811), Kitâbü’l-Harâc (Kahire: Darü’l-Şuruk, 1987), 111.; İrfan Mahmut Rânâ, Hz. Ömer 

Döneminde Ekonomik Yapı (İstanbul: Bir Yayıncılık, 1985), 134. 
2 İrfan Mahmut Rânâ, Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı, 134. 
3 Bakara, 2/271. 
4 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Zeât”, 16. 
5 Tirmizî, el-Câmiu’l-Kebîr, “Zühd”, 17. 
6 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Edeb”, 34. 
7 Ebû Davud, Sünenu Ebî Dâvud, “Zekât”, 41. 
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Hz. Peygamber’in (s) terbiyesiyle şekillenen ashabın dünyasında da infakın önemli bir yeri 

vardı. Bunlardan biri de Hz. Osman’dır. Rivayet edildiğine göre hicretten sonra Müslümanlar, 

Medine’de içme suyu sıkıntısını yaşadılar. Şehrin içme suyu kuyularının başında Rume 

Kuyu’su bulunuyordu ve sahibi bir Yahudi’ydi. Bu şahıs suyu insanlara para ile satıyordu. 

Müslümanlar, maddi olarak zor durumda oldukları bir zamanda Yahudi’ye suyu para ile 

satmamasını teklif eden Allah Resulü (s), umduğu cevabı alamadı. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber (s), Rume Kuyusu’nu satın alıp Müslümanların istifadesine sunan kişiye bu 

hizmetinin karşılığı olarak ahirette daha güzel bir su kaynağının verileceğini, günahlarının 

bağışlanacağını ve cennete gireceğini söyleyince Hz. Osman, yüklü miktarda bir ücret 

karşılığında Rume Kuyusu’nu alıp Müslümanlara hibe etti.1  

Allah Resulü (s), ashabını infak etmeye teşvik ettiğinde sahabeler arasında zaman zaman tatlı 

rekabetler de olmuştur. Nitekim “Zorluk Seferi” diye kayıtlara geçen Tebük Seferi sırasında 

Hz. Peygamber (s), ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ashabını infak etmeye teşvik 

etmiştir. Herkes gücü nispetinde bir şeyler getirmişti. Hz. Ömer, malının yarısını, Hz. Ebû Bekir 

ise malının hepsini getirmişti. Hz. Ebû Bekir’in malının tamamını getirdiğini duyan Hz. Ömer, 

“Hayırda ne kadar onunla yarıştıysam hepsinde beni geçmiştir”2 diyerek Hz. Ebû Bekir’e olan 

hayranlığını dile getirmiştir. 

Allah Resulü’nün (s) sahabeleri içerisinde malını Allah rızası için verme hususunda tereddüt 

etmeyenlerden biri de hem Mekke’de hem de Medine’de zenginliği dillere destan olmuş 

Abdurrahman b. Avf’tır. Rivayet edildiğine göre Hz. Aişe, evinde bulunduğu bir sırada dışarıda 

büyük bir gürültü işitir. Bunun sebebini sorduğunda, Abdurrahman b. Avf’ın Şam’dan dönen 

ve yiyecek yüklü 700 devesinin olduğunu söylerler. Bunun üzerine Hz. Aişe, Abdurrahman b. 

Avf’ın cennete sürüklenerek gireceğine dair hadisini zikreder. Bu söz Abdurrahman b. Avf’a 

ulaştığında “Hayır, Abdurrahman sürüklenerek değil, yürüyerek cennete girecektir” diyerek 

Şam’dan dönen develerinin tamamını yükleriyle birlikte Allah yolunda infak eder.3  

Akrabaya, yoksula, fakirlere, komşuya ve yetimlere infakta bulunmak, Allah’ın rızasına nail 

olmak demektir. Onun rızasını kazanmak ise cennete namzet olmanın göstergesidir. Nitekim 

“Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için 

harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız karşılığı size tastamam ödenir”4 ayeti kerimesi 

bu durumu göstermektedir. Ashaptan Ebû’d-Dahdâh bu gerçeği anlamış ve buna kayıtsız 

kalmamıştır. Rivayet edildiğine göre Ebû Lübâbe adında Medineli bir münafık vardı. Onun 

hurma bahçesinin yanında yetimlere ait bir bahçe bulunuyordu. Olgunlaşan hurmalar, 

yetimlerin bahçesine düşüyordu. Bu münafık da gidip onları alıyor ve yetimlere bir şey 

                                                           
1 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Fedâilu Ashâbi’n-Nebî, 7. 
2 Tirmizî, el-Câmiu’l-Kebîr, “Menâkıb”, 16.; Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer el-Vâkidî (207/823), Kitâbu’l-

Meğâzi (Beyrut: Dâru’l-A’lemî, 1989), 3: 991. 
3 Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (241/855), Musned (Kahire: Dâru’l-Hadis, 1995), 6: 128. 
4 Bakara, 2/272. 



 

602 
 

vermiyordu. Bu durumdan haberdar olan Allah Resulü (s), düşen hurmaları yetimlere 

bırakmasını ve bunun karşılığında da Allah’ın kendisine cennete daha fazlasını vereceğini 

söyledi. Ancak Ebû Lübâbe buna yanaşmadı. Olaydan haberdar olan Ebû’d-Dahdâh, vakit 

kaybetmeden Ebû Lübâbe’ye gidip kendisine ait olan bahçeyi satın aldı ve söz konusu yetimlere 

bağışladı. Ardından gelip durumu Allah Resulü’ne (s) bildirdi. Allah Resulü (s) son derece 

memnun oldu ve yapılan iyiliğin karşılıksız kalmayacağını, cennette fazlasıyla verileceğini 

müjdeledi.1 Ayrıca Allah Resulü, “Her kim kazancından bir hurma tanesi kıymetinde sadaka 

verirse Allah onu kabul eder”2 diye ifade etmiştir. 

Allahû Teâlâ, rızası doğrultusunda mallarını infak edenleri müjdelemiş ve bunu kendisine 

verilen bir borç olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda ahirette de büyük bir mükâfat vereceğini 

vaad etmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de geçen şu ayet bu gerçeği vurgulamaktadır. “Şüphesiz 

ki sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, 

(verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da vardır."3 

5. İNFAKIN SON SINIRI: ÎSÂR 

Bir kimsenin kendisi ihtiyaç içinde bulunduğu halde sahip olduğu imkânları başkalarıyla 

paylaşması,4 onları kendi nefsine tercih etmesi anlamına gelen îsâr, Medineli Müslümanların 

en önemli vasıflarından biri haline gelmiştir. 

Mekke’de gördükleri bin bir türlü eziyet ve işkenceden sonra memleketlerini bırakıp Medine’ye 

gitmek zorunda kalan muhacirler, canlarından başka yanlarında bir şey götürememişlerdir. 

İnançları uğruna her şeylerini bırakıp kendi memleketlerine sığınan muhacirlere yardım elini 

uzatan ve onlara her türlü yardımı esirgemeyenler de Medineli Müslümanlardır. Allah Resulü 

(s), muhacirleri onlarla kardeş ilan ettikten sonra Medineli Müslümanlar, bütün mal varlıklarını 

muhacirlerle paylaşmak istemişler fakat onlar, buna rıza göstermemişlerdir. Neticede Hz. 

Peygamber (s), mülkiyeti Medineli Müslümanlarda bulunmak, muhacirlerin de kendilerine 

yardımcı olmak koşuluyla ortak olabileceklerini söylemiştir. Bu şekilde beraber çalışıp elde 

edilen kazancı aralarında bölüştüreceklerdi. Tarihte ensar olarak bilinen bu samimi 

Müslümanlar, ellerinde avuçlarında ne varsa muhacirlerle paylaşmışlardır. Hatta birçok konuda 

onların nefislerini, kendilerine tercih etme fedakârlığında bile bulunmuşlardı. Rivayet 

edildiğine göre Medine’de bir adam Allah Resulü’nün yanına gelerek aç olduğunu söyledi. 

Allah Resulü de evine haber göndererek yiyecek bir şeyin olup olmadığını sordu. Ancak evinde 

yiyecek bir şeyin olmadığı haberini alınca bu defa ashabına yönelerek, “Bu adamı kim 

ağırlayacak?” diye sordu. Orada bulunan ensarlı Ebû Talha, “Ben Ya Resulellah” diye karşılık 

                                                           
1 Ebu İbrahim İzzeddin Muhammed b. İsmail Emir es-San`anı, et-Tenvir Şerhü`l-Camii`s-Sagir (Riyad: Mektebetu 

Dari’s-Selam, 2011), 8: 235. 
2 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Zekât”, 8. 
3 Hadîd, 57/18. 
4 Mustafa Çağrıcı, “Îsâr”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: İsam, 2000), 22: 490, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/îsâr. 
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verdi. Ebû Talha, misafiri evine götürdü ve hanımına misafire ikram edilecek bir şeyin olup 

olmadığını sordu. Hanımı ise çocuklara verebilecek az bir yemekten başka evde bir şeyin 

olmadığını söyledi. Ebû Talha, Allah Resulü’nün kendisine emanet ettiği misafirini aç 

göndermeyi düşünmüyordu. Bunun için bir şeyler yapması gerekiyordu. Nihayet içinden 

geçenleri hanımıyla paylaştı. Hanımına çocukların yemek saati geldiğinde onları oyalayıp 

uyutmasını istedi. Hanımı da denileni yaptı. Ardından az olan yemeyi sofraya getirerek ışıkları 

söndürdüler. Karanlık olunca hepsi yemek yiyorlarmış gibi yaptılar. Ancak ev sahibi yemeği 

yemeyip misafirin doymasını istedi. Netice itibariyle misafir karnını doyurdu ama ev halkı aç 

bir şekilde geceledi. Bu davranış Allah’ın hoşuna gitti ve Hz. Peygamber’i durumdan haberdar 

eden şu ayeti indirdi.1 “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı 

da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı 

içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları 

kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar 

kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”2  

Yukarıdaki ayetin iniş sebebi hakkında farklı rivayetler de aktarılır. Allah Resulü’nün 

arkadaşlarından birine bir koyun başı hediye edilir. O da “falan kardeşim ve ailesi buna bizden 

daha muhtaçtır” diyerek ona gönderir. O, diğerine, o da bir başkasında göndererek bu şekilde 

tam yedi ev dolaştırılır. Sonunda o koyun başı ilk kişiye geri döner.3 

Her şeylerini Mekke’de bırakarak Medine’ye göç etmek zorunda kalan Allah Resulü (s) ile 

diğer muhacirlere şefkatle yaklaşan ve mal varlıklarını onlarla paylaşmaktan çekinmeyen 

Medineli Müslümanlar, övgüyle anılmakta ayette onların şahsında Müslüman toplumun bazı 

temel manevi ve ahlaki özelliklerine temas edilmektedir.4 Nitekim rivayet edildiğine göre Hz. 

peygamber, Beni Nadir Yahudilerinden elde edilen mallardan muhacirlere taksim etmiş ve 

ensardan ihtiyacı bulunan üç kişiden başka kimseye herhangi bir şey vermemiştir. Ardından 

ensara hitaben şöyle demiştir: “Mallarınız ve arazilerden muhacirlere pay verirseniz, 

ganimetlerden de onlara ortak olursunuz. Şayet arazi ve mallarınız sizin olursa bu durumda 

ganimetten pay alamazsınız.” Bunun üzerine Enser: “Hem mallarımız ve arazilerimizden onlara 

pay verir hem de ganimeti onlara bırakırız. Üstelik kendilerine ortak da olmayız.5 

İslam ahlakının temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen îsâr hasleti, maddeye taşıdığı değer 

kadar değer veren dengeli bir anlayışın ürünüdür. Temelde başkalarını Allah için sevmenin 

eyleme dönüşmüş halidir. Îsâr hasleti, toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsi çıkarlarından önce 

                                                           
1 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili (Ankara: Akçağ Yayınları, t.y.), 7: 222. 
2 Haşr, 59/9. 
3 Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili, 7: 222. 
4 Çağrıcı, “Îsâr”, 22: 490. 
5 Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili, 7: 222. 
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düşünme; bütün şahsilikleri devre dışı bırakıp kişisel zevk ve arzular yerine başkalarının 

yararını gözetme tutumudur.1 

İslam toplumlarındaki îsâr hasletinin temelinde dini-uhrevi hedefler bulunmaktadır.2 Bu 

konudaki bilinçlenmenin en önemli hususlardan biri Kur’an-ı Kerim’deki ilkeler gelmektedir. 

Nitekim “Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadığınız müddetçe iyiliğe asla 

erişemezsiniz”3 ayeti bu konuya ışık tutmaktadır. Bu ayeti duyan sahabeler, iyiliğe ermek 

amacıyla birçok fedakârlıkta bulunmuşlardır. Kimisi çok sevdiği cariyesini özgürlüğe 

kavuştururken bir başkası ise elinde olan malını vermiştir. Dolayısıyla iyiliğe ulaşmak sevdiği 

şeyleri Allah yolunda infak etekten geçmektedir. Yani sevgili için bütün sevdiklerinden 

vazgeçmektir.   

Bireysel düşünme ve kendi için yaşamanın yani bencilliğin giderek arttığı günümüz 

toplumlarında, başkaları için bir şeyler yapma ve dayanışma içerisinde olma daha önem ve 

aciliyet kazanmaktadır. Zira insanların sadece kendilerini düşündüğü, komşuluk, akrabalık ve 

arkadaşlık ilişkilerinin zayıfladığı, ev dışındaki yerlerin geçmişe göre daha güvensiz olarak 

algılandığı, yalnızlığın kaçınılmaz bir son olarak görüldüğü şehir yaşamında; empati 

kurabilmeye, şefkat ve merhamet duygularıyla ötekine yaklaşabilmeye, infak edebilmeye, 

başkalarının dertleriyle hemhal olabilmeye, muhtaçlara karşılıksız ve koşulsuz yardım elini 

uzatabilmeye daha çok ihtiyaç hissedilmektedir.4  

Netice itibariyle toplumun genelinde insanların îsâr hasletiyle yani diğerkâmlık bilinciyle 

hareket ettiğini düşündüğümüzde, insanların birbirlerine değer verdiği, birinin diğerinin 

imdadına koştuğu ve maddi sorunların en asgariye indiği bir toplum haline gelmiş oluruz. 

Îsâr, fedakârlığın son sınırı olarak değerlendirilir. Ancak genel kabule göre kişi malını infak 

ettiğinde bunun belirli bir bölümünü ve ihtiyacından arta kalanını vermelidir. Elinde avucunda 

olan her şeyi verdiği takdirde kendisi yardıma muhtaç olur. Bunun da doğru bir davranış 

olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Kur’an-ı Kerim’de “…sana Allah yolunda ne harcayacaklarını 

soruyorlar” şeklindeki soruya, “de ki: İhtiyaçtan arta kalanı…”5 diye cevap verilmiştir. 

“İhtiyaçtan arta kalanı” şeklindeki açıklamadan da anlaşıldığına göre infak etmenin de belirli 

bir ölçüsü bulunmaktadır. Aynı şekilde Allah Resulü de “Malların en hayırlısı, ihtiyaç fazlası 

maldan verilen infaktır”6 şeklinde ifade etmiştir. Aynı şekilde malının tamamını infak etmek 

isteyen Sa’d b. Ebî Vakkas’a, “Ey Sa’d! Mirasçılarını zengin bırakman, onları fakir ve 

başkasına muhtaç bir şekilde bırakmandan daha hayırlıdır”7 şeklinde ikaz etmiştir. 

                                                           
1 Halit Altuntaş, “İnfakın İdealleştiği Nokta: Îsâr”, İnfak, ed. Elif Erdem v.dğr. (İstanbul: DİB, 2019), 83. 
2 Altuntaş, “İnfakın İdealleştiği Nokta: Îsâr”, 86. 
3 Âl-i İmran, 3/92. 
4 Yıldız, “Ramazan’ın Ruhu İnfakla Yükselir”, 89. 
5 Bakara, 2/219. 
6 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Zekât”, 18. 
7 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, “Vesâyâ”, 2. 
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6. SONUÇ  

İslam dini insanları çalışmaya ve bir başkasına yük olmamaya teşvik etmiştir. Böylece hem 

kendisi kazanmış hem de ihtiyaç sahibi olanlara yardım elini uzatmış olur. Ancak yeryüzünde 

yaşayan her bireyin hayat şartları birbirinin aynısı değildir. İnsanlar, çeşitli nedenlerden dolayı 

iaşesini temin edemeyecek duruma gelebilir. İşte bu durumda dinimiz, varlıklı insanları ihtiyaç 

içinde olanların imdadına göndermeyi öğütlemiştir. 

Hayır adına yapılan her türlü mücadele anlamına gelen infak, hem Kur’an ayetlerinde hem de 

Allah Resulü’nün (s) söylemlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Allah Resulü (s), hayatının 

her aşamasında imkânı ölçüsünde infakta bulunmuş, ashabını infak etmeye teşvik etmiştir. 

İyiliğe ulaşmanın yollarından biri de sevilen şeyleri Allah yolunda harcamaktır. Bu evrensel 

ilkeyi öğrenen Allah Resulü’nün ashabı, malını tasaddukta bunmak için seferber olmuş, sonraki 

nesillere de ilham kaynağı olmuştur. 

Dünyada malının belirli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşınca karşılığında ahirette kat be 

kat daha fazla verileceği bilinciyle hareket edenler, verdikleri malları kayıp olarak göremezler. 

Dolayısıyla mallarının en güzelini vermeye çalışırlar.  

Yeni istihdam alanlarını oluşturmak da infak kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu sayede 

birçok kişi ailesinin iaşesini temin etmek durumunda kalır. Böylece zenginlerin malı, âtıl 

olmaktan çıktığı gibi ihtiyaç sahipleri de başkalarına yük olmaktan kurtulmuş olurlar. Bu da 

özelde bireylerin genelde de ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu sayede toplumda 

ihtiyaç sahibi bireyler, ortadan kalkmış olur.  

İnsanların sahip olduğu servetin asıl sahibi Allah’tır. Allah’ın verdiği mallar, yine onun yolunda 

harcanmalıdır. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edenler, yaptığı yardımlarla başa kakma, insan 

onurunu zedeleyici davranış ve ifadelerden uzak dururlar. 

Yapılan yardımlardan dolayı minnet duygusunun yaşanmaması için yardımların devlet eliyle 

veya kurumsal yollarla yapılmasında fayda var. Bu yolla yapılan yardımlar aleni bir şekilde 

yapılmalıdır. Ancak bireysel yollarla yapılan yardımların ise gizli bir şekilde verilmesi daha 

uygundur. 

Allah Resulü (s), infakta bulunduğu gibi ümmetini de infak etmeye teşvik etmiştir. Ashap da 

insanlara faydalı olabilmek için birbirleriyle yarış halinde olmuşlardır. Hatta bu hususta bir 

adım daha ileri giderek tarihte “İsar hasleti” olarak bilinen başkasının nefsini kendilerine tercih 

etme yoluna gitmişler ve insanlığa destan olacak bir kardeşliğin temelini atmışlardır. 
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TÜRKİYE’DE POSTDEMOKRATİK EĞİLİMLER VE DAHA FAZLASI 

 

Naciye YILDIZ 1 

Özet 

Dünyanın farklı ülkelerinde demokrasiler değişmektedir. Özellikle demokrasilerin gerilemesi dikkat çekmektedir. 

Yurttaşlık haklarında kayıplar yaşanmaktadır. Küresel ekonomik kriz içinde sosyal haklar gerilemektedir. Sivil 

haklar sadece yasalarda yer almaktadır. Buna karşın ulusüstü ve ulusal şirketler siyasal alanı belirlemektedir. 

Siyasal süreçlere yurttaşların katılımı ve müdahalesi zayıflamaktadır. Kutuplaşmalar artmaktadır. Bu bağlamda 

demokrasiler sadece biçimsel olarak yaşamaktadır. Bu değişimler demokrasilerin geleceğini tartışma konusu 

haline getirmektedir. Ancak bu değişimlere karşı duran toplumsal hareketler de güçlenmektedir. 

Türkiye de bu değişimlerin dışında değildir. Ülkede yaşanmakta olan ekonomik kriz sosyal yurttaşlık haklarını 

geriletmektedir. Sosyal yardımlara bağımlılık artmaktadır. Siyasal süreçlere katılımın kalitesi düşmektedir. Siyasi 

katılımda demokrasi öncesi feodal toplumsal bağlar kullanılmaktadır. Bundan daha ileri olarak temel haklarda 

sorun yaşanmaktadır. Bütün bu değişimler demokrasi tartışmalarına yol açmaktadır. Diğer taraftan yükselen bir 

toplumsal muhalefet gözlenmektedir.  

Bu çalışma demokrasideki değişimleri tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu değişimleri “postdemokrasi” ve 

“siyasallaşma” kavramları çerçevesinde tartışacaktır. Tartışmada yurttaşlık haklarından somut örnekler 

kullanılacaktır. Bu hakların savunulmasına yönelik sosyal hareketlere yer verilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Postdemokrasi, Siyasallaşma. 

POSTDEMOCRATIC TENDENCIES IN TURKEY AND MORE THAN THAT 

 Abstract 

Democracies are changing in different countries of the world. Especially the decline of democracies is noteworthy. 

There are losses in citizenship rights. Social rights are declining in the global economic crisis. Civil rights are 

only included in the law. In contrast, supranational and national companies dominate the political sphere. 

Citizens' participation and intervention in political processes is weakening. The polarizations are increasing. In 

this context, democracies live only formally. These changes make the future of democracies the subject of 

discussion. However, social movements opposing these changes are also strengthening.  

Turkey is not outside the scope of these changes. The economic crisis in the country is deteriorating the social 

constitutional rights. Dependence on social benefits increases. The quality of participation in political processes 

decreases. Pre-democracy feudal social ties are used in political participation. Further, there is a problem with 

fundamental rights. All these changes lead to discussions of democracy. On the other hand, there is an increasing 

social opposition. 

This study aims to discuss the changes in democracy. The study will discuss these changes within the framework 

of postdemocracy and politicization. Concrete examples of civil rights will be used in the discussion. The study 

will include social movements to defend these rights. 

Key Words : Democracy, Postdemocracy, Politicization. 

                                                           
1 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, naciyeyildiz@dicle.edu.tr. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz toplumlarının sahip olduğu yönetim sistemlerinden biri olan liberal demokrasinin 

tarihi kapitalist ekonomik gelişmenin ve bu gelişmeyle birlikte sınıfsal ve toplumsal kesimler 

arasındaki mücadelenin tarihi olarak okunabilir. Bu yönetim biçimi bir taraftan eşit ve özgür 

yurttaşlardan oluşan bir ulusun varlığına, diğer taraftan bu eşit ve özgür yurttaşlar arasındaki 

toplumsal zenginliğin eşitsiz paylaşımına dayanmaktadır. Dolayısıyla formel olarak eşitlik ve 

özgürlük ile reel olarak eğitim ve liyakat mekanizmalarıyla meşrulaştırılmış somut eşitsizlik bir 

arada var olmaktadır. Liberal demokrasinin tarihi bu iki eksen üzerindeki salınmalarla ilerlemiş 

ve ilerlemektedir. Sanayileşmenin ortaya çıktığı zaman diliminde formel eşitlik ve özgürlük 

önem kazanmış, serbest pazar mekanizmasının ortaya çıkardığı sorunlar ve işçi sınıfının 

mücadeleleri somut eşitlik ve sosyal hakların tanınmasını toplumsal mücadelenin ağırlık 

merkezine çekmiştir.  

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası olgunlaşan sosyal devletçi liberal demokrasilerin 

yurttaşlık haklarının somut kullanımı için sunduğu olanaklar bugün giderek yok olmaktadır. 

Kapitalizmin içine düştüğü birikim krizi liberal demokrasilerin liberal ayağını güçlendirirken, 

demokratik ve sosyal tabanını aşındırmaktadır. Bu değişime bağlı olarak günümüzde 

demokrasilerin gerilemesi, güç kaybetmesi, feodal özellikler göstermesi, otoriter ve totaliter 

rejimlere dönüşmesi üzerine etraflıca tartışılmalar farklı disiplinler kapsamında 

yürütülmektedir. Genel olarak bakıldığında bu değişimin önünü açan en önemli etkenin 

seksenli yıllardan itibaren uygulanan ve bugün de savunulan neoliberal politikalar olduğu 

söylenebilir. Neoliberal ideoloji Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 

dağılmasından sonra serbest pazar yapılanmasını dünya toplumlarının varılacak son aşaması 

ilan ettiğinden beri sağ ve sol ideolojiler arasındaki ayrım yerini iyi yönetim, yönetişim, işlevsel 

ve teknokratik bir yönetim anlayışına bırakmıştır. Böylece tamamen toplumsalın ve siyasalın 

konusu olan olgular bu alanlardan soyutlanmış ve bu bağlamda başta sosyal haklar olmak üzere 

diğer yurttaşlık haklarında önemli kayıplar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Özcesi 

bir taraftan liberalizmin sosyal devletçi formunun çözülmesi ile eşitlik, sosyal adalet ve siyasal 

katılım gibi halkın egemenliğine ilişkin değerler gözden düşerken, yurttaşların birer müşteri ve 

tüketici olarak görüldüğü, siyasalın ise bu müşterinin kendisine sunulan hizmetlerden 

memnuniyeti ile sınırlandırıldığı liberal değerler öne çıkarılmaktadır.  

Türkiye’de de söz konusu zaman diliminde uygulanan politikalara bakıldığında benzer veya 

aynı değişimlerin gerçekleştiği görülmektedir. Pazar mekanizmasının siyasal ve toplumsal olan 

karşısında güçlenmesi, yurttaşlık haklarındaki aşınmalar, işlevselci ve teknokrat bir yönetim 

anlayışının egemen olması, siyasal katılımın arızalı bir hal alarak katılımdan çok sunulan 

seçenekler arasında seçim yapmaya indirgenmesi gibi pek çok alandaki değişimler liberal 

demokrasinin ve sosyal devletin olgunlaşmış bir örneğini oluşturmayan Türkiye’de de benzer 

dönüşümlerin yaşandığını imlemektedir. 
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Günümüz liberal demokrasilerinin geçirdiği bu dönüşümler farklı kavramlar ve kuramsal 

yaklaşımlarla açıklanmaya ve tartışılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan 

“postdemokrasi” kavramı da bunlardan birisidir. Postdemokrasi kavramı kabaca günümüzde 

mevcut liberal demokrasilerin formel olarak ve ismen varlığını sürdürmekle birlikte içerik ve 

reel olarak demokrasiden uzaklaştıklarını, “predemokratik” ve “postdemokratik” özellikler 

gösterdiğini ileri sürmektedir. Bu çalışma Türkiye’deki dönüşümlerin demokratikleşmeden çok 

postdemokratik özellikler gösterdiğini ileri sürmektedir. Çalışma bu görüşü postdemokrasi 

kavramını Weberci anlamında bir tür “ideal tip”1 olarak kullanarak tartışmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmada kuramsal düzeyde “postdemokrasi”, “postpolitik” kavramları tartışılarak, bu 

kuramsal tartışma yurttaşlık haklarındaki kayıpları somutlaştıran olgusal örneklerle 

desteklenmektedir.    

2. POSTDEMOKRASİ: BİR KAVRAMIN TARİHÇESİ 

Latince kökenli, Türkçe “sonra” anlamına gelen “post” ön eki toplumsal bilimler alanında farklı 

bağlamlarda kullanılmaktadır. Kavramın özelikle 80’li yıllarda gelişmeye başlayan yeni liberal 

ekonomik küreselleşme sürecinde yaşanmakta olan değişimlerin siyasal alan ve onun öznesi 

durumunda olan ulusdevlet ve yurttaşlık statüleri bağlamında sıklıkla kullanıldığı 

bilinmektedir. Bu bağlamda ulusdevlet düzeyinde kurumsallaşmış temsili demokrasinin 

kürselleşme sürecinde karşılaştığı sorunlar üzerine detaylı tartışmalar yürütülmektedir. 

Siyasallaşma, siyasal alan ve demokrasi kavramına ön ek olarak eklemlenmesi de yeni liberal 

ekonomik küreselleşme dalgasının toplumsalı ve siyasalı ezdiği doksanlı yıllara rastlamaktadır. 

Bazı araştırmalarda (Buchstein ve Nullmeier, 2006, s.16) kavramın demokrasi sözcüğüne bir 

ön ek olarak ilk kez 1995 yılında Jacques Rancière tarafından kaleme alınmış La Mèsentente2  

başlıklı felsefi metinde kullanıldığı belirtilmektedir. Buna göre söz konusu metinde kavram 

toplumsal ilişkiler ağı içinde politikanın veya siyasalın ekonomikleşme ve hukuksallaşma 

süreçleri karşısındaki gerilemesine işaret etmektedir.  Bu çerçevede Rancière postdemorasiyi 

siyasal kavramı çerçevesinde tartışmaya açmakta ve bu bağlamda da postdemokrasi kavramını 

“demokrasinin kurumsal bir yönetim biçimi haline gelmesine” dikkat çekmek amacıyla 

kullanmaktadır (Fischer, 2006, s. 48). Rancière için demokrasinin özünü uzlaşma (consensus) 

                                                           
1 Max Weber’de (akt. Vergin, 2008, s. 63) “ideal tip” kavramı herhangi bir değer yargısı veya normatif bir yük 

taşıyan niteliğe sahip değildir. Weber’e göre: “ideal tip, belirli bakış açılarının vurgulanmasıyla ve birçok yaygın, 

az çok gizli olarak var olan, bazen de yokluğuyla dikkat çeken olguların analitik bir kurgusudur. Bu zihinsel 

kurgunun aynen, olduğu gibi, kavramsal saflığıyla ampirik gerçeklikte bulunması mümkün değildir.” Sosyoloji 

Sözlüğü’nde de (Marshall, 2005, s. 318, 319) benzer bir biçimde ideal tipin ne bir “ortalama tip”,  ne somut 

gerçekliğin olgularının “en yaygın rastlanan özeliklerinin” bir tanımı, ne de olması gereken bağlamında normatif 

bir kavram olduğu belirtilmektedir. Sözlüğe göre ideal tip “gerçek dünya hakkında bir şeyler öğrenmenin 

yollarından” birisidir. Bu tanımlara dayanarak ideal tiplerin toplumsal gerçekliğin soyut düzeyde tipolojiler 

oluşturarak analitik olarak incelenmesinde kullanılan metodolojik birer kavramsal araç oldukları ileri sürülebilir. 

Bu bağlamda bir ideal tip olarak “postdemokrasi” kavramının, bu çalışmada Türkiye’de demokrasi alanındaki 

değişimleri karşılaştırma yaparak tartışmak amacıyla kullanılan soyut bir kavramsal araç olduğu belirtilmelidir.                                                                                                                                                      
2 Jacques Rancière’in söz konusu metni Türkçe’ye Uyuşmazlık başlığı altında Hakkı Hünler tarafından çevrilmiş 

ve Ara-lık Yayınları tarafından 2006 yılında basılmıştır. 
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değil, uyuşmazlık (dissensus)1, çatışma veya siyasal olanın indirgemezliği oluşturmaktadır. 

Böylece postdemokrasi siyasalın bu indirgenemezliğinin “her yanı kaplayan yayılmacı bir 

hukuksallaşmayla” bertaraf edilmesine, pasifize edilmesine ve bununla birlikte demokratik 

politikanın dinamik, katılımcı unsurlarının yok olmasına işaret etmektedir (Fischer, 2006, s. 

49). Bu çerçevede postdemokrasi kavramının Rancière tarafından bir tür kültürel eleştiri 

bağlamında kullanıldığı ileri sürülmektedir (Jörke, 2006, s. 38).  

Postdemokrasi kavramı daha sonra 1990’ların sonlarına doğru Arjantinli sosyal bilimci 

Norberto Ceresole tarafından İspanyol dilinde “Posdemocràtico” olarak Venezüella’da Hugo 

Chávez’in uyguladığı sol “popülist” politikalarla ilişkili olarak kullanılmıştır. Ceresole 

tarafından Venezüella Başkanı Chavez örneğinin analizinde kavram olumlu bir anlam yükü ile 

kullanılmakta, batılı liberal temsili demokrasilere bir tür alternatif olarak gösterilmektedir 

(Richter, 2006, s. 31)2.  Fischer’e göre (2006, s. 47, 48) Ceresole Venezüella örneğinde 

kavramı; Halk tarafından seçilen ve sadece ona karşı sorumlu olan önder veya lider ile halk 

arasında doğrudan bir bağ bulunması, liderin kişisel ağlarının formel örgütler ve prosedürlerin 

yerini alması ve böylece “postdemokrat liderin liberal temsili demokrasiye kıyasla daha etkili 

ve daha hızlı, “otoriter” biçimde gelir dağılımına” müdahale edebilmesi bağlamında 

kullanmaktadır.  

Türkiye’deki yeni liberal uygulamaları hayata geçiren siyasi kadro ile Latinamerika solu 

arasında benzerlik kuran Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum (2018) 

”(www.politikyol.com) ise her ikisinin ortak özelliklerini “yerelliğin ağır basması”, “anti-

emperyalist mücadeleye dayanması” ve “sosyal adalet arayışı öne çıkan bir sol yaklaşım” 

                                                           
1 Jacques Rancière’in  (2016, s. 13, 161) Siyasalın Kıyısında başlığıyla Türkçe’ye çevrilen kitabında “dissensus” 

kavramı “uyuşmazlık” olarak verilmektedir. Kitabın çevirmeni bu kavramın yazar tarafından üretilmiş bir sözcük 

olduğunu ve sözcüğün “consensus’un simetrik karşıtı gibi” kullanıldığını ve “uyuşmazlık” olarak Türkçe’ye 

çevrildiğini belirtmektedir. İsmi anılan kitabında Rancière (2016, s. 151, 152) siyasetin “özünün uyuşmazlık” 

olduğunu, “uyuşmazlık”ın ise çıkarların ya da kanıların karşı karşıya gelmesi” olmadığını belirtmektedir. O’na 

göre uyuşmazlık “duyumsanabilir olanın kendisiyle arasına giren mesafenin dışavurumudur. Siyasal dışavurum, 

daha önce görülmek için sebebi olmayanı gösterir; bir dünyayı başka bir dünyanın içine yerleştirir”. “….siyasi  

uyuşmazlığa has olan, tartışmanın nesnesi ve sahnesi gibi tartışmanın taraflarının da halihazırda kurulu 

olmamasıdır……siyasetin doğal özneleri yoktur……siyasal bir özne, bir çıkar ya da fikir grubu değildir. İhtilafı 

özneleştirmeye yönelik özel bir aygıtın operatörüdür ve siyaset bu ihtilaf sayesinde vardır…...siyasal gösteri daima 

belli bir ana aittir, özneleri de daima geçicidir.” O’na göre “siyaset iletişimsel eylem modeliyle özdeşleştirilemez. 

Bu model, iletişim ortaklarının halihazırda bu halleriyle oluşmuş olduklarını ve söylemsel alışveriş biçimlerinin 

bir söylem ortaklığı içerdiğini ve bu ortaklıktaki kısıtlamaların daima açığa çıkarılabileceğini varsayar. Görüldüğü 

gibi Rancière iletişimsel eylem modelini de önceden oluşmuş öznelere dayanması nedeniyle siyasala ilişkin 

görmemektedir. Önceden verili öznelere dayanan, kapanmış siyasal özne anlayışını (örneğin ırkçı yaklaşımları) 

eleştirmeye ve sorgulamaya sunduğu olanaklar bakımından bu görüşler önemli olmakla birlikte, bir “biz” oluşumu 

ve bu “biz”in de herhangi bir “biz” olmaması (örneğin “ırkçı-göçmen karşıtı” özne”) bağlamında eleştiriye açık 

olduğunu belirtmek gerekir. Her ne kadar çatışmanın aşılamazlığı bağlamında benzerlik gösterse de gerek Mouffe, 

gerek Crouch bu çalışmada da gösterildiği gibi kolektif bir öznenin varlığının önemine dikkat çekmektedir. 
2 Richter’in (2006, s. 31) aktardığına göre Norberto Ceresole 1998 yılında Venezüella’da Chavez’in iktidara 

gelişini ele aldığı kitabında bu değişimin liberal ve neoliberal modellerden farklı olduğunu, ancak anti-demokratik 

değil, “post-demokratik” bir model olduğunu ileri sürmüştür.   

http://www.politikyol.com/


 

612 
 

olmaları olarak tanımlamaktadır. Uçum’a göre “Anti-emperyalist mücadelenin başını ise 

“Dünya beşten büyüktür” belgisiyle küresel emperyalizme ve faşist güçlere kafa tutan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan çekmektedir. Devleti yerel ve uluslararası sermayenin kontrolünden 

çıkaran, devlet sermaye ilişkisini bir kontrol ilişkisi değil, işbirliği ilişkisi şeklinde örgütleyen 

de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini yaptığı siyasi mecradır.” Uçum’un görüşlerinde 

ileri sürdüğü emperyalizm karşıtı duruş ile devlet sermaye arasındaki ilişkinin denetim yerine 

işbirliğine dönüşmesi arasındaki çelişkiye bu noktada dikkat çekmek gerekir. Ayrıca 

Venezüella’da Chavez’in özellikle petrol alanında izlediği kamusallaştırma politikalarının 

(Kaya, 2014, s. 198, 199) aksine Türkiye’de kamusallaştırma yerine kapsamlı özelleştirme 

programlarının uygulandığını da belirtmek gerekir. Dolayısıyla iki ülke uygulamaları 

arasındaki farkın siyah ve beyaz renkleri arasındaki kadar belirgin, karşıt ve keskin olduğu 

tartışma götürmezdir. 

Postdemokrasi kavramı sistematik bir biçimde İngiliz siyaset bilimci Colin Crouch tarafından 

2000’li yıllarda geliştirilmekte (Buchstein ve Nullmeier, 2006, s. 17) ve aynı ismi taşıyan 

kitabında detaylı biçimde açıklanmaktadır1. Crouh (2016, s. 15) postdemokrasi kavramını, 

batılı liberal temsili demokrasilerin formel olarak kurumsal yapılarını korumakla birlikte içerik 

ve uygulama bakımından aşındıklarına, küresel rekabetçi kapitalizm ve onun etkili aktörleri 

olan uluslararası firmalar, yatırımcılar ve elitler karşısında anlam ve güçlerini kaybettiklerine 

işaret etmek amacıyla kullanmaktadır. Böylece ekonomik aktörler olarak firmalar ve 

yatırımcılar etki ve güç kazanarak politik aktörler haline gelirken, yurttaşlar haklarındaki 

gerileme ile marjinalize edilip, siyasi yönetimlerin pasif izleyicileri haline itilmektedir (Fischer, 

2006, s. 49). Fischer’e göre (2006, s. 49) postdemokrasi kavramını kullanan Rancière ve Crouch 

arasındaki temel fark birincisinin demokrasinin kurumsallaşmasını, ikincisinin ise demokratik 

kurumların içinin boşaltılmasını eleştirmesidir. Birincisi, siyasalın uzlaşmaya zorlayan 

“çatışma ticareti” niteliğine dönüşmesini eleştirirken, ikincisi “formel halk egemenliği örtüsü 

altında demokratik yollarla meşrulaştırılmış yönetim biçiminin göreli hale gelmesi”, gerilemesi, 

çözülmesi bağlamında demokrasiyi sorunsallaştırmaktadır (Fischer, 2006, s. 49). Fischer (2006, 

s. 50) bu farklılıkla birlikte postdemokrasi kavramını kullanan bu iki isim arasında söz konusu 

kavramı demokrasinin güçlenmesi için bir eleştiri olarak kullanmaları bağlamında ortak nokta 

olduğunu da ileri sürmektedir. Ona göre kavramın kullanımı bağlamında Rancière ve Crouch 

arasındaki diğer bir ortak nokta ise ikisinin de demokrasinin ekonomi tarafından domine edilen 

bir oligarşi tarafından tehdit altında olduğu yönündeki görüştür. Bu çerçevede Fischer’e göre, 

sonuç olarak her iki isim de farklılıkları olmakla birlikte postdemokrasi kavramıyla 

demokrasinin problemlerine ve güçsüzleşmesine işaret etmektedirler.   

Kuşkusuz postdemokrasi kavramına yönelik önemli eleştiriler de bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi post ön ekinin bir zaman diliminde öncelik ve sonralık ilişkisine işaret etmesi ve bu 

                                                           
1 Söz konusu kitap Türkçe’de Post-Demokrasi ismi ve A. Emre Zeybekoğlu’nun çevirisiyle 2016 yılında Dost 

Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. 
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bağlamda postdemokrasi kavramının dönemselleştirilmesine yöneliktir. Bu bağlamda Richter 

(2006, s. 25) postdemokrasi kavramının demokratik bir önce ve postdemokratik bir sonra 

ilişkisi içinde zaman dilimlerini imlediğini ileri sürerek bunu yapan “zaman şahidinin” veya 

“gözlemcinin” hem “demokratik geçmişe” hem de “postdemokratik bugüne” karşı yeterli 

mesafede olmayı becerebilmesini sorgulamakta, bu dönemselleştirmenin neye göre, hangi 

ölçütlere dayanarak yapıldığını sormaktadır. Buna karşılık Jörke (2006, s. 38) post ön ekinin 

daha önce sosyal bilimlerde kullanılan postfordizm ve postmodern kavramlarında olduğu gibi, 

kendisinden önceki durumdan farklı bir duruma işaret etmekle birlikte, önceki durumla birlikte 

var olan ve ondan ayrı olarak tek başına ele alınamayan bir değişime ilişkin bir kavram 

olduğunu ileri sürmektedir.  

Siyaset bilimine kavramı kazandıran Crouch (2016, s. 27) ise post önekinin “çok kesin bir 

anlam” yüküne sahip olduğunu belirttikten sonra, kendi tartışmasında bu kavramın parabolik 

bir hareket halini anlatmakta olduğunu ileri sürmektedir. Bu hareket akışında üç farklı aşamanın 

birbirinden ayırt edilebileceğini ve bunların demokrasi kavramı bağlamında bir önce, oluşmaya 

başlama, “pre” ön eki ile tanımlanabilecek bir aşama; Bunu izleyen yükseliş ve yaygınlaşma 

aşaması ile; Sonrasında gelişmiş dönemdeki özelliklerini kaybederek yeni bir şeyin oluşmaya 

başlaması, yani post ön eki aşaması olarak tespit edilebileceğini belirtmektedir. Demokrasi 

kavramı örneğinde bakıldığında pre-demokratik aşamanın temel özelliği bir sonraki 

“demokratik” aşamanın niteliklerini tümüyle içermemesidir. Demokratik aşama kendisinden 

önceki dönemden farklı olarak gerçekleşen değişikliklerin olgunlaştığı ve yaygınlaştığı bir 

durum olarak önceki dönemi değiştirmiş ve etkisini güçlendirmiştir. Bu aşamadan sonra gelen 

post-demokratik aşamada ise “yeni bir şey ortaya çıkmış ve bazı açılardan ötesine geçerek” bir 

önceki, yani “demokratik” dönemin etkisini azaltmıştır. Bu dönem hem kendisinden önceki 

demokratik aşamanın, hem de “pre” döneminin özelliklerini göstermektedir. Bu nedenle de 

“post” dönemleri “son derece karışık” dönemler olarak tanımlanabilirler (Crouch (2016, s. 27).   

Richter’in (2006: 26, 27) kavrama yönelik diğer önemli eleştirisi taşıdığı kültürel bagaja 

yöneliktir. Richter kavramın Avrupa kökenli ve Avrupa coğrafyasına ait bir kavram olarak 

görülmesi halinde demokratikleşme konusunda Avrupa’yı model alan ülke (Türkiye de 

bunlardan biridir) ve bölgelerin konumuna dikkat çekmektedir. Bu ülkeler henüz 

demokratikleşme süreci içindeyken batı toplumları post-demokratik bir aşamaya geçmişse bu 

sürekli bir gecikmenin varlığına işaret etmektedir.  Ayrıca Avrupa’da İspanya ve Portekiz gibi 

ülkeler demokratik aşamadan önce diktatörlüklerle uğraşmış, şimdi demokrasi aşamasındayken 

postdemokratik döneme geçildiği ilan edilmektedir. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye için de 

kavramın bir analiz aracı olarak kullanımının sorunlar içerdiği açıktır. Türkiye’nin, her ne kadar 

İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerden farklılıkları bulunmakla birlikte, yıkıcı, ezici 

askeri darbelerle kesintiye uğramış ve onların mirasını sahiplenen bir demokrasiye sahip olduğu 

ve buna bağlı olarak güçlü ve gelişkin bir demokratik geçmişe sahip olmadığı açıktır. Bu 

bağlamda da Türkiye’nin henüz olgunlaşmış bir demokratik aşamaya geçmemiş bir toplum 
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olması bakımından postdemokrasi bağlamında tartışılmasının gereksiz olduğu ileri sürülebilir. 

Ancak bu makale zaten daha önce demokratik bir yapıya sahip Türkiye’de postdemokratik 

dönüşümler olduğu iddiasından çok, Türkiye’de gerçekleştiği ileri sürülen demokratik 

dönüşümün demokratik değil, postdemokratik özellikler gösterdiğini ileri sürmektedir.    

Jörke (2006, s. 44)  postdemokrasi kavramının demokrasinin ve tarihin sonu anlamına 

gelmediğini, daha çok demokrasideki değişimde “demokratik-expertokratik, devlet-özel sektör, 

ulusal-küresel gibi komplex ve çelişkili unsurların bir arada” bulunmasına işaret etiğini ileri 

sürmektedir. Ona göre postdemokrasi kavramı demokrasiyi ve içeriğini yeniden tanımlama 

derdinde değil, bunun yerine demokraside bazı somut değişimlerin olduğunu gösterme 

niyetindedir. Örneğin, demokrasinin temel öncüllerinden olan politik kararlara katılımda somut 

değişimler gözlemlenmektedir. Bir taraftan uluslararası ve ulusüstü kurumlar ve yapılanmalar, 

diğer taraftan ulus devlet içinde etkili ekonomik ve siyasi elitler kararlarda etkili olmakta ve 

toplumun bu kararların muhatabı olan diğer kesimlerinin katılımı problemli hale gelmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle halkın seçtiği ve programını belirlediği veya belirlenmesine etkide 

bulunduğu bir temsil ilişkisi ve bununla birlikte temsilcinin halk tarafından belirlenen programa 

bağımlı kalarak, denetlenerek ve müdahalelere açık biçimde yasalar yapıp yönetme döngüsü 

kırılmaktadır. Ona göre bu dönüşümde daha önemli olan unsur siyasi karar alma süreçlerine 

katılmayanların alt sosyo-ekonomik sınıflardan oluşmasıdır. Çünkü bu durumda sadece siyasi 

karar alma süreçlerine katılım değil, bundan daha fazla olarak eşitlik sorunu gündeme 

gelmektedir. Alt sınıflar sadece seçimlere katılıma ilgisiz kalmamakta, aynı zamanda tartışma 

ve müzakereler ile gösteri ve protesto hareketlerine de ilgisiz kalmaktadırlar. Kısaca bu gruplar 

“demokratik ritüellere” de ilgi göstermemektedirler (Jörke, 2006, s. 44). 

Jörke (2006, s. 45) postdemokrasi kavramının, demokrasinin normatif öncüllerinin işlemediğini 

göstererek demokrasiye yeni anlam ve içerikler yüklemeye çalışan bazı yaklaşımlara karşı 

durduğunu ileri sürmektedir. O’na göre bu yaklaşımların başında demokrasiyi tüketicilerin 

özgürlüğü ile eşitleyerek devletin küçülmesini savunan liberal görüş gelmektedir. Diğer taraftan 

postdemokrasi aynı zamanda demokrasiyi daha fazla yurttaş sorumluluğu ve cumhuriyetçi 

değerlerle eşitlemeye çalışan toplulukçu yaklaşıma karşı da durmaktadır. Kısaca Jörke, 

Richter’den farklı olarak postdemokrasi kavramına sahip çıkmakta ve bu kavramla demokrasiyi 

savunacak ve geliştirecek yeni alanlar açılmaya çalışıldığını ileri sürmektedir.   

Mouffe (2018, s. 23)1 ise günümüzde postdemokratik olarak tanımlanabilecek bir durumun 

oluştuğunu ve bu durumun neoliberalizmin egemenliği altında demokratik düşüncenin üzerine 

inşa edildiği temel iki aksı oluşturan eşitlik ve halk egemenliğindeki aşınmalara dayandığını 

savunmaktadır. O’na (a.g.e., s. 24) göre Batı’da demokrasinin geçmişi iki önemli geleneğe ve 

bunlara arasındaki mücadelelere dayanmaktadır.  Bunlarda biri “hukuk devleti, güçler ayrımı 

                                                           
1 Canhtal Mouffe’un 2018 yılında İngilizce’de  For a Left Populism  adıyla yayımlanan çalışması Türkçe’de 2019 

yılında Sol Popülizm başlığıyla İletişim Yayınları tarafından basılmıştır. Bu çalışmada ise söz konusu eserin 2018 

yılı Almanca baskısı kullanılmıştır. 



 

615 
 

ve bireyin özgürlüklerinin savunulmasına” dayanan liberal gelenektir. Diğer geleneğin taşıyıcı 

kolonlarını ise “eşitlik” ve “halk egemenliği” oluşturmaktadır. Mouffe’a göre (2018, s. 25) bu 

iki gelenek arasındaki gerilim siyasal ifadesini sol ve sağ ideolojilerde bulmakta ve bu iki kutup 

arasındaki mücadelede dönemsel olarak biri diğerine baskın hale gelmekte ve hegemonyasını 

kurmaktadır. Mouffe (2018, s. 26) bu görüşlerine dayanarak günümüzdeki durumun 

postdemokratik olarak tanımlanabileceğini, çünkü uzun süredir hüküm süren “neoliberal 

hegemonya”nın sonucunda liberal demokrasi için kurucu olan liberal ve demokratik ilkeler 

arasındaki karşıtlığın devreden çıktığını ileri sürmektedir. Sonuç olarak neoliberalizmin 

egemenliği altında eşitlik ve halk egemenliği ilkelerinin gerilemesine paralel olarak politik 

süreçlere katılım hakkı veya farklı toplumsal yaklaşımların tartışılmasına olanak veren 

demokratik katılım hakları etkisizleşmektedir. İşte böyle bir durumda demokrasi sadece ve 

sadece formel serbest seçimler ve “liberal bileşenlerine” indirgenmekte ve buna bağlı olarak 

ağrılık noktasını ekonomik liberalizm ve serbest pazar mekanizmasının korunması ve 

geliştirilmesi oluşturmaktadır. İşte bu durum Mouffe (2018, s. 27) tarafından postdemokratik 

olarak tanımlanmaktadır. Mouffe’un tanımında dikkat çektiği değişikliklerin esas olarak formel 

olarak kurumların varlığının devam etmesi ve fakat içeriklerinin boşalması bağlamında 

Crouch’la benzerlik gösterdiği ileri sürülebilir.  

Mouffe (2018, s. 27) bu postdemokratik durumun politik arenaya yansımasını ise “postpolitik” 

kavramı ile açıklamaktadır. O’na göre postpolitik kavramı sağ ve sol politik cenahlar arasındaki 

sınırın silikleşmesine işaret etmektedir. Sağ ve sol arasındaki farkın silinmesinin önemli 

sonuçlarından biri politik ve toplumsal sorunların uzmanlar tarafından çözümlenecek birer 

teknik problem olarak kavranmasıdır. Böylece yurttaşların farklı politik alternatifler dile 

getirmesi, şekillendirmesi ve bunlar arasında seçim yapması olanaksızlaşmaktadır (Mouffe, 

2018, s. 14). Mouffe  (2018, s. 14, 15) bir adım daha ileri giderek İngiltere’de A. Giddens 

tarafından kuramsallaştırılan ve Tony Blair tarafından uygulanan “Üçüncü Yol” yaklaşımının 

tam da bunu yaptığını ve insanları alternatifsiz bıraktığını ve bu postpolitik durumun aslında 

yurttaşların “demokratik kurumlara yabacılaşmasının” nedeni olduğunu vurgulamaktadır.  

Böylece bir taraftan yurttaşlar kamusal işlerin uzmanlar tarafından yerine getirilen görevler 

olarak tanımlandığı bir durumda katılım süreçlerinden dışlanmakta ve parlamentolar 

önemsizleşmektedir. Diğer taraftan tam da bu nedenle yurttaşların politik katılım süreçlerine 

ilgisi azalmaktadır. Sonuç olarak yurttaşların duruş noktasından bakıldığında alternatifler 

arasında bir mücadele söz konusu değilse seçimlere katılmanın da bir çekiciliği kalmamaktadır 

(Mouffe, 2018, s. 15). 

Siyasal alanda yaşanan benzer değişikliklere Fraser’da postdemokrasi kavramını kullanmadan 

işaret etmektedir. Bill Clinton’ı Tony Blair’ın Amerikan versiyonu olarak değerlendiren Fraser 

(2017, s. 2, 72, 73, 76) “meritokrasi, çeşitlilik veya çoğulluk ve güçlenme” kavramları 
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eksenlerinde oluşan ilerlemeci (progressiv)1 neoliberal hegemonyanın kadınların ve Demokrat 

Parti’nin katkılarıyla güçlendiğini, bunun da beraberinde sol liberal bireyselleşmeyi ve bu 

alanla ilişkili yurttaşlık haklarını öncelediğini; Buna karşın 60’lı ve 70’li yıllarda etkili olan 

“eşitlikçi, sınıf temelli, antikapitalist ve hiyerarşi karşıtı” düşünce ve duruşlar ile sosyal refah 

ve sosyal güvenlikle ilgili hakların ikincil konuma itildiğini ileri sürmektedir. Bu değişim 

bağlamında Fraser da (2017, s. 76) bugün “herkes için adalet” ve “yeni bir sol” için mücadele 

edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Özetle postdemokrasi kavramıyla isimleri ve ülkeleri 

farklı olmakla beraber birçok araştırmacı, liberal demokrasinin halk egemenliğiyle ilişkili 

eşitlikçi ve sol-sosyal ayağının giderek zayıflayarak liberal-sağa ve otoriterliğe kaymasını 

imleyen değişimlere uğradığına dikkat çekmektedir. Benzer değişimlerin Türkiye’de de 

gerçekleştiği ileri sürülebilir. Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında bir ideal tip olarak 

postdemokrasinin içerdiği, gösterdiği bazı özellikler ve bunların Türkiye’deki görünüşleri veya 

tezahürleri üzerine bir tartışma yürütülecektir. 

3. EKONOMİK ALANDA POSTDEMOKRATİK EĞİLİMLER 

Postdemokrasi kavramını siyaset bilimine kazandıran Crouch’a göre (2008, s. 4, 5) günümüzde 

postdemokratik dönüşme işaret eden değişimlerle birlikte demokrasinin baş etmek zorunda 

olduğu bazı temel problemler bulunmaktadır. Bunlardan birisi sermayenin küresel nitelikte 

hareket ederken, siyasi yönetimler ve yurttaşların ulusal düzeyde hareket etmeleridir. Bu 

hareketlilik sermayenin ulus devletler karşısında güçlenmesini ve ulus devletlerin sermayenin 

                                                           
1 Alex Demirović (2018, s. 30, 31) “otoriter popülizm” üzerine kaleme aldığı makalede neoliberal toplumsal 

örgütlenmenin üç aşaması olduğunu ileri sürmektedir. İlk aşama bir bakıma İngiltere’de M. Thatcher dönemine 

işaret etmekte ve Demirović’e göre bu aşamada izlenen politikalar kamu işletmelerinin özelleştirmesi, sendikaların 

baskı altına alınıp güçsüzleştirilmesi, liberalleşme, kuralsızlaştırma, “bürokratiksizleştirme”, kamu harcamalarının 

kısıtlanması gibi uygulamaları kapsamaktadır. O’na göre bu dönem temelde 1968’in kazanımları ve değerlerine 

karşı meydana sürülmüş yeni-sağ-muhafazakar değerlere yaslanmakta ve “yönetilemez” hale gelmiş sosyal refah 

devletini tekrar yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Neoliberal yeniden örgütlenme stratejisinin ikinci 

aşamasını ise ABD’de B. Clinton, İngiltere’de T. Blair ve Almanya’da  G. Schröder gibi demokrat ve sosyal 

demokrat partilerin yönetimde olduğu “ilerlemeci neoliberalizm” (progressive neoliberalismus) oluşturmaktadır. 

Bu dönemde finansallaşma, küreselleşme, rekabet gücünün geliştirilmesi, çoğulculuk, farklılıklar, kimlikler, 

yönetişim mekanizmaları, sivil toplum, tüketim ve Demirović’in “özelleştirilmiş Keynescilik” (privatisierten 

Keynesianismus) olarak tanımladığı bireysel borçlanmaya dayanan tüketim, özel emeklilik, eğitimin 

özelleştirilmesi ve bunların parasal olarak desteklenmesi, gayrimenkul sahipliğinin teşvik edilmesi gibi 

uygulamalar görülmektedir. Bu “gelişmeci” dönem 2008’de başlayan ve devam eden başta ekonomik olmak üzere 

göç ve çevre gibi diğer krizlerle birlikte çökmüş ve neoliberal maceranın sonuna değil, ama üçüncü ve son 

aşamasına geçilmiştir. Bu dönem dünya geneline yayılan önemli toplumsal muhalefet hareketleriyle neoliberal 

değerlerin kökünden sallandığı ve inandırıcılığını yitirdiği, meşruiyet sorunlarının yaşandığı bir dönemdir ve 

devam etmektedir. Demirović’e göre bu dönem hegemonik bir nitelik göstermemekte ve rızaya dayanmak yerine 

zora dayanarak kendini idame ettirmektedir. Örneğin, parlamentoların ve kamusallığın zayıflaması, 

kararnamelerle yönetme, temel hakların kısıtlanması, mahkeme kararlarının uygulanmaması, yargıya müdahale, 

kolluk güçlerinin çoğaltılması ve yetki alanlarının genişletilmesi, kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi, 

“ırkçı, faşist, milliyetçi muhafazakar kamuoyunun güçlendirilmesi” ve ayrıca “paramiliter, şiddet kullanan çete ve 

grupların mobilize edilmesi” gibi uygulamalar bu zora dayanan dönemde öne çıkmaktadır. Demirović’e göre bu 
dönem bir önceki dönemin ürettiği “memnuniyetsizleri”, kısaca neoliberalizmin kaybedenlerini arkasına alarak 

yükselmektedir.  
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çıkarlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Bu “mobil sermaye”ye karşı “mobil olmayan 

demokrasi” ilişkisinde demokrasi güç kaybetmektedir. Bu bağlamda sermayenin gücü ile 

demokrasi arasındaki karşıtlık postdemokrasinin ayırıcı özelliklerinden ve temel sorunlarından 

birini oluşturmaktadır. Crouch’a göre (2016, s. 16) bu bağlamda sorulması geren temel soru 

ulus devlet formunda örgütlenmiş demokratik siyasi işleyişin sermaye sınıfına sınırlar koyup 

koyamayacağıdır. Diğer bir ifadeyle ulusüstü hareket eden sermayeyi denetim altına alıp, 

alamayacağı veya ona yön verip veremeyeceğidir. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye’nin 

gelişmekte olan bir ülke olarak yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyduğu ve bunu 

sağlayabilmek için de uluslararası sermaye kesimine ayrıcalıklar tanıdığını belirtmek gerekir. 

Nitekim Türkiye’nin Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı endeksinde 2018 yılında 190 ülke 

arasında 43’üncülüğe yükseldiği, “ekonomik özgürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 

68’inci” sırada yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (www.sbb.gov.tr, 

2019, s. 19) tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarına ait Onbirinci Kalkınma Planı’nda bu 

alanda gerçekleşmiş bir “ilerleme” olarak nitelendirilmektedir. Bu çerçevede bir ulus devlet 

olarak Türkiye’nin de sermaye kesiminin çıkarlarına uygun hareket ettiği ileri sürülebilir. 

Türkiye’nin ekonomik özgürlükler endeksinde elde ettiği bu başarıya karşılık 2018 yılı 

demokrasi endeksinde 10 sıra gerileyerek 167 ülke arasında 110. sırada yer aldığı görülmektedir 

(euronews.com). Bu somut bilgiye dayanarak Türkiye’nin ekonomik bağlamda temel bir 

postdemokratik eğilim gösterdiği ileri sürülebilir. Ayrıca bu postdemokratik eğilimin yukarıda 

da değinildiği gibi bizzat Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum (2018) tarafından “devlet 

sermaye ilişkisinin bir kontrol ilişkisi değil, işbirliği ilişkisine” dönüştürülmüş olması 

bağlamında açık bir biçimde ifade edildiğini bu noktada anımsatmak gerekir. 

Crouch (2016, s. 8) ekonomik bağlamda postdemokratik bir dönüşüme işaret eden en önemli 

değişimlerden birinin yolsuzluk olduğunu, yolsuzluğun da esas olarak ‘siyasi sınıfın sinik ve 

ahlak dışı’ bir tavır içinde hareket etmesini sağlayan kurumsal denetimin ortadan kalkmasına 

işaret ettiğini ve “demokrasinin sağlıksız olduğuna dair güçlü bir gösterge” olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu bağlamda Türkiye’ye bakıldığında Avrupa Birliği’nin 2019 Türkiye İlerleme 

Raporu’nda (Avrupa Birliği Başkanlığı, 2019, s. 7, 22 )  önemli postdemokratik eğilimlere 

işaret edildiği görülmektedir. Söz konusu rapora göre “Türkiye, yolsuzlukla mücadelede erken 

aşamadadır. Kaldırılmış olan önleyici organların yerine Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş 

Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ne uygun olarak bağımsız bir organın getirilmemiş 

olması nedeniyle gerileme olmuştur. Çeşitli yasal boşlukların kapatılmasına yönelik bir 

ilerleme kaydedilmemiştir. Yasal çerçeve ve kurumsal yapılanma yürütmenin, kamuoyunca 

bilinen yolsuzluk davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarına usule aykırı bir biçimde 

müdahalesine imkân vermeye devam etmiştir ve bu durumun uluslararası standartlar uyarınca 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Kamu kurumlarının hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının sınırlı 

olması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Sağlam bir yolsuzlukla mücadele stratejisinin 

ve eylem planının mevcut olmaması, yolsuzlukla kararlı bir biçimde mücadele etmeye yönelik 

siyasi iradenin bulunmadığının bir göstergesidir. Yeterli harcama sonrası izleme ve raporlama 

http://www.sbb.gov.tr/
https://tr.euronews.com/
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mevcut olmadığından, önemli kamu yatırım programları şeffaflıktan yoksundur. Bütçe 

şeffaflığının sivil toplumun katılımı ile daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin (www.şeffaflik.org, 2016, s. 34) Türkiye Şeffaflık Sistemi 

Analizi raporuna göre ise  “Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2015 yılı Yolsuzluk Algı 

Endeksi’nde 100 üzerinden 42 puanla, 168 ülke arasında 66. sırada bulunmaktadır. Bu 

sıralamaya göre Türkiye Bulgaristan’la birlikte tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde 

kalarak gittikçe Avrupa’dan uzaklaşmaktadır. Küresel değerlendirmede, Türkiye’nin puan 

sıralamasında keskin düşüşler görülmektedir. Nitekim  2012 yılında 54. sırada olan Türkiye, 

2013 yılında 53., 2014 yılında 64., 2015 yılında ise 66. sıraya gerilemiştir”. Bu bağlamda da 

Türkiye’nin postdemokrasinin önemli bir diğer niteliğini gösterdiği ileri sürülebilir. 

 Crouch’a göre (2016, 54) postdemokrasinin bir diğer niteliği, ekonomi alanının elitlerinin 

gücünün, siyasi iktidara erişiminin ve etkisinin diğer toplumsal kesimlere göre artması ve buna 

bağlı olarak demokrasinin eşitlikçi eksenin zayıflamasıdır. Sermaye kesimine sağlanan 

ayrıcalıklar ve kolaylıklar kapsamında ulusal sermaye bağlamında bakıldığında da sermaye 

kesimine tanınan ayrıcalıkların, desteklerin ve toplumsal zenginliğin bu kesime transferinin 

artması dikkat çekmektedir. Örneğin, Onbirinci Kalkınma Planı’nda “2016 yılının son 

çeyreğinden itibaren uygulanan aktif maliye politikası çerçevesinde uygulamaya konulan vergi 

kolaylıkları, primlerin ertelenmesi, işletmelerin finansmana erişim imkânlarının 

kolaylaştırılması gibi makro ihtiyati tedbirlerle yurt içi” talebin desteklendiği ve böylece 

ekonominin canlanmasının sağlandığı belirtilmektedir. Yurt içi talebin desteklenmesi amacıyla 

izlenen “aktif maliye politikası”nda dikkat çekici olan kamusal kaynakların sermaye kesimine 

aktarılması ve önemli bir talep yaratma aracı olan ücretlerde artışa ilişkin herhangi bir desteğe 

yer verilmemesidir.  Nitekim plan öncesi dönemde “2013 yılında yüzde 9 olan işsizlik oranın, 

izleyen yıllarda çalışma çağı nüfusunun yanı sıra özellikle kadınlar olmak üzere işgücüne 

katılma oranlarındaki güçlü artışlar sebebiyle, 2018 yılında yüzde 11’e” yükseldiği 

belirtilmekte,  “ortalama fiili çalışma sürelerinin azaldığı ve asgari ücrette önemli artışlar” 

sağlandığı somut veriler kullanılmadan ileri sürülmektedir  (www.sbb.gov.tr, 2019, s. 18). Oysa 

sendikalarla hükümet arasında yürütülen kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 

Türk-İş Ocak 2019 döneminde 3400 lira ücret alan bir işçinin ücretinin vergi kesintileri 

nedeniyle 3215 liraya düştüğünü, enflasyonun % 17 seviyelerinde olduğu halde ücret artış 

oranın % 5 olarak önerildiğini ve bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirmektedir 

(www.gazeteduvar.com). Bütün bu değişimlere dayanarak ulusal düzeyde sermaye kesiminin 

ekonomik ve siyasi olarak güçlenirken, ücretli çalışanların aynı alanlarda sermaye karşısında 

güç kaybederek dağıldığı ileri sürülebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin ekonomik elitlerin 

güçlendiği, demokrasinin eşitlikçi ayağının zayıfladığı bir postdemokratik değişim geçirdiği 

ileri sürülebilir. 

Nitekim demokrasinin eşitlikçi niteliğinin bozulduğuna işaret eden ücretli çalışanların 

uğradıkları hak kayıpları bağlamında Onbirinci Kalkınma Planı’nda (www.sbb.gov.tr, 2019, s. 

http://www.şeffaflik.org/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.gazeteduvar.com/
http://www.sbb.gov.tr/
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7) “küreselleşme ve finansal sektörün ağırlığının artmasıyla ekonomide yaratılan” kazançların 

“daha küçük bir kesimde” toplandığı ve “işgücü piyasasına ilişkin kurumların zayıflamasının 

da etkisiyle reel ücretlerin dünyanın birçok yerinde verimlilik artışlarının gerisinde” kaldığı 

tespiti yapılmaktadır. Kalkınma Planı’na göre (www.sbb.gov.tr, 2019, s. 7) ulusal düzeyde de 

“ülke içi gelir eşitsizliklerinde”  “yüksek gelirliler daha da zenginleşmiş”, “düşük gelirliler” ise 

daha fakirleşmiş ve “ülke içi gelir dağılımında bozulmalar” gerçekleşmiştir. Bu verilere ve 

değerlendirmelere dayanarak Türkiye’de toplumsal zenginliğin sınıflar arası paylaşımında 

eşitsizliklerin arttığı, demokrasinin eşitlikçi yönünün güç kaybettiği ve bunun da Türkiye’de 

gözlenen diğer bir postdemokratik eğilim olduğu ileri sürülebilir. 

Bu çerçevede değinilmesi gereken daha önemli bir postdemokratik eğilim Batı Avrupa’daki 

işçi sınıfının zayıflaması (Crouch, 2008, s. 56-58) ve ücretli sınıfların kolektif toplumsal bir 

özne olarak etkisizleşmesine benzer eğilimlerin Türkiye’de de yaşanmasıdır. Bu bağlamda 

Türkiye’de gelişmemiş bir sanayileşmenin sonucu olarak güçsüz bir işçi sınıfı olduğu ve buna 

bağlı olarak etkili bir siyasal özne olarak ortaya çıkamadığı ileri sürülebilir. Ancak bununla 

birlikte Türkiye’de emek cephesinin kendi çıkarları etrafında kolektif kimlikler 

oluşturmalarının, örneğin grev yapmalarının engellenmesine dikkat çekmek gerekir. Nitekim 

Türkiye’de 2002 yılından itibaren 7 tanesi Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde olmak üzere 

toplam 16 grev yasaklanmıştır (evrensel.net, 2018). Özcesi Crouch’un ifadesiyle mobil 

sermayeye karşı ulusal sınırlarla bağlı olan bir emek cephesi ve buna bağlı olarak başta sosyal 

haklar olmak üzere diğer yurttaşlık haklarındaki gerilemeler Türkiye’de de belirgin 

postdemokratik eğilimler olarak somutlaşmaktadır. Bu noktada Türkiye bağlamında 

postdemokratik eğilimlerin ötesine geçen önemli bir ayrım olarak OHAL olgusuna ve bu 

döneme özgü uygulamalara dikkat çekmek gerekir. 

Postdemokrasinin dikkat çekici ekonomik alametlerinden bir diğeri şirketlerin toplumsal ve 

siyasal olan karşısındaki öğütme ve benzeştirme gücüdür. Hükümetler şirketler karşısında 

sadece baş eğerek tavizler vermemekte, aynı zamanda onları ‘esneklikleri ve verimlilikleri’ 

nedeniyle örnek almaktadırlar (Crouch, 2016, s. 45). Bunun önemli sonuçlarından birisini 

özellikle yoksulların muhatabı olduğu kamusal hizmetlerin ‘maliyet-fayda optimizasyonu’na 

dayanarak dönüştürülmesi oluşturmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde başta eğitim ve sağlık 

olmak üzere giderek daha fazla kamusal etkinlik alanı ticarileşmekte ve özel sektörün faaliyet 

alanı haline gelmektedir. Crouch’a göre (2016, s. 47-49) bu akış şirketlerde ekonomik ve siyasi 

gücün yoğunlaşmasını sağlamakta ve bununla birlikte beraberinde kamu yararının tanımını, 

kamu yararına vergiden muafiyeti belirlemeyi getirmektedir. Böylece şirketler hem neyin kamu 

yararı olduğunu belirlemekte, hem de belirledikleri kamu yararına parasal destek vererek vergi 

muafiyeti elde etmektedirler. Bu bağlamda Türkiye’nin de bir şirket mantığıyla yönetildiğini 

ileri süren çalışmalar olduğuna (Geçgin, 2014) ve kamu yararının tanımının da hükümet 

edenlerin bağımlı olduğu şirketlerce tanımlandığına dikkat çekmek gerekir.  

http://www.sbb.gov.tr/
http://www.evrensel.net/
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Ayrıca günümüzde görevde olan başta Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıkları olmak üzere siyasi 

icra işlevine sahip yöneticilerin birçoğunun iş dünyasından geldiği ve önemli şirketlere sahip 

oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda “maliyet-fayda” optimizasyonun sadece özel şirketlerle 

sınırlı kalmadığı, yönetim, idare, siyasal ve sosyal alana da bu yaklaşımla bakıldığı ileri 

sürülebilir. Nitekim Onbirinci Kalkınma Planı’nda (www.sbb.gov.tr, 2019, s. 23) 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gereklerine uyum sağlayacak şekilde kamu 

yönetiminin yapısal ve fonksiyonel dönüşümünün sistematik ve bütüncül bir şekilde 

tasarlanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” yayımlandığı ve “bu çerçevede 

vatandaş odaklı, etkin ve etkili” kamu hizmeti “sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla 

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı politika ve strateji geliştirme ile izleme ve değerlendirmeye 

yoğunlaşırken”, bakanlıkların “daha icracı ve fonksiyonel bir yapıda” şekillendirildiği 

belirtilmektedir. Oysa özellikle tamamen teknik ve maliyet-fayda optimizasyonuna odaklı 

“icracı ve fonksiyonel” olduğu ileri sürülen bakanlıklara yönelik siyasi eleştirilerin (bakanlara 

ulaşamama, sorunları iletememe gibi) bizzat iktidar partisinin milletvekilleri tarafından dile 

getirildiği ileri sürülmektedir (Çakır, 2019).  

Bu bağlamda Mouffe ve Fraser’a dayanarak Onbirinci Kalkınma Planı’na siyasalın işlevsel bir 

yönetim anlayışıyla eşit görüldüğü yaklaşımın egemen olduğu ileri sürülebilir. Nitekim 

yukarıda da değinildiği gibi söz konusu planda bakanlıkların “daha icracı ve fonksiyonel” bir 

biçimde yapılandırıldığının vurgulanmasıyla aslında siyasal olanın bir tür “iyi yönetim” veya 

“işlevsel idare” seviyesine indirgendiği ifade edilmektedir. Ayrıca Onbirinci Kalkınma 

Planı’nda yer alan “vatandaş odaklı, etkin ve etkili kamu hizmeti sunumu” yaklaşımı güçlü bir 

biçimde yurttaşların politik olanın öznesi değil, nesnesi olarak görüldüğüne işaret etmektedir. 

Ancak tam da bu kendisi için yapılanları pasif olarak izleme” konumu, bu siyasaldan soyutlama, 

uzak tutma işleyişi paradoksal bir biçimde yüksek bir siyasallaşmaya yol açmaktadır. Nitekim 

Türkiye’de iktidar eden siyasi hareketin bazı yetkilileri buna işaret etmektedir. Örneğin Yasin 

Aktay (2019a) “Türkiye’de siyasal alanın alabildiğine genişlediğini” ve “bu alana arke-politik 

(Aktay’a göre “arke-politik siyaset farklı seslerin veya eleştirinin fitne olarak nitelendiği, 

toplumsal veya örgütsel bütünlüğü hassas dönem veya şartlara atıfla korumak adına hor 

görüldüğü bir durumu ifade” etmektedir) bir siyaset anlayışına hapsolarak cevap” vermenin 

mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Aktay  toplumun “çeşitlendiği ve geliştiği oranda ona ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek siyasetin da daha fazla politikleşmesi” talebinin gözardı 

edilemeyeceği tespitini yapmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye’de neoliberal sağ 

yükselişe uyumlu bir şekilde siyasalın ekonomik ve teknokratik oluşumun karşısında çözüldüğü 

ve bu bağlamda da Mouffe’un (2018: 14, 15) yukarıda değinilen görüşleri çerçevesinde 

postdemokratik ve bunun siyasal alana yansımasından oluşan postpolitik durumla karşı karşıya 

olduğumuz ileri sürülebilir.   

Crouch’a göre (2016, s. 15, 16) postdemokratik dönüşümde daha önce ulaşılmış “eşitlikçi 

hedefler” giderek gerilemektedir. Bu gerilemenin nedeni politika ve yönetim alanının 

http://www.sbb.gov.tr/
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demokrasiden önceki feodal zamanların niteliklerine benzer biçimde “yeniden gitgide 

ayrıcalıklı elitlerin denetimine” geçmesidir. Kuşkusuz bu değişim aynı zamanda merit 

sistemlerin aşınması ve liyakat altında meşrulaştırılan eşitsizliklerin artık bu biçimde kabul 

görmeyeceği anlamına gelmektedir.  Bu nedenle dikey toplumsal hareketliliğin en belirleyici 

unsuru olan eğitim “siyasal bir tema olarak giderek önem” kazanmaktadır (Crouch, 2016, s. 

60). Türkiye’de eğitimin hem yönetenler, hem de yönetilenler bakımından temel bir 

siyasallaşma alanı olduğu bu alandaki politikaların, bunları uygulayan kadroların sıkça 

değişimine ve toplumda eğitim alanında yürütülen sürekli tartışmalara dayanarak ileri 

sürülebilir.  

Her şeyden önce özel okulların teşvik edilip desteklenmesi bağlamında dikey toplumsal 

hareketliliğin doğrudan ekonomik kaynak sahipliğine bağlanması gibi predemokratik 

dönemlere özgü dönüşümler yaşandığına dikkat çekmek gerekir. Bununla birlikte çıraklık 

eğitiminde yapılan değişiklikler ve özel mesleki eğitim merkezleri açmaya yönelik teşvikler ile 

alt gelir gruplarının çocuklarının doğrudan meslek eğitimine “idari önlemlerle” 

yönlendirildiğine işaret etmek gerekir.  Örneğin, Türk eğitim sisteminde özel okulların payının 

yüzde 8. 3’e çıktığı ve bu oranın artmasının teşvik edileceği, yalnızca organize sanayi bölgeleri 

ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okulları ve bu okullarda öğrenim 

gören öğrencilere teşvik verilmeye devam edileceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürü tarafından dile getirilmektedir (Kaplan, 2019). Diğer 

taraftan velilerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği fen liselerinin sayısının oldukça düşük, 

İstanbul gibi büyük bir metropolde bile sınavla öğrenci alan fen lisesi sayısının yalnızca 12 

olduğu,  kentin toplam 39 ilçesinden 28’inde hiç fen lisesi bulunmadığı belirtilmektedir 

(Kömüş, 2019).1 Kısaca eğitim gibi dikey toplumsal hareketliliğin meşrulaştırıldığı bir sistemin 

bu kadar eliter olması Crouch’un da belirttiği gibi bu alanın “siyasal bir tema olarak” önem 

kazanmasına yol açmaktadır. Tam da bu kadar siyasallaşmış bir alanın siyasal süreçlerden 

soyutlanarak  “teknotrat” bir bakan tarafından yönetilmesi Türkiye’de postdemokratik ve eliter 

olması bağlamında da predemokratik değişime işaret etmektedir. 

Crouch’a göre (2008, s. 4, 5) günümüzde demokrasinin karşılaştığı diğer önemli bir sorun 

“postendüstriyel” toplumda güçsüz sosyo-ekonomik alt sınıfların kendi çıkarlarını tanımlayan 

                                                           
1 2019 Liselere Geçiş Sistemi Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre öğrencilerin yüzde 46. 2’si 

ilk tercihlerini fen liselerinden yana kullanmıştır. Fen liselerini ikinci sırada yüzde 29. 1 ile Anadolu liseleri, 

üçüncü sırada ise yüzde Sosyal Bilimler liseleri izlemiştir. Rapora göre ilk tercihlerinde İmam Hatip liselerini 

seçen öğrenci oranı yüzde 10. 5’te kalmıştır.  Öğrencilerin yarısı 4. ve 5. tercih haklarını kullanmamıştır. 

Öğrencilerin 42 bin 460’ı Anadolu liselerine, 34 bin 590’ı fen liselerine, 9 bin 420’si sosyal bilimler liselerine, 28 

bin 748’i Anadolu İmam Hatip liselerine, 23 bin 775’i ise Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşmiştir. 

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden sadece yüzde 

11. 4’ü sınavla öğrenci kabul eden liselere yerleşebilmiş, geriye kalan 1 milyon 71 bin öğrenci ise evlerine yakın 

ve aynı kayıt alanındaki liselere yerel yerleştirme ile kayıt hakkı kazanmıştır. Yerleşen öğrencilerin sadece yüzde 

52.05’i ilk tercihlerindeki liselere yerleşebilmiştir (Çepni, 2019). Bu veriye göre herhangi bir liseye yerleşen 

öğrencilerin yaklaşık % 48’i birinci derecede tercih etmediği veya istemediği bir liseye gitmek zorunda kalmıştır. 
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bir gündem oluşturamamalarıdır. Endüstri sonrası toplumda hizmetler sektörü ve bu sektörde 

çalışan beyaz yakalılar genişlerken endüstri toplumunun sınıfsal unsurları güçsüzleşmektedir. 

Bu sınıflar kendi çıkarlarını örgütleyememekte, gündeme getirememekte ve bir kimlik 

oluşturamamaktadır. Diğer bir ifadeyle politik aktörler olarak sınıflar, sınıfsal örgütlenmeler 

olan sendikalar ve diğer çalışanların birlikleri ile büyük sosyo-kültürel gruplar ve bunlara 

dayanan politik süreçler gerilemektedir (Crouch, 2016, s. 57, 58). Oysa bu sınıfların karşısında 

yer alan sermaye sınıfı, yöneticileri ve diğer profesyoneller kendi çıkarlarını örgütleyebilmekte, 

ideolojilerini yaymakta ve bir kimlik etrafında toplanarak politik aktörler olarak 

konumlanmaktadırlar. Bu bağlamda Crouch (2016, s. 114) yeni kolektif kimlikler oluşturulması 

gerektiğini ve ‘sağın ve solun ötesinde’ Üçüncü Yol geliştirmeye çalışan yaklaşımların sağ 

popülizme karşı savunma hattı oluşturamayacağını ileri sürmektedir. Sendikalar bağlamında 

Türkiye’deki değişime bakıldığında sendikal hareketin hem üye sayısının gerilemesi, hem de 

yukarıda değinilen yasaklanan grevler açısından güç ve etki kaybı yaşadığı açıktır. Bundan daha 

fazla olarak sendikal hareketin siyasalsızlaşma bağlamında Türkiye’de sınıfsal çıkar ve hak 

taleplerini savunma konusunda yozlaştığı ileri sürülebilir. Nitekim sendikaların bir tür iş bulma 

kurumuna dönmesi bu değişime ve daha ötesi predemokratik bir eğilime işaret etmektedir.  

4. SİYASAL ALANDA POSTDEMOKRATİK EĞİLİMLER 

 Demokrasinin günümüzde karşılaştığı diğer önemli bir problem siyasi aktörlerin sermaye ve 

firmalarla çıkar ilişkilerinin zorunlu bir sonucu olarak ikisi arasında bir işbirliği oluşması ve 

böylece bu iki gücün iç içe geçerek büyümesinden kaynaklanmaktadır (Crouch, 2008, s. 6, 7). 

Bu durum güçsüz sınıfların eridiği, küçüldüğü, çıkarlarının temsilinin güçleştiği ve hatta 

olanaksızlaştığı bir dünyanın veya toplumun oluşmasına yol açmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

siyasi elitler ile ekonomik elitler veya aktörler arası kapalı devre işleyen ve toplumun diğer 

kesimlerinin müdahil olmasının mümkün olmadığı bir ekonomik, siyasal ve idari işleyiş 

oluşmaktadır. 

Ancak Crouch’a göre (a.y.) bu işleyişte seçmenlerin oylarını almak ve bu nedenle seçmenler 

hakkında bilgi sahibi olmak zorunda olan politikacılar bakımından paradoks bir durum söz 

konusudur. Çünkü politikacılar seçmenler hakkında bilgiyi anket ve araştırma şirketleri yoluyla 

elde etmekte, bu süreç ise onların seçmenlerine firmaların müşterilerine davrandıkları gibi 

davranmalarına ve onları siyasi süreçlere katılan birer özne yerine, ikna edilmesi gereken 

tüketici veya müşteri olarak görmelerine yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak siyasi partiler 

seçmen çıkarlarını temsil etme ve politik sisteme iletme işlevini kaybetmektedirler. Crouch’a 

göre bu değişim süreciyle birlikte günümüzde siyasi partiler seçimden seçime seçmenleri 

mobilize eden organizasyonlara dönüşmüş durumdadırlar. Siyasi seçkinler ise seçmen ve 

kamuoyundan uzaklaşarak ekonomik elitler, yöneticiler ve yatırımcıların iş ortakları konumuna 

gelmişlerdir. Bu ilişkiler siyasi partilerin bir iş ve gelir dağıtma bürosu, politikacıların ise 

“ticaret hayatında kalabilmek için her an müşterilerinin ne istediğini keşfetmeye çalışan dükkan 

sahipleri” haline gelmelerine yol açmaktadır (Crouch, 2016, s. 28). Ancak günümüz 
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demokrasilerindeki bu değişim henüz bu siyasal sistemlerin demokratik olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Çünkü demokrasinin kurumları olan seçimler, tartışmalar, çıkar örgütlenmeleri 

varlığını devam ettirmektedir. Ancak işte tam da bu, formel olarak kurumlarının varlığının 

devam etmesine rağmen içerik olarak yurttaşların katılımının olmadığı demokrasi 

postdemokratik bir nitelik göstermektedir (Crouch, 2008, s. 6,7). Türkiye’ye bu bağlamda 

bakıldığında özellikle seçim kampanyaları döneminde siyasi partiler arasındaki rekabetin bir 

tür müşteri kapma yarışına döndüğü gözlenmektedir. Yurttaşların katılım süreçlerine dahil 

olarak etkide bulundukları, içeriklerini belirledikleri, biçim ve yön verdikleri bir siyasallaşma 

ortamından çok, isimleri ve programları farklı siyasi partilerin seçim vaatleri arasında pasif bir 

seçme özgürlüğüne sahip oldukları ve seçmen yerine “seçici”  rolü ile sınırlandırıldıkları ileri 

sürülebilir.  

Croucha göre (2008, s. 8) bu bağlamda daha düşündürücü olan ise siyasi partilerin yerleşik 

formel demokrasinin ana unsurlarından olmalarına dayanarak kendi dışında oluşan siyasi 

hareketleri ve örgütlenmeleri demokratik olmamakla suçlamalarıdır. Böylece kitleleri harekete 

geçiren sosyal hareketler kurumsallaşmış ve kireçlenmiş formel siyasi partiler tarafından 

dışlanmakta, küçümsenmektedir. Oysa bu sosyal hareketler siyasi partilerin görmekte ve siyasal 

iletişim sürecine dahil etmekte başarısız oldukları sorunları kamusallaştırarak siyasallaşma 

kanallarını açık tutmada önem taşımakta, ancak kurumsallaşmış siyasi partilerin olanaklarına 

sahip olmadıkları için örgütlenmekte, ajanda oluşturup taraftar toplamakta zorlanmaktadırlar. 

Böylece zayıf, güçsüz, örgütlenmeyen sınıflar karşısında örgütlenebilen siyasi partiler ve 

ekonomik elitler güçlenmektedir. Dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen protesto hareketlerine 

ve bunların güvenlik gerekçesiyle bastırılmasına bakıldığında bu hareketlerin kriminalize 

edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Diğer taraftan oy kazanma beklentisiyle kurumsal siyasi 

partilerin sosyal hareketlerle işbirliği yaparak veya onları bünyelerine katarak 

sönümlenmelerine yol açtıkları da ileri sürülebilir. 

 Ancak diğer taraftan sivil toplumun güçlenmesinin çelişik bir dönüşüme yol açabileceğine, 

demokratik olduğu kadar postdemokratik unsurların güçlenmesine de katkı sağlayabileceğine 

dikkat çekmek gerekir. Yeni sosyal hareketler kuşkusuz siyasal katılım ve siyasal özne olma 

bakımından politikleşmeye yeni alan ve imkanlar sunmaktadır. Ancak kurumsal siyasi partilere, 

devlet desteğine yaslanmış, siyasal alanın boşaltılmasına eklemlenmiş sivil toplum örgütlerinin 

varlığı da bilinen bir gerçektir. Nitekim Türkiye’de iktidarla ilintilenmiş sivil toplum 

kuruluşlarının bir katılım ve politikleşme aracı olarak siyasaldan uzaklaşarak postpolitik bir 

dönüşüme katkı sağladığı görülmektedir. Nitekim Aktay (2019b) bu değişime “muhafazakar 

iktidarla eklemlenmiş haliyle STK’lara üyeliğin tam gönüllü bir faaliyetten ziyade kariyer için 

bir basamağa dönüşmüş olması” bağlamında dikkat çekmektedir.  

Crouch (2016, s. 97)  postdemokratik bir dönüşümün en belirgin özelliklerinden bir diğerinin 

“yurttaşlık kapasitesinin yitirilmesi” olduğuna dikkat çekmektedir. O’na göre demokrasinin 

eşitlikçi veya soysal temelinin zayıflamasında özelleştirme ve kamusal hizmetlerin 
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taşeronlaştırılması önemli rol oynamaktadır. Ancak özelleştirme ve kamusal hizmetlerin alt 

işverenler tarafından yerine getirilmesinde yurttaşlık statüsünde kayıplar oluşmaktadır. Çünkü 

bu durumda yurttaşlar “söz konusu hizmetlerin sunumu konusunda” kendilerini yönetenlere, 

siyasi sorumlulara herhangi bir soru yöneltemezler ve onları hizmetin sunumundan sorumlu 

tutamazlar (Crouch, 2016, s. 97). Crouch bu dönüşümü kamu hizmetlerinin “postdemokratik 

bir niteliğe bürünmesi” olarak tanımlamakta ve bu dönüşümde politik süreçlere müdahil 

olmaktan çok ürün pazarlama ve reklamın belirleyici hale geldiğini ileri sürmektedir. Kamu 

hizmetlerinin ve siyasi aktörlerin reklam ve pazarlama yöntemlerini kullanarak yurttaşlar ile 

dolaşıma girmesi ise siyasal bir ilişki ve iletişimin yerini, ticaret, alış-veriş, müşteri-satıcı 

ilişkisinin alması anlamına gelmektedir1 (Crouch, 2016, s. 97).  

Postdemokrasinin önemli işaretlerinden bir diğeri yurttaşlığın dokunulmaz haklarla donatılmış 

bir statü olmaktan giderek uzaklaşarak bir tür yoksullara yardım kapsamında muhtaçlık 

düzeyine indirgenmesidir (Crouch, 2016, s. 29). Türkiye’de bu eğilime bizzat Onbirinci 

Kalkınma Planı’nda dikkat çekilmektedir. Kalkınma Planı’na göre (www.sbb.gov.tr, 2019, s. 

11) “işgücü piyasası ve eğitim olanaklarının dışında sosyal güvenlik” ağlarının “geliştirebilmesi 

amacıyla vergi ve sosyal transfer politikalarının yeniden düzenlenmesi gelir eşitsizliğini 

azaltmada ülkemiz adına önemli bir politika alanı” olarak varlığını devam ettirmektedir. Oysa 

yaklaşık on yıl önce Türkiye’de bir temel hak olarak vatandaşlık geliri üzerine akademik 

çalışmalar (örneğin, Buğra ve Keyder, 2007) yapıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de 

yurttaşlık statüsünde radikal bir aşınma olduğu ve buna paralel olarak siyasal süreçlere katılım 

ve ilginin sorunlu bir hale geldiği ileri sürülebilir.  

5. POSTDEMOKRATİK EĞİLİMLERDEN DAHA FAZLASI 

Türkiye’de önemli bazı postdemokratik eğilimlere yukarıda değinildi. Bunların büyük oranda 

liberal demokrasilerin eşitlikçi ve dayanışmacı taşıyıcı eksenin aşınmasıyla ortaya çıkan 

değişimler olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle yeni ekonomik politikaların uygulanması 

Türkiye’de de demokrasinin ulusal egemenlik ve eşitlik ayağını zayıflatarak içinin boşalmasına 

yol açmıştır. Ancak Türkiye demokrasisinde bundan daha fazla olarak liberal demokratik 

geleneğin diğer taşıyıcı kolonu olan hukukun üstünlüğü ve bireysel temel hakları kapsayan 

liberal alnında da sorunlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında Türkiye’de demokrasinin 

                                                           
1 Yurttaşlık konumundaki bu değişime en somut örneği; İstanbul’un Fatih İlçesi’nde yaşanan bir intihar olayından 

sonra Boğaziçi Elektirik Dağıtım A. Şirketi’nin (BEDAŞ) olayın gerçekleştiği konutun elektriğini önce kesmesi 

ve sonra da bu kesilme işleminin “acı bir tesadüf” olduğuna yönelik açıklaması oluşturmaktadır. BEDAŞ intihar 

eden dört kardeşin borcu olduğu için elektriğin kesildiğini, bunun “normal”, yasal olarak hakları olduğunu, ancak 

elektrik borcunu ödemeyen kardeşlerin öldüğü gün konuta akımın kesilmesini “acı bir tesadüf” olarak 

değerlendirmektedir (birgün.net, 2019). Yurttaşlık konumu doğrudan şirket-müşteri ilişkisine dönüştüğü için 

sosyal haklar tartışma dışı kalmakta ve şirketin uygulamalarının haklı ve yerinde olduğu savunulmaktadır. Oysa 

söz konusu intihar vakası esas olarak yurttaşlık haklarının yok olması, demokrasinin eşitlikçi ve dayanışmacı 

eksenin çözülmesiyle ilişkisellik içinde tartışılabilecek ve açıklanabilecek bir toplumsal olgudur.   

http://www.sbb.gov.tr/
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dönüşümünde postdemokratik eğilimlerin ötesinde, onları aşan, özellikle anayasal temel haklar 

alanında önemli negatif değişimler olduğu ileri sürülebilir.  

  Rancière’e  (2016, s. 150) göre “polisin kamusal alana müdahalesi, öncelikle göstericileri 

çağırmak değil, gösterileri dağıtmaktır…. Polis caddede seyredecek bir şey olmadığını, yoluna 

devam etmekten başka yapılacak bir şey olmadığını söyler. Dolaşım mekanının yalnızca 

dolaşım mekanı olduğunu söyler. Siyaset bu dolaşım mekanını bir öznenin –halk, emekçiler, 

yurttaşlar- tezahür ettiği mekana dönüştürmekten ibarettir” (Rancière, 2016, s. 150). Bu 

bağlamda Rancière’e dayanarak Türkiye’de özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkına yönelik kısıtlamaların önemli bir siyasalsızlaştırma uygulaması olduğu ileri sürülebilir. 

Crouch da (2016, s. 29) postdemokraside devletin giderek bir güvenlik aygıtına dönüşmekte 

olduğunu ve bu bağlamda da özgürlük ile güvenlik arasındaki ilişkide ağrılık merkezinin 

güvenliğe kaydığına işaret etmektedir. Türkiye’de bu değişime işaret eden önemli olgulardan 

birine örnek olarak Anayasa Mahkemesi’nin (anayasa.gov.tr) 25. 09. 2019 tarihli 2015/4443 

Sayılı kararı verilebilir. Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararına göre Anayasa’nın 34. 

Maddesi’nde güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Düzenleme Yürüyüşü Hakkı ihlal 

edilmiştir.  

Buna benzer hukukun üstünlüğü ve temel liberal bireysel haklar alanın daralmasına işaret eden 

örnekler çoğaltılabilir. Nitekim bu sorunların aşılması için bazı reform girişimler olduğu 

bilinmektedir. Örneğin Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 24 Ekim 2019 tarihli Resmi 

Gazete’de (resmigazete.gov.tr) yayınlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 Maddesi’nde 3713 Sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu'nun 7. Maddesi’ne eklenen  “haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri 

amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” cümlesiyle ifade özgürlüğünün 

sınırlarının kısmen de olsa genişletildiği ileri sürülebilir. Kısaca Türkiye’de demokratik 

yapılanmanın sadece eşitlikçi, dayanışmacı ayağında değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü 

ve bireysel hakları garanti altına alan liberal yönünde de önemli aksamalar olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda da Türkiye’de demokratik yapılanmada gerçekleşen değişimlerin 

postdemokratik eğilimlerden daha fazlasına işaret ettiği ileri sürülebilir.    

6. SONUÇ 

Günümüzde egemen olan demokratik modelin Batı coğrafyasında son neoliberal dalga 

sürecinde geçirdiği dönüşümler bu çalışmada anılan bazı araştırmacılar tarafından 

postdemokratik olarak tanımlanmaktadır. Batılı liberal demokrasileri örnek alan diğer çevre 

ülkelerde de benzer değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Bu bağlamda yeni liberal dalganın 

var olan bütün demokratik sistemlerde benzer nitelikteki değişimleri zorladığı ileri sürülebilir. 

Yeni liberal dalga sürecinde demokratik sistemlerin uğradığı temel postdemokratik 

değişimlerin başında kuşkusuz ulusal egemenlik düşüncesindeki gerileme gelmektedir. Bugün 

egemenlik uluslar tarafından değil, sermaye tarafından kullanılmaktadır. Bu değişimle birlikte 

https://kararlarbilgibankası.anayasa.gov.tr/
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ulusal egemenliğin temsil edildiği parlamentolar değer ve işlev kaybına uğramaktadır. Bu 

değişimin doğrudan sonucu olarak toplumun katılımı ve siyasal süreçlere müdahil olması 

zayıflamaktadır. Bu da beraberinde siyasal süreçlerin teknik süreçler olarak tanımlanmasına ve 

buna bağlı olarak yönetim işlevinin siyaset dışı teknik bir mesele olarak düzenlemesine yol 

açmaktadır. Bu değişim ekonomik olanın ve sermayenin toplumsal ve siyasal olan karşısında 

egemen hale gelmesiyle, buna bağlı olarak eşitlikçi ve dayanışmacı değerlerin çözülmesiyle 

sonuçlanmaktadır. 

Ekonomik alandaki postdemokratik dönüşümler beraberinde yurttaşlık konumunu da değişme 

zorlamaktadır. Yurttaşlık statüsü bugün izlenen özelleştirme politikalarıyla bir taraftan devlet-

yurttaş ilişkisi yerine şirket-yurttaş ilişkisine dönüşmektedir. Diğer taraftan bir yurttaşlık hakkı 

olarak sosyal haklar ve yardımların öznesi olma yerine, yine büyük oranda ekonomik elitler 

tarafından şekillendirilen “sadaka” programlarının bağımlısı veya “dilencisi” konumuna 

indirgenmektedir. Böylece siyasi ve ekonomik elitlerin egemenliği ve çıkarları doğrultusunda 

biçimlendirilmiş, yurttaşların dışlandığı, buna bağlı olarak giderek ilgisini yitirdiği 

predemoktarik dönemlere özgü, liyakat sistemine ve kazanılmış statülere dayanmayan nitelikler 

gösteren yönetim biçimleri ortaya çıkmaktadır. Özce demokrasiler bir taraftan predemokratik 

döneme, diğer taraftan postdemokratik döneme özgü özellikler göstermektedir. 

Türkiye’de da kendine Batılı demokrasileri örnek olarak almış bir ülke olarak benzer 

değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Türkiye’de gerçekleşen ekonomik ve siyasi elitlerin 

güç kazanması, parlamentonun yürütme karşısında zayıflaması, yürütme işlevinin teknik 

nitelikler kazanması gibi değişimler Batılı demokrasiler için tartışılan postdemokratik 

dönüşümlere işaret etmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin kendine özgü demokrasi tarihinin bir 

uzantısı olarak mevcut liberal demokrasisinin sadece eşitlikçi ve dayanışmacı ekseninde değil, 

temel bireysel hakları kapsayan liberal ayağında da önemli pre- ve post demokratik eğilimler 

gösterdiği ileri sürülebilir. Kuşkusuz bu süreç genel olarak bir taraftan insanlık tarihinin 

kazanımlarında önemli kayıplara yol açarken, diğer taraftan özel olarak her ülkenin kendi özgül 

koşulları içinde yeni siyasallaşma dalgaları yaratmaktadır. Pre- ve postdemokratik nitelikler 

gösteren günümüz liberal demokrasilerinin geleceğinin bu siyasal mücadelelere bağlı olarak 

biçimleneceğini insanlık tarihi açık biçimde göstermektedir.  
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YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÜZERİNDE MEDYANIN ROLÜ 

 

Aziz AKİN 1 

Özet 

Toplumsal hareketler devlet kurumunun oluştuğu ilk yıllardan günümüze kadar gelinen süreçte insanların 

ellerinde bulundurdukları hakları korumak, düşünceleri (siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik) ve amaçladıkları 

hedefleri gerçekleştirebilmek veya mevcut sistemde memnun oldukları düzenin değişimine engel olmak amacıyla 

kişilerin organize olarak oluşturdukları topluluklar aracılığıyla yaptıkları kolektif eylemler olarak 

nitelendirilebilmektedir. Bu hareketler, toplulukların (toplumların) birleşerek oluşturdukları devlet kurumu ile eş 

zamanlı olarak gelişen bir kavram olarak literatürde yerini almaktadır. Toplumsal hareketlerin her dönemde 

kendine has araçları ve mücadele yöntemleri vardır. İlk dönemlerde ideolojik, katı, sınıflı ve bir lider etrafında 

gerçekleşen toplumsal hareketler; isyan, çatışma ve direnişler aracılığıyla iktidarı devirmeyi hedeflemektedir. 

İlk dönemde hâkim olan katı ve ideolojik örgütlenme modellerinde, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen 

teknoloji araçları ve artan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak çevre, emek, kimlik ve sömürge karşıtlığı gibi 

sorunlara tepki amacıyla ilk dönemin aksine uluslararası düzeye dönüşmüş olan hareketler görülmektedir. Bu 

dönemden itibaren toplumsal hareketler yerlerini daha esnek, merkezi olmayan ve heterojen yapılara 

bırakmaktadır. Artan küreselleşme sürecinin zaman ve mekân üzerindeki baskısıyla beraber devletler, toplumlar, 

gruplar ve bireyler arasında etkileşim artarak toplumsal hareketlerde dönüşüm sağlanmaktadır. Bu süreçte aktif 

olarak kullanılan medya araçlarının iktidar ve sermaye ile etkileşimi toplumsal hareketlerin alanını 

kısıtlamaktadır. Bu durumda topluluklar, toplumsal hareketlere yeni bir çehre kazandıracak olan alternatif medya 

araçlarına yönlendirmektedir. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, değişen toplumsal kaygı ve sorunlar iktidar 

meyilli olan toplumsal hareketleri; çevreci, feminist, barışçı vb. uluslararası arenaya doğru geniş bir yelpazede 

faaliyet gösteren dinamik örgütlenme ve hareketlenmelere dönüştürmektedir. 

Bu çalışmada, politik, ekonomik ve dini sorunlara karşı sınıflı eski toplumsal hareketlerin; sınıfsız, kültürel, sosyal 

ve küresel bazlı yeni toplumsal hareketlere dönüşüm süreci ele alınmaktadır. Çalışmanın devamında toplumsal 

hareketlerin dönüşüm sürecinin ve yeni toplumsal hareketlerin siyasi, toplumsal ve kültürel değişimlerinin 

üzerinde bazı toplumsal hareketlerin medya kullanma verileri ve medya aracılığıyla nasıl bir süreç izlediği ele 

alınarak medyanın yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkinliği belirtilmeye çalışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hareketler, Medya, Yeni Toplumsal Hareketler. 

THE ROLE OF THE MEDIA ON NEW SOCIAL MOVEMENTS 

 Abstract 

Social movements can be described as the collective actions of people through organized communities, from the 

first years of the establishment of the state institution to the present day; to protect the rights they hold, to realize 

their (political, cultural or socio-economic) thoughts and aims or to prevent the change in the current system they 

are pleased. In the literature, these movements take place as a concept that develops simultaneously with the state 

institution formed by the communities.  Social movements always have their own tools and coping strategies. 

Whereas in the first era the social movements were ideological, robust, biased and centered around a leader now 

they aim to overthrow the control through rebellion, conflict and resistance. 

                                                           
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Ekonomisi ABD, 

akinazizakin@gmail.com. 
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The rigid and ideological organization models that prevailed in the first period show the technological tools 

developed since the second half of the twentieth century and movements that have turned into an international 

level in response to problems such as environment, labor, identity and anti-colonialism as a result of the increasing 

globalization process.  Since then, social movements have been replaced by more flexible, decentralized and 

heterogeneous structures.  Together with the pressure of increasing globalization process the interaction between 

states, societies, groups and individuals is increasing and it transforms into social movements.  The interaction of 

media tools actively used in this process with power and capital, limits the scope of social movements.  So, 

communities tend to an alternative media which will bring a new aspect to social movements.  Globalization, 

technological developments, changing social concerns and problems transform social movements that are 

demanding power into environmentalist, feminist, peaceful dynamic organizations and movements that operate in 

a wide range towards the international arena. 

This study focuses on the process of transformation of the old social movements in class against political, economic 

and religious problems into classless, cultural, social and global social movements.  In this study it is aimed to 

explain the effect of media on new social movements by examining how social movements follow the process of 

transformation of social movements and political, social and cultural changes of new social movements through 

media usage data and media. 

Key Words : Social Movements, Media, New Social Movements. 

1. GİRİŞ 

Toplumsal hareketler; kendi haklarını, düşüncelerini ve amaçladıkları hedefleri 

gerçekleştirebilmek için bireylerin, organize olarak oluşturdukları kitleler aracılığıyla 

gerçekleştirdikleri kolektif eylemler olarak tanımlanabilir. Toplumsal hareketlerin başlangıç 

noktası net olarak bilinmemekle beraber çok eski çağlardan beri insanların hayatında var olduğu 

düşünülmektedir. Literatürde, kavramsal olarak kabul edilen ilk kullanım hakkındaki baskın 

görüş, Lorenz Van Stein’in “siyasal mücadele” anlamındaki kullanımıdır. Bu mücadeleler, 

genel itibari ile hâkim yönetimler üzerinde baskı kurmak amacıyla gerçekleştirdikleri direnişler, 

çatışmalar ve isyanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişlerdir. Bu eylemler, dönemsel şartlar ve 

gelişmişliğe göre farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Kimi zaman başarı sağlamış kimi zaman ise hâkim güç karşısında etkisiz kalarak başarısız 

olmaktadır.  

Literatüre baktığımızda toplumsal hareketlerin kolay anlaşılması amacıyla dönemlere 

ayrıldığını görmekteyiz. Aşağıda detaylı olarak ele alacak olan bu dönemlerin ilki eski (klasik) 

dönem toplumsal hareketleridir. Devrimsel nitelik taşıyan bu toplumsal hareketlerde, politik, 

dini ve ekonomik gerekçelerle mevcut iktidarı yıkıp yerine geçme amacı güdülmektedir. Bu 

dönemdeki kitlelerin en önemli unsuru ise kolektif biçimde slogan ve gösterilerle belli bir 

sınıfın (ezilenler, işçiler, köleler, garibanlar vb.) mücadelesidir. İkinci ele alacağımız dönem ise 

modern (yeni) toplumsal hareketler yani sınıfsız, mevcut iktidara karşı ama iktidarı ele geçirme 

niyetinde olmayan daha çok işçi, feminist, çevreci gibi hakların yanı sıra demokrasi, özgürlük 

istekleri ve savaş karşıtı hareketler olmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde 

toplumsal hareketlerin dönüşümündeki son başlık olan post modern (günümüz/yeni) dönem 

hareketler gelmektedir. Toplumsal, yönetsel, yerel, ulusal ya da ulus üstü sorunlara değinmek 
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için inançları, etnikiyetleri ve ideolojileri farklı olan grupların özellikle iletişim ve haberleşme 

ağlarından sosyal medyayı etkin kullanarak merkezsiz, lidersiz ve geniş katılımcı kitlesiyle 

oluşan hareketlerdir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde çalışmamızda politik ve ekonomik sorunlara karşı sınıflı eski 

toplumsal hareketlerin artık sınıfsız, kültürel, sosyal, yeni kimlikli ve alternatif medya araçları 

ile başlayan yeni toplumsal hareketlerin süreç içerisindeki siyasi, toplumsal ve kültürel 

değişimlerinin üzerinde medyanın nasıl bir etkisi olduğu atatılmaktadır. Bu anlatım, Arap 

Baharı ve Gezi Parkı Olaylarının, medya kullanımdan öncesi ve sonrası etki durumu, veriler ve 

örnekler çerçevesinde belirtilmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 

2.1.  Toplumsal Hareketler: Kavram ve Tanım 

İnsanlığın ilk yıllarından günümüze kadar toplumlar, belli bir konuda değişim gerçekleştirmek 

ya da oluşabilecek değişimlere engel olmak amacıyla bir araya gelmiş ve kitlesel olarak 

harekete geçmişlerdir (Işık, 2011, s. 6). Uzun bir tarihi geçmişi olan toplumsal hareketler 

kavramı, ilk kez 18. yüzyılda Saint Simon tarafından başta Fransa akabinde ise başka ülkelerde 

görülen toplumsal protesto hareketlerini nitelemek amacıyla kullandığı görüşü olsa hâkim da 

(Yanık ve Öztürk, 2014, s. 47),  Batı literatüründe kavramın kabulü 19. yüzyıla girilirken 

“siyasal mücadele” anlamında kullanan Lorenz Van Stein olarak belirtilmektedir. Toplumsal 

hareketleri “İşçi hareketlerinin iktidarı ele geçireceği süreç” olarak gören Lorenz Van Stein’in 

yanı sıra Marx ve Engels de kavramı bu yönde betimlemekte ve komünist manifestoda bu 

benimsemektelerdir (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 279).  

Dünyanın farklı bölgelerinde değişik amaçlarla farklı çıkar grupları tarafından oluşturulmuş 

toplumsal hareketler görülmüştür. Fakat kapsamlı olarak 18. yüzyılın sonlarından itibaren Batı 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da artan sermaye birikimine karşın sömürülmeye başlanan iş gücü, 

emek ve kaynaklar yerini “özgürlük, kardeşlik ve eşitlik” gibi arzular neticesinde devrimler ve 

toplumsal hareketlere bırakmıştır. Bu durum toplumsal hareket kavramının kullanımını ve 

önemini artırıcı yol sağlamaktadır (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 278-279). 

Kavramdan sonra toplumsal hareketlerin tanımlanmasına geçtiğimizde, literatürde ortak bir 

tanımın olmadığını bunun da sebebinin; ülkelerin yönetim biçimleri, sosyal, ekonomik ve 

politik koşulların yanı sıra hâkim kültür, halkın bilinç durumu ve sivil toplum yapısı gibi birçok 

etmenin farklılığı olarak görülmektedir. Bu durumlar hem toplumsal hareketlerin tanımını hem 

de yapılış amaç ve başarı oranını etkilemektedir. Toplumsal hareketlerin bu bağlamda 

demokratikleşme ile doğru oranda bir kavram olduğu gözlenmektedir (Bozkurt ve Bayansar, 

2016, s. 280). Harrare Daily News’e göre; “çeşitli çıkar gruplarından oluşan geniş kapsamlı 

örgütlerdir”, Marksist görüşe göre; “ezilen sınıfın haklarını aramak için örgütlenmesidir” 

(Advan, 2015, s. 13).  



 

633 
 

Giovanni, Hopkins, Wallerstein ve İmmanuel gibi isimler toplumsal hareketler teriminden 

ziyade “sistem karşıtı” betimlemesini kullanmaktadırlar (Yanık ve Öztürk, 2014, s. 47). Bu 

söylemle belirtmeye çalıştıkları, sistem karşıtı hareketlerin modern dönemdeki kullanımına 

benzer bir kullanımın daha önceki dönemlerde hiç olmadığıdır. Modern öncesi dönemde dini 

veya mezhepsel sebeplerle oluşan örgütlenme modelleri daha çok “öteki dünyayı” esas alırken 

19. yüzyıldan itibaren dini veya mezhepsel sebepler yerine modern politik sistem karşıtı ve faal 

olan dünyayı temel almaktadır (Yanık ve Öztürk, 2014, s. 47). Farklı yaklaşımlardan ziyade 

ortak ve genel kabul görmüş bir tanım yapacak olursak, birbirleriyle dayanışan, ortak 

düşüncelere sahip, maruz kaldıkları haksızlıklar ve eşitsizlik içindeki durumları, çözümlemek 

amacıyla sorunlu merci veya kurumlara karşı yapılan protestolar ve toplumsal beraberlik içinde 

yapılan hareketler olarak tanımlanabilmektedir (Bayhan, 2014, s. 26).  

Toplumsal hareketler toplumun yapısında oluşan değişimler ve yaşanan sorunların yanı sıra 

toplumun değerleri, hedefleri ve keşifleri neticesinde bireysel bir başkaldırı neticesinde, 

kolektif bir role bürünerek meydana gelmektedir. Bu hareketler şiddet ve zorbalık içermenin 

yanı sıra donanımlı ve güçlü yönetimlere karşı alt kesimlerin mücadele yolu olmaktadır. Bu 

davranışlar kısa sürebileceği gibi uzun ve sürekli de olabilmektedir. Son olarak bu hareketler 

kimi zaman yıkıcı sonuçlar doğurup başarılı olmakta iken kimi zaman monoton, sıkıcı ve 

başarısız olarak sonuçlanabilmektedir (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 280). 

2.2.  Toplumsal Hareketlerin Öğeleri 

Toplumsal hareketlerin öğelerine baktığımızda tanımlamalardaki farklılıklar gibi toplumsal 

hareketler için belirtilen şartlar ve öğeler de farklılık göstermektedir. Torrow’a göre toplumsal 

hareketlerin öğeleri; “kolektif karşı çıkış, ortak amaçlara dayanma, sosyal dayanışma 

geliştirme, elitlere veya otoritelerle etkileşime dayanmadır” (Advan, 2015, s. 15). Marshall ise, 

toplumsal hareketleri; “yapısal uygunluk, yapısal zenginlik, genelenmiş bir inancın büyüyüp 

yayılması, hızlandırıcı faktörler, katılımcıların eyleme seferber edilmesi ve toplumsal denetim 

işlerinin kendisi”, olarak altı şartı esas görmektedir” (Yanık ve Öztürk, 2014, s. 48). Genel 

anlamda bakıldığında toplumsal hareketlerin kabul görmüş öğeleri; “kitle, kaynak 

mobilizasyonu ve örgüt” olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 281). 

Kitle: İçerisinde farklı etnik kökenleri, meslekleri ve cinsiyetleri barındıran ve tüm farklılıklara 

rağmen ortak bir amaç için bir araya gelmiş bireyler topluluğudur.  Bu bireyler kolektif olarak 

ortak bir hedefe yönlenerek örgütlü bir topluluk şeklini alır. Bu şekilde “kitle” olarak belirtilen 

topluluk yekvücut halini alarak toplumdaki düşünce ve hedeflerin tekleşmesi kanununu ortaya 

çıkarmaktadır (Le Bon, 2001, s. 16).  

Kaynak Mobilizasyonu: Bu öğe ile toplumsal hareketin; talepleri, hareketi tanımlama biçimi, 

hedefe giden yolda başarıyı yakalama kriterleri, eylemin araç ve amaçları gibi birçok soruya 

cevap vermeye çalışmanın yanı sıra siyasi fırsatlardan yararlanmayı maksimum seviyeye 

çıkarma yolunu hedeflemektedir (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 281).  
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Örgüt: Toplumsal hareketler çerçevesinde örgüt kavramına bakıldığında önemli olan faktörün, 

toplumun davranış ve hareketlerinin oluşmasında önemli rol oynayan örgütün içerisinde yer 

alan bireylerin, konumu ve önem derecesidir (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 282). Bunun 

dışında örgütün davranış ve kuramlarına odaklanan öğe toplumsal harekete dâhil olan bireylerin 

örgüt içindeki davranışlarını ele alarak, kişilik, iş tatmini, örgüte olan bağlılık, liderlik ve karar 

alma gibi konulara yoğunlaşarak hareketin yönelimini tespit etmektedir (Yaylacı, 2012, s. 7).  

2.3.  Toplumsal Hareketlerin Tarihsel Dönüşümü 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere toplumsal hareketler (ülkelerin yönetim biçimleri, sosyal, 

ekonomik ve politik koşullarının yanı sıra gelişen teknolojik araçlar ve farklılaşan insan ihtiyaç 

ve arzuları neticesinde değişen amaç, hedef ve araçlar, vb.) özellikleri itibari ile ilk devletlerden 

günümüze kadar bir dönüşüm yaşamıştır. Toplumsal hareketlerin tarihsel dönüşümünde 

yazarlar farklı dönemleri esas alıp bölümlendirse de genel itibarıyla eski, yeni ve günümüz 

toplumsal hareketler olarak belirtmişlerdir. İlk insandan günümüze kadar gelinen süreçte 

toplumsal hareketler hep var olsa da akademik literatürde, derebeyliklerinin yıkılışı ve devlet 

kurumlarının ortaya çıkışı dönüm noktası olarak görülmüştür. Toplumsal hareketler Batı 

dünyasında özellikle 18. yüzyıl sonrasında incelenmeye başlanmıştır. Bunun sebebi bu 

dönemden önce (İlkçağ ve Ortaçağ) yaşanmış olan köle ve çiftçi ayaklanmaları, Robin Hood 

ve benzeri gizli kahramanlar/haydutların yapmaya çalıştıkları toplumsal hareketler her ne kadar 

örnek gösterilse de döneme ait kaynakların olmayışı sadece hikâye olarak nüksedilmişlerdir 

(Selvin, 2014, s. 4). 

Eski (klasik) dönem toplumsal hareketler: Avrupa’da gelişen siyasi, ekonomik ve sosyal 

değişimler (Rönesans ve Reform Hareketleri, Sanayi Devrimi) “sıradan insanların, ezilenlerin 

ve aşağıdaki sınıfların, genel oy hakkı, kadınların sosyal ve siyasal hakları, insani değerlere 

uygun çalışma saatleri, ulusal kurtuluş hareketleri, feminizm ve çocuk işçiliği” gibi sorunlara 

yöneltmiştir. Bu sorunların sebep olduğu çok büyük sancılara karşı çıkmak amacıyla kolektif 

eylemlere girişmeleri ile başlamıştır (Çetinkaya, 2008, s. 12). Dönemin en dikkat çeken 

hareketleri işçi hareketleri olmuştur. Sosyalist/Marksist düşünceye göre “toplumsal hareketlerin 

tek amacı işçilerin burjuvaziye karşı egemenlik mücadelesi” olmuştur. Marksistler bu durumu 

“sistem karşıtı” olarak nitelemiştir (Bozkurt ve Bayansar, 2016, s. 279). Feminist, sosyalist, 

milliyetçi ve işçi hareketlerin yanı sıra dini hareketler de var olmuştur. Bu dönem hareketleri 

genel itibari ile ekonomik çıkarlar üzerinde yoğunlaşarak, sınıfsal çatışmalar, demokrasi ve 

eşitlik talepleri ile iktidarı ele geçirme fikirlerine dönüşmüştür (Işık, 2011, s. 10). Devlet 

mekanizmasını ele geçirerek dönüşüm başlatmak gayesi var olmuştur.  

Kitlesel eylemler için öncelikli şart kolektif hareket akabinde ise uygun şartlar ve ortamın 

yaratılmasıdır. Bireylerin ortak sorunları ve kolektif tepki arasında doğru orantı var olmuştur. 

Nitekim bu dönem hareketlerinin en büyük sorunu haberleşme imkânlarının kısıtlı olması, 

zamanın geniş mekânın ise dar olması gibi sebepler klasik dönem toplumsal hareketlerin başarı 
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oranını düşürücü rol oynamıştır (Yanık ve Öztürk, 2014, s. 50). Bu dönem hareketleri tüm 

toplumu kapsayıcı olmaktan ziyade belirli bir ideoloji ve siyasal ortam çerçevesinde 

gerçekleşmiştir. Bu sebepten ötürü sosyo-ekonomik durum hareketin belirleyici unsurları 

olmuştur. Kısacası tüm toplumu kucaklayıcı değil daha dar bir bilinç ve bilme biçimi 

çerçevesinde gerçekleşmiştir  (Yanık ve Öztürk, 2014, s. 49). 

Yeni (modern) dönem toplumsal hareketler: 1960’larda Berkley’de başlayıp akabinde Fransa 

ve Almanya’nın başkentleri olan Paris ve Berlin’de devam eden öğrenci hareketleri, ulusal, 

ekonomik ve sınıfsal olan eski hareketlerin yerine uluslararası arenada sosyo-kültürel ve sınıfsız 

yapıdaki hareketler meydana gelmeye başlamıştır (Işık, 2011, s. 20). Bu dönem, Avrupa’da 

endüstrinin başlaması ve toplumların endüstrileşme sonrasına kadar gelinen geçiş aşamasını 

kapsamıştır. Eski dönemin işçi, dini ve ideolojik söylemleri yerini daha genel ve kültürel bir 

hareketlenmeye bırakmıştır (Uncu, 2012, s. 175). Yani İktidarı değiştirmeye yönelik devrimsel 

hareketler bu dönemle beraber ekoloji, feminist, eşcinsel, nükleer silah ve savaş karşıtı 

hareketlere dönüşmüştür. Kapitalist Avrupa devletlerinin sömürüsü altındaki Afrika ve Latin 

Amerika ülkelerinin başkaldırılarına sahne olan bu dönem hareketleri başarılı bir sürece 

girmiştir. İlk dönemdeki ekonomik ve ideolojik kısıtlı toplumsal hareket konuları zengin 

içerikli, demokrasi esaslı ve daha katılımcı bir kitle hareketlerine sahne olmuştur (Babacan, 

2014, s. 139). 

Yeni toplumsal hareketler dönemsel olarak değişen şartlar ve gelişen teknolojik araçlar 

sayesinde ulusal ve uluslararası alana çabuk yayılan ve tüm dünyadan dönüt alabilen bir role 

bürünmüştür. Genişleyen toplumsal hareket içeriği, bazen bir grubun, kuruluşun veya 

topluluğun bazen de tüm dünyanın savunduğu hakları elde etmek veya mevcut düzende yer alan 

sorunlara karşı protesto ve yürüyüşlere sahne olmuştur. Bu dönemi klasik dönemden ayıran bir 

önemli unsur daha ise sorunların medya kullanılarak topluma ulaştırma gayesi olmuştur. Medya 

ile beraber mevcut sorun hakkında kamuoyu oluşturulmaya çalışılmış ve sorun hakkında ortak 

bir düşüne oluşturularak daha geniş bir kitleyi mücadeleye dâhil etmeye çalışmıştır (Işık, 2013, 

s. 20). Bu durum bize eski toplumsal hareketlerin en büyük eksiği olan sorunların kitleye 

ulaştırmada gerekli araçların yokluğu bu dönemde medya sayesinde giderilmeye başlanmış ve 

hedef kitlenin artırmanın yanı sıra toplumsal hareketin de başarı oranında artış göstermiştir.  

Kısacası toplumsal hareketler; sebepleri, araçları ve yöntemleriyle yeni bir role bürünmüştür. 

Eski dönem toplumsal liderin etrafında hareket etme durumu yerine tüm kitlenin eşit statüde 

olduğu bir örgütlenme modeli başlamıştır (Bayhan, 2014, s. 27). Geleneksel işçi ve sınıf 

mücadelelerinin ekonomik sorunlar ve iktidar mücadelesinden doğan ulusal ve uluslararası 

kurumlara hâkim olma isteği yerini mevcut devlet kurumlarının ele almadığı veya 

çözümleyemediği konulara değinip çözüm üretme amacına bırakmıştır (Gürakar, 2014, s. 236-

237). 
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Günümüz (Post modern) toplumsal hareketleri: Toplumsal hareket kavramı bir canlı gibi 

toplumdaki değişimlere ayak uydurarak zaman içinde mutasyona uğrayıp çevresine uyum 

sağlamaya başlamıştır. Bu durum köklü ve derin değişiklikleri doğurmuş ve bunların başında 

post modern dünya ile gelişimini her geçen gün artıran teknoloji ve onun doğurduğu 

medya/sosyal medya olgusu gelmiştir. Günümüz toplumsal hareketlerin de modern dönemden 

farklı olarak katılımcı kitle ve araçlar olmak üzere iki konuda önemli değişim olmuştur 

(Babacan, 2015, s. 297). Bu iki değişime değinmeden önce günümüz toplumsal hareketlerin iki 

dönüm noktasını ele alacak olursak birincisi SSCB’nin dağılması ile bozulan iki ideolojiye 

(Doğu ve Batı) sahip dünya düzeni ve 1999 “Seattle Muharebesi’” olmuştur. Bu dönemde 

küreselleşmeye karşı medya ve diğer iletişim araçları ile ulusal ve ulus üstü örgütlenmeler, 

merkezsiz, ideolojisiz ve sınıfsız hareketleri başlatmıştır (Bayhan, 2014, s. 28). 

Artan teknoloji ile değişen ve ulaşımı kolaylaşan kitle iletişim araçları katılımcı kitlenin hem 

sayısını hem de yapısını değiştirmiştir. Bilgisayar, telefon ve artan internet ağı, iletişim ve 

haberleşme evrelerini değişime sokmakla beraber toplumun bütün yönlerinde bir değişimi 

doğurmuştur. Özellikle insanlık hayatına giren internet tüm doğal ve yapay sınırları ortadan 

kaldırarak tek bir sınırı doğurmuştur.  Bu durum yeni sınırlarla beraber yeni hareketler, 

kimlikler ve ilişki biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu ulus üstü ağ oluşumu çerçevesinde 

betimlenecek en iyi toplum tanımı “ağ toplumu” kavramı olmuştur. (Babacan, 2014, s. 141).  

Eğitim durumu ve ekonomik durumları bir önceki döneme göre daha iyi olan kitle özgür ortam 

ve iletişim araçları sayesinde toplumdan bağımsız olarak içsel öze sahip, tutarlı ve kendine 

yeten bireylerden oluşmaya başlamıştır. Bu durumun bireyin toplumsal bir doğrulamaya ihtiyaç 

duymadan “ben” merkezli ideolojik ve dönüşümsel ortamı medya ile gelişim göstermiştir 

(Babacan, 2015, s. 298). Eski dönemle kıyaslandığında yeni toplumun “doğrulanma” ve 

onaylanmaya ihtiyaç duymadan bir harekete dâhil olmaya başlamışlardır. Bu durum sanal 

ortamın getirdiği cesaret ve kimlik gizliliği ile ortaya çıkmıştır. Toplumsal devinim ve tek bir 

doğru çerçevesinde kendine yer bulmaya çalışan bireyden ziyade fikirlerini topluma empoze 

etmeye çalışan ve kendi doğrusunu savunmaya çalışan bir birey anlayışı doğmuştur. Bu dönem 

toplumsal hareketlerin farklılığını ortaya çıkaran ve bu dönem toplumsal hareketlerini 

anlamaya yardımcı olacak iki öğeden ilki yeni oluşan birey profili ve ikincisi ise gelişen iletişim 

ağları olmuştur. 

2.4.  Medya: Kavram ve Tanım 

Medya; yazılı, işitsel ve görsel kitle iletişim alanlarıyla, toplumun iletişim ve haberleşme 

ihtiyacını karşılayan mecra olarak tanımlanabilir. Medya siyasetten spora, bilimden teknolojiye 

tüm alanlar üzerinde bilgi paylaşımı yaparken bu alanlarda etkinlik düzenlenmesine yardımcı 

olmaktadır. Medya toplum üzerinde uzun yıllardan beri etki sahibi bir sektördür. Kitleleri 

harekete geçirme özelliğini bünyesinde barındıran medya bu özelliği ile daha çok önem 

kazanmaktadır. Bilgi aktarımı ve etkinlik düzenleme özelliklerinin yanı sıra medya ekonomik 
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getiri sağlayıcı (reklam) özellikleriyle de etkili olabilmektedir (Eskier, 2017). Kitleler için 

kamuoyu oluşturmada en etkili araçlardan biri olan medya artan teknoloji ile beraber genişleyen 

ve yenilenen kitle iletişim araçları özellikle toplumsal olaylarda bilgileri ve düşünceleri kısa 

sürede geniş bir kitleye yayma ve takip eden kitlenin davranış ve karakterini yönlendirmede en 

etkili araç olmaktadır (Gürbüz, 2014, s. 44). 

Başlangıç olarak, insanları yaşadığı yerleşim alanlarından topladığı bilgileri kitlelere aktararak 

insanların toplumsal ihtiyaçlarını giderici bir görev üstlenmektedir. Akabinde insanların bilgi 

ihtiyacını gidermek, sosyal, siyasal ve ekonomik kurumların düşündükleri yaşam biçimlerini 

aktarmak ve insanların vakit geçirmesi gibi amaçları mevcut iken en son olarak da hoşnutsuz 

oldukları konularda örgütlenerek toplumsal hareket merkezi olarak başvurdukları araçlara 

dönüşmektedir (Cereci ve Özdemir, 2015, s. 2).  Kısacası toplumu kontrol etme, toplumsal 

hareketleri düzenleme, uygulama, yönetme ve bilgi akışını topluma sevk etme gibi birçok etkisi 

vardır. Medya işleyiş ve kullanım şekli olarak genel itibari ile sosyal medya, ana akım medya 

ve dijital medya olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yeni toplumsal hareketler açısından en etkin 

alan sosyal medya olmaktadır. Bu alanın internet tabanlı olması, kendini sorgulayabilir olması, 

bilgi aktarımını hızlandırıcı ve tüm aksiyonlara anında yer vermesi sebebi ile ana akım 

medyanın alternatifi olarak faaliyete geçen sosyal medya aktif kullanım ve takip alanında ana 

akım medyayı geçmektedir. Bir diğer etmen ise ana akım medyanın söz hakkı daha kısıtlı bir 

mecrada olması onun aksine sosyal medyada her kesimden bireylerin katılım ve söz hakkı 

edebilmesi toplumsal hareketler için sosyal medyayı en büyük tercih noktası haline 

getirmektedir (Eskier, 2017).  

3. YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERDE MEDYANIN ROLÜ 

Kitle iletişim araçlarının toplumsal gerçeklik inşasında çok önemli rol oynadığı, medyanın 

iletileri kitlelere ulaştırmada ve tartışma sahnelerinde önemli bir sembol alan belirttiği bilinen 

bir olgudur. Bu durumda özellikle yeni toplumsal hareketlerde iletişim araçları bir taraftan 

ideolojik ve kültürel söylemlerin bir aracı olurken diğer taraftan tartışma konuların belirleyici 

rol oynamaktadır (Uysal, 2016, s. 97). Eski toplumsal hareketlerin yayılım ve kitleye ulaşım 

zorluğu çekmesi gibi sorunlar yeni dönemde kitle iletişim araçları ile aşılmış ve bu durum yeni 

toplumsal hareketlerin başarı düzeyinde eskiye nazaran artan bir eğilim göstermesine vesile 

olmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte bilginin insanlar arasında daha kolay 

yaygınlaşmaktadır. Bu durumla, bilgi alışverişi sağlanmakta ve dünyadaki gündemden 

etkilenilirken dünya gündemini yönlendirme olgusu da başlamaktadır (Cereci ve Özdemir, 

2015, s. 4). Kitleler değişim amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla mahkemeleri, meclisi ve 

kamuoyunu etki altına aldıracak olan iletişim araçlarından özellikle sosyal medyayı hedefe 

giden yolda en önemli araç olarak kullanmaktadırlar (Uysal, 2016, s. 103).  

Yeni toplumsal hareketlerin en önemli kaynağının sosyal medya olmasının sebebi, geleneksel 

medya (televizyon, gazete, vs.) sahipliği yüksek maliyet gerektiren bu araçlarının kullanım 
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haklarının eskiden olduğu gibi bugün de sıradan insana kapalı olmasıdır. Bunun yanı sıra tüm 

toplumda etki yaratacak konular hakkında gündem oluşturarak, bu konular hakkında tartışma 

ortamı başlatmaya çalışmakta ve en önemlisi ana akım medyanın yer vermediği konuların 

dolaşımını sağlayarak dünya gündemini oluşturucu güç haline gelmektedir (Sayımer, 2014, s. 

103).  

Mali ve ideolojik güç açısından, muhalifler tarafından geleneksel medyanın yaratılması ve 

varlığının devamlı kılınması oldukça zordur. Geleneksel medya araçlarının sahipliğinin, 

sistemin devam ettirilmesinde çıkarı olan kurum ve kuruluşların hegemonyası altında 

bulunması, ayrıca bu araçlar üzerindeki devlet hâkimiyeti, toplumsal hareket aktörlerini yeni 

medya teknolojilerine ve özellikle sosyal ağlara yönlenmesini zorunlu kılmıştır. İnternet, 

“maliyet anlamında iktidara olduğu kadar muhaliflere de ideolojilerini yeniden üretme olanağı 

sağlamaktadır”. Böylece, geleneksel medyada üretilen, tekçi ve iktidar ideolojisi içeriğine 

mahkûm olmak zorunda kalmayan bireyler, her türlü formattaki (ses, yazı, video) güce sahip 

sosyal ağlar aracılığıyla kolayca ulaşabilmektedir (Yedekçi, 2018, s. e59). 

Yeni toplumsal hareketlerde medyanın etkin işlevleri; bilgilendirme, propaganda, bağlantı 

(haberleşme ağı), örnek model( önceki başarılı hareketleri yayınlama) ve kitleyi 

yönlendirmektedir (Uysal, 2016, s. 104-113). Bu işlevler sayesinde Dünya’da ve Türkiye’de 

boykotların başlaması, savaş karşıtı mitinglerin yanı sıra Arap Baharı ve Gezi olayları gibi 

birçok eylem Batı kültüründeki demokrasi anlayışı ve çevrecilik, feminizm gibi küreselleşme 

olgusu ile beraber gelen kavramlar sosyal medya ile beraber toplumsal hareketlerin 

vazgeçilmezi olmuşlardır. “Kısacası modern toplumlar yaygın toplumsal hareket faaliyetleri 

açısında toplumsal hareket toplumu haline gelirken, yine modern siyaset de medyalı/araçlı 

siyaset haline gelmektedir” (Uysal, 2016, s. 98-99). Bu durumlar medya ile beraber toplumsal 

hareketlerin başarı oranını olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyanın yeni 

toplumsal hareketler üzerindeki etkilerini açıklamak amacıyla, Gezi Parkı Olayları ve Arap 

Baharı gibi güncel konularla aşağıda biraz daha detaylı aktarılacaktır.   

3.1.  Gezi Parkı Olayları 

Gezi Parkı Olayları 27 Mayıs 2013’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 

Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda, “Taksim Yayalaştırma Projesi” çerçevesinde Topçu 

Kışlası’nın yeniden inşasına tepki amaçlı halkın çadırlar kurarak küçük çaplı eylemleri ile 

başlamıştır. 29 Mayıs polis müdahalesine kadar barışçıl ve çevreci olan hareket bu olay 

akabinde farklı yönlere ve hedeflere kayarak katılımcılar tarafından kamuoyu oluşturulmaya 

başlanmıştır. Çevreci bir hareket olarak başlayan bu eylemler gelişen olaylar ve kitlelerin 

özellikle sosyal medya üzerinden birleşmesi ile tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya yayılan ve 

günlerce süren bir harekete dönüşmüştür. Sınıfsız ve belirsiz bir yapıya sahip olan kitle, çevreci 

hareketin dışına çıkarak özellikle hükümet politikalarına karşı protesto ve yürüyüşlere 

dönüşmüştür. Bu olaylar muhalif kesimce iktidarın yanlış politikalarını düzeltme mücadelesi 
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olarak haklı görülürken iktidar tarafından ülkenin bekasına saldırı ve darbe girişimi olarak hem 

dış güçlerin hem de içteki hainlerin komplosu olarak görülmüştür. 

Bu eylemlere farklı etniklere, kimliklere, dini inanışlara ve ideolojilere sahip bireylerin 

özellikle yeni iletişim ağları üzerinden örgütlenerek eylemleri gerçekleştirmesi yeni toplumsal 

hareketlerin en belirgin iki öğesi olan yeni kimlikli toplumsal örgütlenme ve iletişim ağını 

bünyesinde barındırmıştır. Tüm muhalif kesimin ve grupların karşı çıkmasına rağmen özellikle 

yürütülmeye çalışılan Taksim Yayalaştırma Projesi muhalif kesimlerin hükümete karşı biriken 

olguları da katlanınca küçük bir eylem iken ulus üstü önem arz eden bir hale bürünmüştür. 

Eylemlerin başlangıç noktasında ve hatta ilerleyen safhalarında ana akım medya tarafından göz 

ardı edilmesi alternatif medya araçlarına bir yönelmeyi başlatmıştır. Bu durumların yanı sıra 

özellikle sosyal medyada büyük çoğunluğa sahip hesapların dayanıklı veya dayanıksız 

mesajlarına karşı ana akım medyanın suskunluğu kitlenin merakını bu yöne çekmiştir. Özellikle 

sosyal medya aracılığıyla her katılımcının bir haberci edasıyla tüm anları ve görüntüleri 

paylaşması tüm eylemcilerin hem hükümete hem de ana akım medyaya karşı birleşip kendi 

gündemlerini oluşturduğu yeni toplumsal hareketler tanımına en uygun eylemlerden biri 

olmuştur.   

Türkiye’de video aktivizm konusunda dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilmekte olan 

Gezi Parkı Olayları, ifade özgürlüğüne, bilgiye dolaysız ulaşım hakkına önem veren 

katılımcılar bu beklentilerini karşılayamayan ana akım medya karşısında alternatif iletişim 

kanallarını üretmişlerdir (Yedekçi, 2018, s. e67).  Kısa sürede sosyal medya aracılığıyla tüm 

ülkeye yayılan bu durumlar tüm kesimlerden katılımı hızlandırıcı rol oynamıştır (Demir, 2015, 

s. 43). Çevreci hareket yerini farklı ideolojilere ve hedef olarak hükümete karşı ortak amaca 

sahip toplulukların, forumların, yazarların kitaplarını yayınladığı kütüphanelere dönüşmüştür. 

Bu eylemler çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Bayburt hariç 80 ilde 

eylemler ve destek yürüyüşleri gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Gezi Parkı Olaylarının sosyal medya kullanım etkinliğini çözmek amacıyla KONDA Araştırma 

Şirketi tarafından toplanılan veriler şöyle olmuştur. Gezi Parkı’nda yer alan dört bin eylemci 

ile yapılan araştırma sonucunda yüzde 69’luk oranla olayın duyulma alanı sosyal medya olarak 

belirtilmiştir. Burada yer alan katılımcıların yüzde 84’ü ise bir haberci edasıyla yayın yaparak 

toplumsal bilinç oluşturmaya çalışmıştır (Güzel, 2015). Diğer verilere baktığımızda Türkiye’de 

bu olaylar öncesinde (29 Mayıs 2013) 1,8 milyon olan Twitter kullanıcı sayısı olayların 

yaşanmaya başladığı ilk iki hafta içerisinde bu sayısı 10 milyonu aşan seviyeye gelmiştir. Bu 

durumun en büyük sebebi ise ana akım medyadan istenilen dönütün alınamaması olmuştur. 

Gezi Parkı Olaylarına karşı yapılan müdahaleler neticesinde, kitlenin hedef alanını büyütme 

isteği atılan twit sayısına da yansımıştır. Nitekim ilk gün 7 milyon olan bu sayı eylemcilere 

karşı yapılan şafak operasyonu neticesinde iki kattan fazla artış göstererek (18 milyon) en 

büyük sosyal medya direnişine sahne olmuştur (Çetin, 2013, s. 4-5). 
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Bu verilerden anlaşılacağı üzere gerek sosyal medyanın insanlar arası haberleşmeyi 

kolaylaştırdığı, organize olacak kitlenin oluşumunu sağlaması ve düşüncelerin kolay, düşük 

maliyetli ve hızlı bir seviyede olması yeni toplumsal hareketlerin toplanma, planlama ve hareket 

noktası olarak belirlemiştir. Sosyal medya, hareketin başlama noktası olmaktan ziyade yukarıda 

sayılan özellikleri toplumsal hareketlerin dönüşümünü sağlamıştır (Topbaş ve Işık, 2014, s. 

203). Sonuç olarak yeni toplumsal hareket çerçevesinde Gezi Parkı Olayları benzer amaçlarla 

üretilmiş çok sayıda video içerikle “Türkiye’nin en çok kayıt altına alınan” hareketi olmuştur 

(Aytaç, 2013, s. 68). Bununla beraber kontrolü, ana akım medyaya göre daha zor olan sosyal 

medya, toplum ve toplumsal hareketler için yeni baskı alanına dönüşmüştür. Geleneksel 

dönemde ki zaman, katılımcı ve mekân kısıtlığı bu sayede değişim göstermiş çekingen 

bireylerin de gizlilik ve ekran arkasında oluşu sayıyı artırmış, iletişim ve haberleşmenin 

kolaylığı yayılım zamanını hızlandırırken mekanı genişletici etken olmuştur (Topbaş ve Işık, 

2014, s. 203). 

3.2.  Arap Baharı  

Arap baharını, iktidarların demokratik olmaması, iktidar yapılarının kapalı olması ve ekonomik 

açıdan Batının bölgesel çıkarları bulunduğundan iktidardakileri desteklemesi gibi ekonomik, 

sosyal, kültürel ve demokrasi eksikliği gibi sorunlar sebep olmuştur (Demir, 2015, s. 32). Bu 

sorunların birikmesi neticesinde Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen iki olay şöyledir.  Birincisi 

28 Kasım 2010 tarihinde Tunus Devlet Başkanı’nın damadı Muhammed Şakir El Manteri’nin 

ihtişamlı davetinin Wikileaks belgelerinin internette yayılması ikincisi ise 10 Aralık 2010’da 

Tunus’ta bir seyyar satıcının (Muhammed Bouazizi) tepki amaçlı kendini yaktığı görüntülerinin 

kuzeni Ali tarafından sosyal medyada paylaşması ile Arap Baharı başlamıştır. Tunus’ta 

Başlayan olaylar tüm Ortadoğu’ya yayılım göstermiştir. Kimi ülkelerde şiddetli bir şekilde 

yaşanan protesto ve çatışma ortamı kimi ülkelerde ise daha sakin protestolarla yaşanmıştır 

(Demir, 2015, s. 32-35). Bu durumların sonucunda ortaya çıkan isyanlarda, Arap halkları, 

meşruluklarını ailelerinden, kolluk kuvvetlerinden alan diktatör iktidarlar yerine serbest ve adil 

seçimler sonucuyla belirleyecekleri iktidarlar tarafından yönetilmeyi talep etmişlerdir (Özpek, 

2013, s. 53).  

Arap halk hareketlerine “Arap Baharı” adının yanı sıra “Yasemin Devrimi”, “Twitter Devrimi”, 

“Facebook Devrimi” ve gazeteci Robert Fisk tarafından verilen “Arap Uyanışı” isimleri 

olmuştur. Tüm Arap coğrafyasına yayılmasıyla “dönüşüm, değişim ve güzelliklerin yeşereceği 

düşüncesi ile Arap Devrimi yerine Arap Baharı (Arap Spring) olarak isimlendirilmiştir. 

Ortadoğu’da oluşan durumlar; hükümetlere karşı protesto, ayaklanmalara dönüşmüş bu 

durumlar da çatışma, iç savaş akabinde ise mevcut hükümet ve liderlerin devrilmesine sahne 

olmuştur (Tekek, 2012). 

Arap Baharı başlangıç sürecinde güvenlik güçlerinin şiddeti (dövülerek öldürülen Halid Said), 

devleti protesto etmek amacıyla eylemcilerin intihar etmek amacıyla ülkelerin parlamentoları 
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önünde kendilerini yakması (Cezayirli Muhsin Buterfif) gibi olayların sosyal medyada 

yüklenimi ve yayını tetikleyici olmuştur. Bu durumla bireysel sorunlarla tetiklenen olaylar 

sınırları aşarak uluslararası bir soruna ve ses çıkaran kitleye dönüşmüştür. Özellikle kendini 

yakan göstericinin trajik durumunun yayınlanması aktivistlerin ve eylemcilerin destek olmak 

ve olaylara karşı ses çıkarmak amacıyla sosyal medyada birleşmesi bu alana rağbeti artırmıştır. 

Nitekim olaylar öncesi “Hepimiz Khaled’iz” Facebook sayfasının 130 bin olan üye sayısı 

olayların başlamasından kısa bir süre sonrasında 473 bin, daha sonrasında ise 730 bini aşan 

katılıma ulaşmıştır (Karagöz, 2013, s. 137).  

Mısır ve Libya yönetimlerinin internet erişimini engellemesi ile BBC ve CNN gibi küresel 

çaptaki ana akım medya kanallarının bile haber yapmakta zorlanmışlardır (Advan, 2015, s. 

164). Bütün bunlara karşın Facebook, YouTube ve Twitter üzerinden oluşturulan iletişim ağı 

sayesinde ‘işçi, öğrenci, öğretmen, hukukçu, gazeteci, insan hakları aktivistleri, muhalif 

siyasîleri ve karşıt grupları’ bile bir araya getirmiştir (Koçak, 2012, s. 28). Hükümet meydanını 

işgal eden göstericiler, meydanda çadırlar kurarak forumlar düzenlemişlerdir. “Direnişlerinin 

filmlerini çeken göstericiler, videolarını internet üzerinden dünyayla paylaşmış, duygularını 

Arapça, Fransızca ve İngilizce sloganlarla meydanların duvarlarına yazmışlardır” (Demir, 

2015, s. 35). Arap Baharı’nda yeni iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması, 

direnişlerin başarıya ulaşmasının nedenleri arasında gösterilmiştir. Direnişçiler görüşlerini, 

baskı ve sansür nedeniyle geleneksel kitle iletişim araçlarında aktaramadıkları için internet ve 

sosyal medyalar aracılığıyla kimliklerini gizleyerek fikirlerini özgürce ifade edebilmişlerdir 

(Kınık, 2012, s. 97). Arap Baharı’nda sosyal medya sayesinde kitleler, korkularını yenerek 

mobilize olmuş, hareketlere destek vermiş, sosyal medya aracılığıyla bilgi alıp gelişmelerden 

haberdar olarak birlik ve beraberlik içerisinde özgürlük mücadelelerini girişmişlerdir (Babacan, 

Haşlak & Hira, 2011, s. 66). 

Arap Baharı’nın tetikleyicisi olarak görülen Mohammed Bouazizi’nin kendini ilk yakan 

eylemci olmamıştır. Ondan önce Abdesselam Trimech, aynı yerde kendini yakmasına rağmen 

etki yaratamamıştır. Mohammed Abdsselam’dan farklı olarak kamera karşısında kendini 

yakması gündem oluşturmasında önemli rol oynamıştır. Bu durum kitlelerin bir olayı dayanak 

göstererek harekete geçmesine sebep olmuştur. Bununla beraber aynı ortamda planın yapılması, 

kitlenin bütünlük sağlayıp ortak hareket etmesi eylemlerin desteğini artırmış ve başarı oranını 

artırmıştır. Bu gelişmeler geleneksel olarak kamusal alan ve sivil toplumu zayıf olan ülkelerin 

sivil toplum hareketlerini uzun vadede güçlendirmiştir. Sosyal medya eylemler üzerinde 

söylemsel desteklerin yanı sıra insani ve silahlı yardımlara da dönüşümü hızlandırmıştır 

(Babacan vd., 2011, s. 80).   

4. SONUÇ 

Yeni toplumsal hareketlerde medyanın etkinliği her geçen gün artış gösterdiği artık yadsınamaz 

bir gerçek olmaktadır. Özellikle sosyal medyanın erişim kolaylığı yeni nesil hareketleri ve 
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kitleleri üzerinde sosyal, kültürel ve düşünsel olarak birçok etkiye sahip olmaktadır. Bu 

olguların yanında sosyal medya, kitlelerin mobilize ve organize olma aracı olarak birincil 

öneme sahiptir. Eskiden toplumsal hareket için aynı düşünceye sahip kişilerin toplanması, 

haberleşmesi çok zor bir olgu iken günümüzde bu durum sosyal medya ile dünyanın herhangi 

bir yerinde oluşan bir duruma anında kitleler haberdar olmakta ve sorun olarak görenler bu 

alanda birleşebilmektedir. Küresel medya ve ana akım medyanın iktidarlar lehine 

propagandaları daha sık yapması kendi haberini ve ağını kuran bir kitleyi oluşturmaktadır.  

Etkinlik derecesi artan sosyal medya ile toplumsal hareketler yeni yönler kazanmış nitekim 

Arap Baharı “sosyal medya devrimi” olarak isimlendirilecek kadar etkin kullanımı söz konusu 

olmaktadır. Yalnız sosyal medyanın doğruluk ve habercilik konusu netlik kazanmadan yayılım 

göstermesi ve kitleleri harekete geçirmesi özellikle Arap Baharı ve Gezi Parkı protestolarında 

tartışma konusu olmaktadır. Sosyal medyanın bu kadar etkin kullanılmasındaki diğer nedenler 

her an güncellenen, sansürsüz ve ulaşımı kolay olması yer almaktadır. Yukarıda ele aldığımız 

Arap Baharı ve Gezi Parkı Eylemlerinde anlaşılacağı üzere sosyal medyanın nasıl etkili bir araç 

olduğu artık kabullenmiş bir olgudur.  

Herhangi bir gelişmenin doğru analizi ve sonuçları için, yaşanan gelişmenin bir bütün olarak 

ele alınması ve arka planının doğru okunmasıyla mümkün olacaktır. Bu durumlar, sosyal 

medyanın, özellikle kitlesel paylaşım alanlarının ortaya çıkış süreci ve dünyanın her yerinde 

çeşitli kullanım alanlarına sahip olması, toplumsal şartların farklılığı ve deneyimini işaret 

etmektedir. “Bu nedenle herhangi bir toplumsal gelişmeyi kendi sosyolojik bağlamından 

kısmen veya tamamen kopartarak anlamaya çalışmak doğru sonuçlara ulaşmayı 

zorlaştıracaktır” (Babacan vd., 2011, s. 78).  

Bu durumdan hareketle Babacan ve diğerlerinin; “sosyal medya olmasaydı toplumsal hareketler 

yaşanmayacak mıydı?” sorusu sorulduğu zaman, iki harekette ele alındığında, aslında sosyal 

medya yankısından önce birçok olgunun oluştuğu, eylemlerin başladığı, yayılım gösterdiği 

görülmektedir (2011, s. 78). Sosyal medyanın buradaki en büyük rolü yayılımı hızlandıran ve 

katılımı artırıcı faktörüdür. Bir diğer şekilde bu soruya bakıldığında sosyal medyanın da aslında 

Çin, Japonya, ABD gibi gelişmiş teknolojik ağlara sahip alanlarda tek başına yetemeyecek bir 

faktör olduğu bir gerçek iken Tunus, Mısır’da kullanımın bu kadar rahat olması hâkim 

otoritenin güçlü bir siber ağa sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Arap Baharı’nda 

özellikle Tunus gibi ülkelere bakıldığında dünya basını yüksek bir destek sağlarken, Bahreyn 

gibi kimi ülkelere karşı pek bir destek verilmediği görülmektedir. Bu durum kimi zaman sosyal 

medyanın da artık küreselleşen dünyada bir silah olarak kullanılmaya başlandığı göstermekte 

ve ülkelerin dış siyasetine göre desteklerin şekillendiği görülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE KADININ SİYASAL TEMSİL SORUNU 

 

Zeliha SAĞNIÇ 1 

İbrahim MAZMAN 2 

Özet 

Demokrasi halkın yönetimi anlamına gelmektedir. Günümüz modern devletlerinin vazgeçilmez siyasi yönetim 

biçimini ifade etmektedir. Her siyasi yapılanmada olduğu gibi demokraside de birtakım sorunlar mevcuttur. 

Demokrasinin önem kazanmasından itibaren geçen süre zarfında belki de en sorunlu alan temsil konusudur. 

Özellikle kadın temsili konusunda, demokrasiden uzak bir yapının varlığı, komplece siyasi sistemi de 

sorgulatmaktadır. Bu nedenle devletler kadın temsili problemini ortadan kaldırmak için çeşitli politikalar 

uygulamaktadırlar. Ancak topluma yerleşen ataerkil yapı ve kadının gelişiminin önündeki kültürel engeller 

politikalarında uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Toplumsal algılama bakımından taban tabana zıt yapılara sahip 

olan siyaset ve kadın, elbette ki sorunlu bir konu olarak yazın hayatında da yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında 

siyasi hayatta kadın temsil sorunu ele alınacaktır. Çalışmanın amacı; Türkiye’de kadınların siyasi alana girme 

oranlarında artış olmasına rağmen etkin bir temsil gücünün bulunmamasını ve kadının siyasi alanda dar bir 

çerçeve içerisinde konumlandırılışını ortaya koymaktır. Bunu yaparken iki yöntem kullanılacaktır. Bunlardan ilki, 

kadın temsili konusu ile ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek bir literatür taraması yapılacak, diğeri ise 

Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında kadın milletvekillerinin temsil düzeyi ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kadın Hakları, Kadın Temsili, Toplumsal Cinsiyet. 

WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION ISSUE IN TURKEY 

 Abstract 

Democracy means public administration. It expresses the indispensable form of political governance of today's 

modern states. As in all political structures, there are some problems in democracy. Perhaps the most problematic 

area in the period since democracy gained importance is representation. The existence of a structure that is far 

from democracy, especially with regard to women's representation, also questions the entire political system. 

Therefore, states implement various policies to eliminate the problem of women's representation. However, the 

patriarchal structure that settles in society and cultural barriers to the development of women make it difficult to 

implement in their policies. Politics and women, which have diametrically opposed structures in terms of social 

perception, are of course also a problematic issue in the literature. In this study, the problem of women 

representation in political life will be discussed. Purpose of the study; lack of effective representation power 

despite the increase in the proportion of women entering the political arena in Turkey and is in a narrow bezel to 

reveal the positioning of women in the political sphere. Two methods will be used to do this. The first one will 

examine the literature on the subject of women's representation and the other will examine the level of 

representation of women MPs in the context of the Republican People's Party. 

Key Words : Politics, Women's Rights, Women's Representation, Gender. 
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1. GİRİŞ 

Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Değişimlerin toplumsal alana yansıması 

sonucu içerisinde yaşayan bireylerde değişme göstermektedir. Özellikle günümüz dünyasında 

bireylerin birbirleri ile iletişimleri daha kolaylaşmakta, istenilen her bilgiye ulaşılmakta ve 

diğer ülkelerde yaşanan gelişmeleri takip etmek mümkün olmaktadır. Elbette yaşanan bu hızlı 

değişim ve dönüşümün bir yansıması olarak bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu 

sorunlardan bazıları ülke içerisinde yaşanan dar çaplı sorunlar, bazıları ise tüm devletlerin 

karşılaştığı genel sorunlar olmaktadır. Tüm devletleri kapsayan bu sorunları ortadan kaldırma 

amacıyla çeşitli komisyonlar, kuruluşlar kurulmakta, toplantılar düzenlenmekte ve politikalar 

oluşturulmaktadır. Ancak hala aşılamayan ve üzerinde çalışılan konular mevcuttur. Aşılamayan 

bu sorunlardan bir tanesi de demokrasidir.  

Fransız Devrimine giden süreçte erkek ya da kadın fark etmeden insanlar eşitlik, adalet ve 

özgürlük için gösteriler yaptılar. Devrimin başarılı olması neticesinde ulus-devletler inşa 

edilmiş ve tarih yükselen bir burjuvaziye tanıklık etmiştir. Ulus devletlerin inşasıyla birlikte 

demokrasi ve insan hakları kavramı önem kazandı. Ancak bu yolda el ele yürüyen insanlar 

devrimle birlikte kadın ve erkek olarak bir ayrışmaya gittiler. Böylelikle insan hakları da sadece 

erkek hakları olarak algılanarak ‘erkek kardeşliği’ kapsar hale geldi. Modern ulus devletler ise 

Antik Yunandaki siyasi yapılanmadan farksız bir hale gelerek erkek yurttaşlardan oluşan bir 

toplum modeli kuruldu. Kadınları da kapsaması gereken insan hakları sadece erkekleri 

kapsayarak kadın hareketlerini de ateşleyen etken oldu. Emsalsiz bir olay gelişerek tarihte ilk 

kez kadın hareketleri bu dönemde sistemli hale geldi. Kültüre, devrimle birlikte yerleşen 

özgürlük, adalet, hak gibi kavramlar kadın hareketlerinin temelini oluşturmaktadır. Kadınlar 

kulüpler, dernekler oluşturarak diğer kadınlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmakta 

ve bu şekilde hem feminizmi oluşturmakta hem de feminist hareketleri ileri taşımaktadırlar 

(Arat, 2010, s.38). Kadın hareketleri ancak 20. yüzyılla birlikte etkili olmaya başladı. Bu 

tarihten itibaren kadınlar, tarih sahnesine sık sık çıkmaya başlamakta ve tüm dünyada etkin 

kadın hareketleri oluşmaktadır. Ancak yine de aile, devlet, din gibi kurumların kadınlarca 

eleştirilmesi aslında yaşanılan toplumun kurulu değerlerine de bir saldırıdır. Bu nedenle ilk 

kadın hareketleri oldukça tepki almakta ve kurulu olan ataerkil yapının korunmasına yönelik 

hareketler bastırılmaya çalışılmaktadır. 

Yükselen yeni toplum modeliyle birlikte enformasyon teknolojilerinin sınır tanımaz özelliği 

geleneksel yapıların çözülmesine neden olmaktadır. Toplum küçük gruplara ayrışmakta ve bu 

gruplarında her geçen gün güçlenmesi söz konusu olmaktadır (Bozkurt, 2014, s.303). 

Dezavantajlı gruplar enformasyon ağının da yaygın kullanımı sonucu bilinçlenmektedir. 

Toplumda dezavantajlı bulunan bir grupta kadınlar tarafından oluşmaktadır. Demokrasi tüm 

yurttaşların eşit olduğu ve dil, din, ırk, cinsiyet farkı olmadan tüm bireylerin eşit katılımını ifade 

etmektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan kadınların siyasal alana girmelerinde ve 

girdikten sonra siyasi yapı içerisindeki görevlendirmelerde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. 
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Eşit katılım ilkesinin uygulamada söz konusu olamaması sistemin çarklarında problem 

olduğunu da doğrular niteliktedir. Temsil sorunu sadece kadınları ilgilendiren bir konu olmayıp 

büyük demokrasi sorunlarının da başında gelmektedir. 

Dünyada kadınların statülerini elde etme aşamaları uzun dönemli değişimler ve kısa dönemli 

değişimler olarak ikiye ayrılmaktadır. İhtilaller, inkılaplar ve sosyal hareketler gibi kısa 

dönemli ya da endüstrileşme, eğitim, şehirleşme ve istihdam gibi uzun dönemli değişim 

durumlarında görülmektedir. Ancak kısa dönemli değişimlerde kadınların her zaman daha hızlı 

bir şekilde haklarını elde ettikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra devletlerin bizzat kadınlar 

için uyguladığı ve yaşamın her alanını kapsayan geniş politikalar mevcuttur. Gelişmekte olan 

ülkelere bakıldığında ise ulus inşası, modernleşme, milli kurtuluş hareketi gibi süreçlerde hak 

kazanımları ortaya çıkmaktadır. Acun’a göre (2007, s.92) Türkiye’deki süreçte tam olarak 

böyle işlemektedir. Türkiye’de modernleşme ve ulus inşası ile kadınlar haklarını bir bir elde 

etmekteler. Eğitimin değerinin anlaşılması ile kadınlar teşvik edilmekte ve modernleşmeleriyle 

birlikte toplumu da bu yolda ilerletmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda siyasal alan 

içerisinde kadının konumu da modernleşme ile paralel bir şekilde gelişme göstermektedir. 

Kabul edilen politikalar ile siyasal alana giren kadınlar cumhuriyetin ilk yıllarından beri yeterli 

sayıya ulaşamamaktadır. Söz konusu durumda ülke demokrasisine gölge düşürmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadının siyasi alandaki temsil sorunudur. Bu kapsamda 

Cumhuriyet Halk Partisi ele alınacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri varlığını koruması, 

Türk kadınının gelişimini tarihi bir zeminde ortaya koyması bakımından bu parti seçilmektedir. 

Siyasi alanda kadının gelişimini ve bugünkü mevcut durumu içermesi bakımından önem 

taşımaktadır. Partinin yürürlükte olan programı ve parti tüzüğü, kadın konusu açısından 

incelenmektedir. Parti içi demokrasi anlayışı, Türk demokrasisine katkıları, kadın konusunda 

var olan politikalarına da yer verilecektir. Bu veriler ışığında kadının Türkiye’deki temsil 

oranlarına ve bu sorunun günümüzde hangi aşamada olduğu ortaya konulacaktır. 

2. TOPLUMSAL CİNSİYET KAPSAMINDA KADINLARIN SİYASİ ALANA 

KATILIM SORUNU 

İnsanlar içinde yaşadıkları toplumsal çevre ile sürekli olarak etkileşime giren varlıklardır. Bu 

etkileşimin sonucunda toplumsal çevreden birçok kazanım elde etmektedirler. Lakin bu 

kazanımların hepsi pozitif özellikler taşımamakta, ‘toplumsal cinsiyete dayalı kalıp roller’ gibi 

olumsuz nitelikleri de bu çevreyle iletişimi sonucu almaktadırlar. Doğuştan sadece biyolojik 

farklılıklara sahip olarak dünyaya gelen çocuklar, cinsiyete dayalı kalıpları, zaman içerisinde 

toplumda yaşayarak öğrenmekte ve buna bağlı olarak davranışlarını geliştirmektedirler.  

Cinsiyete dayalı ayrımcılığın başladığı ilk yer aile olmaktadır. Kültürde var olan birtakım 

değerlerle kız ve erkek çocuklar yönlendirilmekte ve geleceğin eşitsizliğine ışık tutan bireyler 

yetiştirilmektedir. Bu eşitsizlik içerisinde kadın her zaman daha az değerli gibi gösterilerek, 

kendi kişisel kararlarını alırken bile baba, ağabey, koca gibi eril kişiliklere danışması 
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beklenmektedir. Bu durum kültüre o kadar çok nüfuz etmektedir ki artık normalleşen bir süreç 

olarak karşılanarak, var olan sistemin sürdürülmesine neden olmaktadır. Tüm bunlar da kadının 

kendine güvensiz, pasif, kararsız, kendi adına karar veremez hale gelmesine sebep olmaktadır. 

Ayrıca tipik geleneksel kadın imajını da ortaya çıkaran etkenlerdir. Yaşanan bu toplumsal 

süreçler sonucunda kadın, özel alana atılarak kamusal alana dahil olamamaktadır. Kalıpsal 

rolleri kabul etmeyen kadınlar da dışlanma başta olmak üzere çeşitli toplumsal cezalara tabi 

olmak zorundadırlar. Kadına dayatılan engeller, onun siyasi ve ekonomik hayata katılımını da 

olumsuz yönde etkilemektedir (Dinç Kahraman, 2010, s.30-31).  Tüm dünya kapsamında 

kadınların siyasi hayata katılım oranları oldukça düşüktür. Bunun nedeni olarak erkek egemenli 

bir kültürün var olması ve erkek egemenli siyasi hayatın toplumlarda tercih edilmesidir. Siyasi 

hayat, eril pratiklere göre oluşturulmuş, iktidar ve otorite tamamen erkeklere ait bir kavram 

olarak görülerek günümüze kadar gelmiştir. Kurulu bu sistem, kadınların siyasi alana dahil 

olma sürecini engellemekte ve temsil oranlarını da düşürmektedir.  

Aile, sahip olduğu ekonomik ve kültürel sermaye ile kadın ve erkeklerin hem kişisel 

kimliklerini oluştururken hem de sosyal kimliklerinin oluşmasında etkilidir. Eğitim ve sınıfsal 

farklılıkları ile de bireyin yaşamını etkileyen ilk faktör ailedir. Her aile yapısına göre farklı 

farklı bireyler yetişirken, hayat terbiyesi adı altında ve kurumsal olarak eğitimle de pekiştirilen, 

toplumsal cinsiyet algısı, kadın ya da erkeklere geleneksel kültür kodlarını benimseterek 

bireylerin sosyalleşmesini sağlamaktadır. Bu süreçte kadın, geleneksel rolleri içselleştirme 

yoluna giderek var olan davranışları benimsemekte ve erkeğe, bağımlılık rolünü yaşam 

boyunca kabul etmektedir (Aktaş, 2013, s.59). Erkekler genellikle ‘saldırgan’, ‘girişken’, 

kadınlar ise ‘edilgen’, ‘uysal’ olarak toplumsal nitelendirmelere sahiptirler. Bu ayrım 

sonucunda birtakım dikotomilerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar akıl/duygu, kültür/doğa, 

zihin/beden gibi ayrımlar olmakta ve her durumda bunlardan ilki erkeğe ikincisi ise kadına ait 

sıfatlar olmaktadır. Ayrımlar sonucu toplumda girişken doğaları gereği iş ve politika alanında 

erkeklerin başarılı olacağı inancı yaygınken uysal ve yetiştirici tabiatları kadınları doğal olarak 

bebek ve çocuk bakıcısı yapmıştır. Kadınlar, hemşirelik, öğretmenlik gibi bakım uzmanlığı 

olarak adlandırılan işlerle sınırlamaktadırlar. (Entwistle, 2014, s.217).  

Doğa, duygusallık, öznellik, irrasyonellik, yardımseverlik gibi olgular kadınların siyasete dahil 

olmalarını engellemektedir. Ayrıca siyasi alanla tam zıt kavramlar olarak 

değerlendirilmektedir. Bourdieu’da bulunan ‘simgesel makine’ kavramı özel alan ve kamusal 

alan dikotomisinin ve bu ayrımın yarattığı karşıtlıkların toplumsal kabulünün yaygınlığına 

işaret eder. Bu olgu kadınlar tarafından da içselleştirmiş, erkek egemen kültürün var olması ve 

ilerlemesi bu şekilde devam etmiştir. Erkek, yoğun bir şekilde kamusal alanda bulunurken bu 

durumda siyasi hayatı besleyen önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. (Pınarcıoğlu, 

2017, s.17). Tüm bu süreçler kadını özel alana atmakla kalmamış onun sorunlarını da özel 

olarak algılatıp gündeme gelmesine engel olmuştur. Ataerkilliğin baskın oluşu ve bu yapının 
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kültürün her alanına kodlanması, sistemin sürdürülebilmesi amacıyla üstü kapatılan sorunlar 

olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye de kamusal ve özel alan ayrımı, cinsiyet temelli kurulmakta ve bu dikotomi kadınları 

özel alana ait olarak nitelendirmektedir. Bu ayrım çerçevesinde kadına yüklenen bir takım 

toplumsal roller, kadının siyasi alana girmesini de engelleyen bir unsurdur. Kadınlara dayatılan 

geleneksel roller sonucunda ise ikili iş yükü alan kadınlar ya bu süreçte daha fazla yorulmakta 

ya da bu süreçlere hiç dahil olmamaktadırlar. Günümüzde Habermas’ın (2002, s.324) da 

bahsettiği gibi kamusal alan ve özel alan çözülse dahi kadınların yaşayış biçimlerinde bu 

ayrımın izlerini hala görmekteyiz. Bu ayrımla toplumsal alana yerleşen kalıp roller, kadınında 

gelişimini engellemektedir. Cinsiyet eşitsizliği, ataerkil yapının da desteklemesiyle hayatın en 

derinliklerine yerleşen bir olgudur. En klasik örnekleri olan kızlara pembe, erkeklere mavi 

renkli eşyaların seçilmesi bile günümüzde mevcudiyetini korumaktadır. Yıllardır tartışılan bu 

sorun aşılamayan ve büyük boyutlu bir toplumsal sorundur. Cinsiyet eşitsizliği, günümüz 

devletlerinin de gündemini oluştururken siyasi yapılanma içerisindeki yeri oldukça önemlidir. 

Eşitsizliğin yansımasının en somut halini oluşturan siyasi hayat, kadınlar için aşılması gereken 

bir sorundur.  

Türkiye’de siyasi alanda az görülen kadınların diğer önemli sorunlarından bir tanesi de liderlik 

vasıflarında görülememe olgusudur. Bir şekilde lider olabilen kadınların ise görevlerine 

bakıldığında daha sınırlı sayıda sorumluluğu olduğu bilinmektedir. Kadınların siyasal yaşama 

katılımı her zaman daha pasif bir konumdadır. Bunun nedeni olarak da genellikle kadına 

yüklenen ikili iş yükü gösterilmektedir. İyi bir anne, iyi bir eş olmaya çalışan kadınlar, aynı 

zamanda siyasi yaşamda yükselirken yeni sorumluluklarda almaktadırlar. Geleneksel kalıplarla 

yetişen bireylerin yine geleneksel roller içerisinde hareket etmesi beklenen bir gerçektir (Belli, 

2017, s.74). Günümüzde dahi kadınların politik alanda bağımsızdan aday olup seçilme şansı 

oldukça düşüktür ve kadınların parti içine seçilme şansıda oldukça azdır. Bunun nedeni partiye 

seçilen adayların, demokratik olmaktan uzak oluşu ve partinin üst düzey kesimleri tarafından 

adayların belirlenmesi sorunu olmaktadır. Özellikle para, zaman, güçlü kamusal ilişki ağları, 

eğitim ve deneyim gibi politik kaynak unsurlarına sahip olan bireylerin daha ön plana çıkması 

ve tüm bu niteliklerin içerisinde kadının dezavantajlı konumu kadını daha geri plana atmaktadır 

(Alkan, 2004, s.72). 

Siyasette mevcut olan erkek egemenli anlayışı kırmanın yolu yine kadınlardan geçmektedir. 

Kadınlar temsil bakımından kendi oranlarını siyasi politikada arttırarak toplumda var olan 

cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmalı ve kadınlığa ait olan rolleri dönüşüme sokmalıdırlar. 

Yapılan son çalışmalar ortaya koyuyor ki Türkiye kadın politikacı görmeye isteklidir fakat 

kadınların özellikle erkek politikacılar tarafından engellendikleri bilinmektedir. (Sancar, 2008, 

s.178). Var olan tüm bu sistem kadınların siyasete eksik katılımını ve yeterince temsil 

edilmemesine neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların siyasi alana 

girmesini engellerken bir de siyasete katılan kadınları olumsuz etkilemekte, kadının nitelikli 
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temsil gücünü kullanmamasına neden olmaktadır. Temsil sorunu halledildikten sonra 

kadınların problemleri daha fazla görünür olmaya başlayacak ve zamanla etkin politikalar ile 

var olan kalıplar kırılarak daha çok ilerleme sağlanacaktır.  

3. TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETLERİ VE KADINLARIN SİYASİ DÖNÜŞÜMÜ  

Kadınlar, Türk toplumu için eski devirlerden beri önemli görülmektedir. Ziya Gökalp’in de 

(2017, s.180) bahsettiği gibi başka hiçbir toplum, kadınına Türkler kadar değer vermemektedir. 

Osmanlı’dan önceki dönemlerde kadınların gerek toplumsal gerek siyasal alanda 

görünürlüklerinin oldukları bilinmektedir. Ancak Osmanlı Devleti ile Arap kültürünün artması 

neticesinde kadın da eve kapanmakta ve var olan yasalarla birlikte karanlık bir döneme 

girmektedir. Bu süreç tüm dünyada etkili olan modernizme kadar devam etmekte ve bu dönemle 

birlikte Türk kadını da kendi mevcudiyetini değiştirmek için harekete geçmektedir.  

Türkiye’de kadın hareketleri, Osmanlının son döneminden itibaren başlatılmaktadır. Osmanlı 

Devleti, Tanzimat’la birlikte yönünü Batıya çevirdiğini tam anlamı ile göstermektedir. Yaşanan 

gelişmeler neticesinde güç kaybı yaşayan devlet, gerilemeyi ve yıkılmayı durdurma amaçlı 

Tanzimat Fermanı ile ülkede yaşayan halkına birtakım haklar tanıdı. Bunun neticesinde dolaylı 

ve doğrudan olarak kadın konusunda da iyileşmeler yaşandı. Tanzimat Fermanıyla, kadınlar 

miras hakkını elde etmekte, cariyelik son bulmakta ve eğitim hakkını kazanmaktadırlar. 

Yaşanan bu süreçle birlikte kadınlara kamu alanının kapıları da açılmaktadır. Bu dönemde 

yayımlanmaya başlayan Terakki gazetesi özel bir önem taşımaktadır. Kadınların siyasal hayata 

katılması gerektiğini vurgulayan ve kadın haklarını gündeme getiren ilk gazetedir (Çitçi, 1982). 

Tanzimat devrinde yaşanılan tüm gelişmeler oldukça üst düzeyde kalmakta ve verilen 

haklardan sadece şehirde yaşayan kadınlar yararlanmaktadırlar. 

İkinci Meşrutiyete gelindiğinde kadın konusunda bazı gelişmeler yaşandı. Bu dönemde 

kadınlar, verilen eğitimle birlikte daha fazla bilinçlenmekte ve bu durumda davranışlarına 

yansımaktadır. Kadın hareketlerinin canlanmaya başlaması ile bu dönem toplumsal alanda 

kadınların görünürlükleri de artmaya başladı. Bin dokuz yüz sekiz sonrasında aydın kesimli 

kadınlar tarafından, feminist temelli dernekler kurularak kadın haklarının ve kadın 

hareketlerinin kurumsal bir zemine dayandığı görülmektedir. İkinci Meşrutiyetle birlikte 

kadınlar daha fazla gelişim sağlamakta ve eğitimin yayılması sonucu okuyan aydın tabaka 

kadınların sayısı artmaktadır. Kurtuluş Savaşıyla birlikte yeni döneme giren devlet, kadını 

erkeği ayırmadan bir bütün içerisinde milli kurtuluş hareketine başladı. Bu dönemde kadınlar 

kürsülerde konuşmalar yapmakta, cephede askerle omuz omuza savaşmakta ve ülke ekonomisi 

için üretim yapmaktadır. Tüm bu süreçler kadına olan inancın artmasına neden olup 

cumhuriyetle birlikte verilen haklarında temelini teşkil etmektedir. (Kırkpınar, 1999, s.150). 

Çoğunlukla erkeklerin cephede yer alması neticesinde kadınların boşalan kamu ve kuruluşları 

doldurması aktif olarak toplumda da yer almasını sağlamıştır. Kadınların, eski sert kalıp 

yargıları kırmasına neden olan bu yapılanma, Türk kadının gelişimi için büyük öneme sahiptir. 
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Türkiye’de kadının, toplumsal alanda yaşanan değişimi, modernleşmeye paralel olarak ilerleme 

göstermektedir. Batılı anlamda bir gelişim sağlamak amacıyla birçok alanda yeni yasaların 

gelmesi, kadınlarında olanaklarının artmasına neden olmaktadır. Kadınlar modernleşmeyle 

birlikte sokakta görünmeye, kamusal alanlara dahil olmaya başladılar. Osmanlıdan 

Cumhuriyete geçiş süreci kadın kimliğinin de değişmesine ve kadın konusunun hızlı bir 

biçimde gündeme gelmesine neden olmuştur. Yeni rejimde milliyetçiliğin yerleştirilmesi, 

modernizmin sağlanması, ulus inşası gibi önemli sorumluluklar kadınlara verildi. Kadının, 

analık rolü üzerinden verilen bu sorumluluklarla ülkenin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu 

dönemde özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde modern bir toplum kurabilmek 

amacıyla önemli atılımlar söz konudur. Modern bir toplum kurabilmenin yolu, vatandaşları 

arasında ayrım gözetmeyen ve eşit, adil, laik bir toplumsal alan oluşturabilmektir.  Bu konuda 

ilk önemli adım ise eğitim alanında karma okulların varlığıdır. Ülkedeki demokratik ortamın 

artması ve eğitim kurumlarının laikleşmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bin dokuz yüz 

yirmi üç yılında Nazihe Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Fırkası oluşturarak siyasal, 

toplumsal ve ekonomik alanlarda kadınlar hak elde etmek istediklerini dile getirdiler. Bunun 

yanı sıra Türkiye’nin ilk kadın örgütü olarak Türk Kadınlar Birliği kurulmuş ve özellikle 

kadınların siyasi alanda hak kazanımında etkili olmuştur (Arat, 1998, s.90). Sosyal yaşamı 

düzenlemek amacıyla 1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile çok eşlilik sona 

ermekte ve kadın ile erkeğe boşanma hakkı tanınmaktadır. Sosyal alandan sonra siyasi alanda 

da yeni kanunlar kabul edilmiş, 1930 yılında yerel seçimlerde oy kullanan kadınlar, 1934 yılıyla 

birlikte genel seçimlerde oy kullanmaya hak kazanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte kadınlar 

siyasal alanda vatandaş olarak yer edindiler. Bu dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin yanı sıra 

eğitim üzerinde de durulmaktadır. Eğitim seviyesinin artmasının ülke modernleşmesine katkı 

sağlaması amacıyla kadınların üniversitelere girmeleri teşvik edilmektedir.  

Yine aynı yıl, İsviçre Medeni Kanun’u ile kadın ve erkek arasındaki eşitlik ve demokratik ortam 

yasalarda büyük oranda sağlandı. Kanunun kabulüyle birlikte Türk kadının modernleşmesinin 

ve bu kapsamda haklarını elde etmesinin yolu da açılmış oldu. Kadınların 1935 yılında seçme 

ve seçilme hakkını elde etmesiyle birlikte Beşinci Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili 

parlamentodaki yerini aldı. 1936’da ise bir milletvekili daha girerek meclisteki oran %4,6’ya 

yükseldi. Türkiye’de 1935 yılından 1991 yılına kadar 125 kadın parlamentoya girebilmiştir 

(Doğramacı, 1992, s.125).  Bu dönem de siyasi partilerin politikalarında kadınlar yer almakla 

birlikte yine de ikincil konumda bulundukları aşikardır. Ayrıca ilk dönem kadın 

milletvekillerinin meclise girebilmesini ve birtakım hakları elde etmesinin erkek egemen siyasi 

yapılanma içerisinde tepeden inme politikalarla verildiği eleştirilmektedir. Bu yönde kadın 

taleplerinin olmayışı ve daha demokratik ortamın oluşması için yapılan politikalar eleştirilere 

de yelken açmaktadır. Ancak kurulan kadın örgütü, kadınların Kurtuluş Savaşındaki aktifliği 

ve Türk toplumunun kültüründe var olan kadın değeri bu hakların kazanımında büyük paya 

sahiptir. 
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Türkiye, 1946 yılında demokratikleşme sürecine gitmekte ve çok partili hayata geçiş 

yaşanmaktadır. Çok partili hayata geçişle birlikte Türkiye’nin gündemine yeni demokratik 

sorunlar dahil olarak kadınların problemleri ikinci plana atılmaya başlandı. Milletvekili sayısı, 

Cumhuriyet tarihinin en düşük oranı %1’lik seviye ile bu dönemde yaşandı. Her ne kadar 

parlamentoda kadın milletvekili sayısı düşmüş olsa da ilk döneme oranla kadınların siyasal 

alanda daha aktif olduğu bilinmektedir. Önce CHP de sonra giderek diğer partilere yayılan 

kadın örgütlenmeleri, kadınların siyasal alana hazırlanmasında etkili olmaktadır (Güneş Ayata, 

1998, s.237). Çok partili hayata geçiş sürecindeki düşüklükten sonra Kadın Kolları ile 

kadınların siyasal alana da ilgisi artmaktadır. Kadın Kolları ilk olarak Cumhuriyet Halk 

Partisinin bünyesinde kuruldu. Ancak kadınların, bu kollar ile siyasi hayatta kadınca görevlerin 

içerisine sokulması eleştirilmektedir. Yine de bağımsız kadınlar için örnek teşkil etmesi 

bakımından önem taşımaktadır (Gençkaya, 2011, s.13). Kadınların siyasi hayat içerinde 

davranışları da farklılaşmakta, bu dönemde toplumda var olan toplumsal cinsiyetçiliğinde etkisi 

ile kadınlar eril kişilikler gibi davranarak siyasete dahil olmaya çalışmışlardır. 1980’lerle 

birlikte siyasette giderek artan kadın oranlarına şahit olunsa da kadınlar eril düzen içerisinde 

eril niteliklerle ya da Babanın kızı Tansu Çiller, evin kızı Meral Akşener gibi pasif nesne ve 

özel alana ait nitelendirilmelere maruz kalmaktadırlar.   

Kadınların hak talepleri ve hareketlenmeleri sonucunda kamusal alan ve özel alan ayrımı ancak 

1980’li yıllarda alevlenerek Türkiye gündemine düşmektedir. Bu tartışma daha çok başörtüsü 

sorunu ile birleşme göstermektedir. Başörtülü kadınlarında kamusal alana dahil olmaları 

vurgulanmakta ve bu çerçevede kamusal ve özel alan ayrımını yıkmayı amaçlamaktadırlar. 

Örtünme olgusu, devlet tarafından kadınların kamusal alana dahil olmalarının önünde engel 

olan bir etmen olarak gösterilmekte ve kadının konumu da böylelikle korunmaktadır (Acar 

Savran, 2002, s.270). AK Parti, 2000’li yıllarla iktidar olarak İslamcı politikalarla birlikte 

başörtü sorununu ortadan kaldırmayı söylemlerinde sıkça yer vermiştir. Bu dönemde kadınlar, 

başörtüsü sorununu yapılan politikalarla birlikte ortadan kaldırmışlar. Bununla birlikte 

kadınların artık kamusal alanda daha sık görülme olanakları da artmaktadır. Türkiye, 1982 

tarihinde CEDAW sözleşmesini imzalayarak kadın için uygulanan politikaları da somutlaştırdı. 

Tam anlamıyla bu sürece 1985 yılında dahil olmasıyla birlikte ancak 1986 yılında yürürlüğe 

koyduğu görülmektedir (İçişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Ortak Programı Ekibi, 2008: 12-

13). Sözleşmenin Türkiye de kabul edilmesinden sonra kadın ve erkek eşitliğine yönelik 

politikaların oluşumuna hız verilmekte, bu konuda yapılan araştırmaların sayısında bir artış 

gözlemlenmekte ve kadının toplumsal alanda güçlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler 

artmaktadır. Bu konuda önemli atılımlar planlanmakta, bu planlarda CEDAW ile yasalarda yer 

almaya başlamaktadır. Politikaları geliştirmek amacıyla 1990 yılında Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur (Parlak Börü, 2017, s.53-54). Lakin uygulama alanına bakıldığı zaman 

var olan politikaların işlerliği tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir.  
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Mecliste, 1983 yılıyla birlikte siyasi alanda kadın temsil düzeyi %3 oranla biraz daha artış 

yaşamış, 1990 yılında %4, 2002 yılında %4,4, 2007 yılında yapılan seçimlerle ise %9,1 olarak 

artış yaşamaktadır. Böylelikle temsil düzeyi, cumhuriyet döneminin en yüksek oranını almıştır. 

Kadın oranlarında yaşanan artışla birlikte ve kadınların eğitim seviyelerinin artmasıyla 1987 

yılında bir kadın milletvekili hükümette yer alabildi. Kadınların 1990’larla birlikte siyasi alanda 

görünürlükleri artış yaşamakta ve kadınlara ait kurulan kuruluş sayısında da fazlalaşma söz 

konusu olmaktadır. Kadın sorunları ilk kez 1991 yılında bir bakanlığın himayesine verildi. Yine 

ilk kez bir kadın başbakan 1993 yılında göreve gelmiştir. Yerel düzeydeki temsil oranına 

bakıldığında ise kadınların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Kadınların siyasal 

yaşamda daha aktif olmasının ve daha da yükselmesinin yolu yerel katılımdan geçerken, 

erkeklere oranla bakıldığında çok aşağı seviyelerdedir. Mecliste, 2011 seçimlerinde kadınların 

oranı %14,5 seviyeye yükselmekte ve bu oran gitgide artan kadın katılımını gösterirken hala 

yetersiz seviyede olduğunu da göstermektedir. Bu tarihlerde Kuzey Avrupa ülkelerinde kadın 

parlamenter oranın %40 olduğu bilinmektedir. Dünya ülkelerine bakıldığı zaman kadının 

siyasal hayata katılımı özellikle Almanya, İtalya, Norveç, İsveç gibi demokrasilerin gelişmiş 

olduğu ülkelerde, kendi tüzüklerine koydukları kurallarla önemli gelişmeler sağladığı 

görülmektedir. Özellikle 1990’lar ve 2000’li yılların başlarında dünyada esen demokrasi 

rüzgarları otoriter rejimlerinde demokratikleşmesine neden olmakta ve bu da kadınların hakları 

için savaşmalarının yolunu açmaktadır. Arjantin, Latin Amerika, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Mozambik gibi ülkeler bu konuda önemli atılımların gerçekleştirildiği ülkelerdendir. Özellikle 

bu ülkelerin kota uygulamasına geçmesi siyasi alanda kadın görünürlüğünün artmasına neden 

olmaktadır (Sancar, 2008, s.179). Türkiye’de, 2002 yılıyla Yeni Medeni Kanun yürürlüğe girdi. 

Bu kanunla kadınlara medeni alanda yer alan tüm haklar verilmekte hatta verilen haklar 

konusunda birçok Batılı ülkeyi geçildiği de bilinmektedir. 

Yapılan son seçimlerde göstermektedir ki kadın oranları günümüzde dahi çok düşük 

seviyededir. Söz konusu bu olguda kadınların eksik temsiline sebebiyet vermektedir. Temsil 

konusu aslında daha yeni ortaya çıkan bir kavram olarak değerlendirilebilir. Antik Yunan’da 

da var olmakla birlikte gündeme gelmesi ve bir sorun olarak ele alınması özellikle devletlerin 

daha fazla demokratik olmaya çalıştığı şu dönemlere denk düşmektedir. Aydınlanma 

düşünürlerinden J. Locke kadının doğa kaynaklı ikinci sınıfta olduğunu, Machievelli ise kadının 

akılcılıktan çok duygusal oluşunu, Hobbes ise kadının sözleşme yolu ile haklarını eşine 

devrederek siyasete girmemesi gerektiğini vurgulayan düşünceleri mevcuttur. Kadının üreme 

görevi ve analık duygusu onun kamusal alan dışında bırakılmasına neden olan en önemli 

sebeplerden bir tanesidir. Aydınlanma çağıyla birlikte erkekler aklın olduğu kamusal alanda 

haklarını bir bir geri alırken kadınlar akıl dışı varlıklar olarak özel alana sıkıştırılmaktadırlar. 

Bu döneme kadar kadınların eşleri ya da babaları tarafından en iyi biçimde temsil edildiğine 

dair var olan geleneksel inanç Mary Astel, Cady Stanton, Mary Wollstonecraft gibi güçlü 

kadınlar tarafından kırılmaya çalışıldı. (Günindi Ersöz, 2015, s.87). Demokrasinin önündeki en 

büyük engellerden olan temsil konusu birçok gelişmiş ülkede bile hala aşılamamış bir krizdir. 
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Türkiye’de gelişen sürece bakıldığında Atatürk’ün de katkıları ile kadınların haklarını elde 

etmesinin hızlı bir şekilde başladığı görülmektedir. Laik hukuk ile kadınların her alanda önleri 

açılmaya başlamaktadır. Hatta Türkiye’de kabul edilen Medeni Kanunlarla birçok Batılı 

ülkenin ilerisinde demokratik yasalara sahip oluşumuz kadın konusunda bir avantajdır. Lakin 

kültüre yerleşen ataerkillik söz konusu yasaların işlerliğini de engellemektedir. Toplumsal 

alanın bilinçlenmesi ile aşılabilecek bu büyük sorun demokrasinin de bir sorunudur. 

4. CUMHURİYET HALK PARTİSİ KAPSAMINDA KADIN 

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Halk 

Partisi’ adı altında açılmıştır. Bugünkü adını 1935 yılında almıştır. Öncüsü olduğu birçok 

reformla Türkiye’nin çağdaş partisi olarak nitelendirilmektedir. 1960 yılında yaşanan modern 

süreçlerle kendi nitelendirmesini ‘ortanın solu’ şeklinde yaptı. 1970’lerde ise demokratik sol 

şeklinde tanımlayarak, ‘düzen partisinden’ ‘değişimin partisine’, ‘devlet partisinden’, ‘halkın 

partisine’ şeklinde dönüştüğüne yer vermektedir. Türkiye’nin modernleşme ve 

demokratikleşme sürecinde öncü rol oynadığı da belirtilmektedir. Çağdaş sosyal demokrasinin 

değerlerinden ‘özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü demokratikleşme’ CHP’nin de 

özellikle vurguladığı ilkelerdendir (https://www.chp.org.tr/haberler/chp-tarihi, 2019). 

Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük amacı vatandaşları arasında eşit ve modern bir toplum 

kurmaktır. Kadınların da erkekler ile eşit olmalarını ve kadınların ikincil konumda olduklarını 

vurgulayan ayrıca kadının kamusal alana dahil olabilmesi için önünün açılmasını vurgulayan 

ilk parti olma özelliğini de elinde bulundurmaktadır.  

Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin teklifi neticesinde İsviçre Medeni 

Kanununun kabulü ile kadın ve erkek arasındaki eşitliğin ve demokratik ortamın büyük ölçüde 

yasalara yansımasını sağlayan CHP Hükümeti, medeni kanun ile birlikte kadınlarında 

modernleşmesinin ve bu kapsamda haklarının devredilmesini sağladı. Kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı tanındıktan sonra 17 kadın milletvekili 1935 yılında parlamento da yer aldı. Daha 

sonra bir kadın milletvekilinin de katılımı ile bu sayı 18’e yükseldi ve modernleşmenin simgesi 

olarak parlamentoya giriş yaptılar. TBMM’de 1935 yılında yapılan ilk genel seçimde  giren 

Cumhuriyetin ilk kadın milletvekilleri: Mebrure GÖNENÇ (Afyonkarahisar), Şekibe 

İNSEL(Bursa), Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma Şakir MEMİK(Edirne), Fakihe 

ÖYMEN(İstanbul), Ferruh GÜRGÜP(Kayseri), Bahire Bedir MOROVA(Konya), Mihri 

PEKTAŞ(Malatya), Meliha ULAŞ(Samsun), Esma NAYMAN (SEYHAN), Sabiha Gökçül 

ERBAY(Balıkesir), Semiha HIZAL(Trabzon), Satı ÇIRPAN(Ankara), Benal İştar 

ARIMAN(İzmir), Türkan Baştuğ ÖRS(Antalya), Nakiye ELGÜN (ERZURUM), Sabiha 

GÖRKEY (Sivas), Hatice ÖZGENER(Çankırı- 1936 ara seçim) ( Gökçimen, 2008, s.22- 23).  

Seçilen kadın milletvekillerine bakıldığında genellikle eğitim seviyesi yüksek kadınlar yer 

almakla birlikte çiftçi, öğretmen gibi değişik meslek gruplarından da yer alan kadınlarda 

mevcuttur.  

https://www.chp.org.tr/haberler/chp-tarihi
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Meclise giren kadınların iş dağılımına bakıldığı zaman Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, 

Anayasa gibi komisyonlara katılamadıkları ve bu alanlarda temsiliyetinin söz konusu olmadığı 

görülmektedir. En çok dahil oldukları bakanlık ise Gümrük olmaktadır. Meclise giren ilk kadın 

üyelerden sadece 8 tanesi ikinci döneme seçilebilmiştir. Ayrıca ilk kadın milletvekilleri, 

meclise girmeden önce yerel yönetim kademelerinde yer aldılar. İlk kadın parlamenterler, 

modernleşmenin simgesi niteliğini taşıdığı için eril siyasi atıflara maruz kalmakta ve erkek 

eliyle meclise dahil edildiği için eleştirilmektedir. Arat’ın yaptığı bir araştırmada ise ilk dönem 

kadın milletvekillerinin en önemli özelliği, kadın sorunlarını ve kadın perspektifini meclis 

gündemine sokmalarıdır. Kadın eşitliği, kadın hakları gibi geniş konular olmasa da burada yer 

alan kadın milletvekilleri kendi kadın dünyalarına ait sorunları dile getirmekle bile büyük bir 

başarı elde etmişlerdir (Arat, 1998, s.256). Türkiye'de milletvekili seçimlerinde aday belirleme 

stratejisine bakıldığında 1961 yılına kadar herhangi bir müdahale olmaması yani görünürde tam 

hürriyet içerisinde adayların belirlenmesi söz konusudur. Bu dönemden sonra bugünkü var olan 

sistemin temelini oluşturan yeni açılımlar ortaya çıkmaktadır. Ancak uygulama alanında bugün 

dahil olmak üzere milletvekilleri seçilirken belirli kıstaslar bulunmaktadır.  

Çok partili hayata geçiş yaşanmasıyla birlikte yaşanan gündem değişikliği artık kadınların 

siyasi alana girmesini sağlayan üst politikaların azalmasına neden oldu. Türkiye’nin gündemine 

çok partili yaşamın yerleştirilmeye çalışılması ve ekonomik sorunlar girmektedir. Bunun 

neticesinde siyasi alanda sayıları azalan kadınları yine Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde 

kurulan Kadın Kolları tekrardan siyasete katılımlarını sağlandı. Kadın Kollarının aktifleşmesi 

özellikle CHP için ağrılığını hissettirmişse de kadını belirli görevlerin içerisine bir başka tabirle 

kadınca görevlerin içerisine sokmasına neden oldu. Bu kapsamda eleştirilerinde odağı haline 

geldi. Türkiye 1980 yılıyla birlikte yeni bir sürece girmektedir. Yeni gelen rejim, kadın kollarını 

kapatıp cumhuriyetin ilk yıllarındaki simgesel kadın politikacıları oluşturmayı amaçlıyordu. 

Bunun için 1946 sonrası en yüksek kadın oranına sahip danışma meclisini açarak kadın sayısını 

da siyasi alanda yükseltmiş oldu. Bu yıllar tüm dünyayı esip kavuran demokrasi furyaları, 

dezavantajlı kesimlerin sorunları Türkiye’yi de etkilemiş, bu çerçevede kadın sorunları meclise 

girerek gündemdeki yerini tekrardan almıştır. Feminist hareketlerle hararetlenen kadın 

sorunları ve partilerin kadınları siyasete dahil etme çabaları, kadınlarında siyasi yaşam 

içerisindeki katılımını ve davranışlarını değiştirmektedir (Ayata,1998, s.240) 

Kadınların bu dönemde toplumda aktif yer alması neticesinde 1980’lerden beri konuşulan ve 

nihayet 1989 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi kota uygulamasını siyasi alana dahil etmiştir. 

Kadının toplumsal hayatın içerisinde ikinci konumda bulunduğunun ve dezavantajlı bir 

konumda olduğunu bir kez daha vurgulayarak kota uygulamasının önünün açılması talep 

edilmektedir. Bu durum özellikle yerel siyaseti etkileyerek kadın oranını arttırmaya yaramıştır. 

CHP’ye göre kota uygulaması kadınların önündeki bariyerlerin kaldırılmasında etkili olan ve 

kadının siyasete katılımını olumlu etkileyen bir sistemdir. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde, 

1989 yılından itibaren kabul edilen kota, 2012 yılında %25’ten %35’e çekilmiştir. Parti 
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içerisinde yer alan kadınlarında talepleri bu doğrultuda olmakta ve toplumda yer edinen ataerkil 

yapının, kota uygulaması sayesinde siyasette aşılacağı inancı bulunmaktadır. Ancak tüm bu 

söylemler içerisinde hala parti içi kadın parlamenterin oranı %30’lara ulaşılamadığı da 

bilinmektedir. Ayrıca bugünün gelişmiş ülkeleri olan Kuzey Avrupa ülkelerinde kota 

uygulaması ile kadınların siyasi alana dahil olma durumu hızlanmakta ve temsil sorunu da 

aşılmaktadır. (Cansun, s.86-87). Ülkelerdeki yasalara kota uygulaması geldikten sonra siyasi 

alanda kadın görünürlükleri artmaktadır. Eleştirilerin odağında da olsa kota uygulaması kadın 

parlamenterlerin temsil düzeyini de arttırmaktadır. 

Görsel 1. Dünyada En Yüksek Kadın Temsil Oranlarının Bulunduğu Ülkeler 

 

Not: Parlamentoların alt ya da üst kanatlarına ait rakamlar. 

Kaynak: Çize Parlamentolar arası Birlik, 6 Temmuz 2018’e kadar olan rakamlar akt. BBC 

Cumhuriyet Halk Partisi kapsamında bugün gelinen kadın temsil oranına geçmeden önce parti 

programlarında, partinin söylemlerinde yer alan kadın vurgusuna bakılması gerekmektedir. 

Partinin söylemleri ile uygulanabilir alandaki gelinen son nokta kapsamında hedeflerin 

gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır. CHP’nin parti programında “Demokrasiyi 

Güçlendirme Demokrasi İnsan Hakları ve Özgürlükler” başlığı altında “Hedefimiz Kadını 

Erkeği Her Alanda Eşit Türkiye” alt başlığında kadın sorunları ele alınmaktadır. Kadın sorunun 

demokrasi sorunu olduğunu ve “Kadın- Erkek Eşitliği Sağlanmadan Demokratik, Kalkınmış, 

Sağlıklı ve Modern Bir Ülke Olunamaz” savını bir kez daha vurgulamaktadır. Ayrıca parti 

programında çeşitli başlıklar adı altında da kadın konusu vurgulanmaktadır ( 

https://www.chp.org.tr/ 2019). CHP parti programı incelendiğinde kadın ve erkek eşitliği 

laikliğin, demokrasinin bir göstergesi olduğu ve Türkiye’de bu eşitliği sağlayabilmek adına 

uluslararası sözleşmelerin hem toplumsal yapıya hem de siyasetin içerisine dahil edileceği 

vurgulanmaktadır. Özellikle yargı, idare, ekonomi, iç ve dış siyaset gibi alanlarda kadın 

görünürlüğünün artacağına dair vaat verilmektedir. Kadınların statülerini arttırıcı ve toplumsal 

https://www.chp.org.tr/


 

657 
 

hayatta da bu eşitliği sağlayacak yeni projeler oluşturulacağı yer almaktadır (Terkan, 2010, 

s.132).  

Cumhuriyet Halk Partisi yapılan son seçimlerde milletvekili aday adayını belirleme şartı 

göstermemektedir. Ancak istenilen milletvekili ücretlerinde pozitif ayrımcılık yapılarak 

kadınlardan yarısı alınmaktadır. Milletvekili seçimlerini belirlemede aday yoklaması, merkez 

yoklaması ve ön seçim gibi yöntemler bulunmaktadır. Parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

başkan olduğu ilk zamanlardan itibaren vurguladığı parti içi demokrasiyi arttırmak amacıyla ön 

seçim uygulamasına ağırlık verileceği ifade edilmektedir. Ancak yapılan son seçimlerde 

merkez yoklaması kullanılarak milletvekilleri seçildi. Milletvekili seçilirken parti içindeki 

faaliyetleri, aktiflikleri ön planda tutulduğu ifade edilmektedir. Ön seçimin kullanıldığı seçim 

zamanı parlamentoya sadece bir kadın milletvekili seçilebilmiştir. Merkez yoklamasıyla ise 17 

kadın milletvekili girebilmiştir. Merkez yoklaması kullanılmasına rağmen oranın düşük olması 

kadın temsil sorununun da hala sıkıntılı olduğunu göstermektedir.  

Tablo 1.  TBMM Son Seçim Milletvekilleri Cinsiyete Göre Dağılım 

Parti Adı Kadın 

Sayısı 

Oran Erkek Sayısı  Oran Parti 

Toplamı 

Adalet ve Kalkınma Partisi 53 %18,21 238 %81,79 291 

Cumhuriyet Halk Partisi 17 %12,23 122 %87,77 139 

Halkların Demokratik 

Partisi 

25 %40,32 37 %59,68 62 

Milliyetçi Hareket Partisi 4 %8,16 45 %91,84 49 

İyi Parti 3 %7,69 36 %92,31 39 

Bağımsız Milletvekili 0 %0 3 %100 3 

Türkiye İşçi Partisi 0 %0 2 %100 2 

Saadet Partisi 0 %0 2 %100 2 

Demokratik Parti 0 %0 1 %100 1 

Büyük Birlik Partisi 0 %0 1 %100 1 

Genel Toplam 102 %17,32 487 %82,68 589 

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim 

Yapılan son seçimlerde kadın parlamenterlerin faaliyetlerine bakıldığında tüm parlamenterlerin 

bütçe konusunda faaliyetleri bulunmaktadır. Bütçeyi takip eden bakanlık ise 13 milletvekilinin 

faaliyetleri ile çevre ve şehircilik bakanlığıdır. Bu bakanlıklardan sonra ise turizm, aile ve 

sosyal politikalar bakanlığı, sağlık bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı gelmektedir. 

Gıda tarım ve hayvancılık, milli eğitim gibi bakanlıklar ise diğer faaliyet alanlarıdır. Seçim 

bölgelerine bakıldığında genellikle ülkenin batısında yer alan kadın parlamenterlerin, kadına ait 
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açılan komisyon, dernek gibi kuruluşlarda aktif oldukları görülmektedir. Mecliste yer alan 17 

kadın milletvekilinden 16’sının kadın konusunda girişimleri bulunmaktadır. Ayrıca kadın 

parlamenterlerin ekonomi alanındaki faaliyetleri de göze çarpmaktadır. Bu kapsamda parti 

programında yer alan hedeflerin ekonomi alanı için gerçekleştirildiği ancak tam hedefe 

ulaşılamadığı görülmektedir. Anayasa Komisyonunda sadece 1 kadın milletvekili aynı şekilde 

adalet bakanlığında da bir kadın milletvekili görülmektedir. İç ve dış siyaset, idare gibi 

alanlarda hala kadın parlamenter görünümü yoktur. Eğitim seviyelerine bakıldığında kadın 

milletvekillerinin üniversite mezunu, yüksek lisans, doktora seviyelerinde eğitim aldıkları 

görülmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin parti programlarında vurgulanan parti içi demokrasi anlayışı ne 

yazık ki kadın konusunda geri kalmaktadır. Meclise giren kadın oranı oldukça yetersiz olmakla 

birlikte kadın milletvekillerinin üstlendikleri görev bakımından da oldukça sınırlayıcı bir 

dağılım görülmektedir. Yine de kadın milletvekillerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

ortadan kalkması ve kadınların gelişimi için verdikleri mücadele ve faaliyetleri arasında kadın 

sorunlarının yer alması hem Türkiye için hem de CHP için kadın konusunda gelişmeler 

yaşandığını göstermektedir. 

5. SONUÇ  

Kadınlar, siyasette yetersiz temsil düzeyini günümüz modern toplumlarında bile 

aşamamışlardır. Modern demokratik ülkelerin temel dayanakları olan eşitlik, adalet, özgürlük 

kadının katılımı sağlanmadan gerçekleşmeyecek özelliklerdendir. Kadınların karar alıcı, 

uygulayıcı ve bu kararları yöneten sistemin dışında bırakılması siyasi yapılanmanın da sorunları 

arasında yer almaktadır. Siyasal alanın erkek egemen olması ve eril pratiklerle örülü olması 

kadınlara ait olamayacak bir alan olarak görülmesine neden olmaktadır. Siyasetin doğasının 

kadınlara aykırı olarak nitelendirilmesi de eril düzenin sağlamış olduğu bir handikaptır. 

Topluma yerleşen bu algı, kadınların statülerinin gelişmesindeki en büyük engellerdendir.  

Toplumda var olan ataerkil düzenin kırılamaması en çok siyasi alanı etkileyen bir unsurdur. 

Kadının toplum içerisinde var olan konumu doğal olarak siyasal alana da yansımakta ve eril 

politikalar arasında kadın kaybolmaktadır. Kadının siyasal alanda eril kalıplar çerçevesinde, 

eril politikaya sıkışmış ve yine eril politikalarda kurtuluşu arayan yapısı kördüğüm olma niteliği 

taşımaktadır. Söz konusu durum var olan sorununda çözüme kavuşmasını engelleyen bir 

özelliktir. Sorunun büyüklüğü aslında yerel olarak değil evrensel olarak karşımıza çıkan bir 

yapıda olmaktadır. Türkiye’de ise kadının haklarını geri kazanması anayasal ve yasal düzeyde 

özellikle son yıllarda bazı düzenlemelerden sonra daha iyi bir durumda olmaktadır. Bu konuda 

var olan iyileşmelerin özellikle uluslararası hukukla ve siyasal yapılanmayla birlikte geliştiği 

görülmektedir.  

Türkiye’nin kurulmasından itibaren varlığını devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi, kadının 

gelişimi hakkında da güzel bir örneği teşkil etmektedir. Demokrasi sorunu olarak ele alınan 
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kadın temsil konusu parti programında, partinin söylemlerinde de görülmektedir. Bugün 

gelinen son nokta çok yetersiz olmakla birlikte kadın temsil sorunu sadece söylemlerde 

kalmaktadır. Parti içi de dahil olmak üzere kadınlar hep bir çerçeve içerisine 

konumlandırılmıştır. Türkiye’de kadınların, güvenlik, dış politika ve mali politikada etkin bir 

karar alma süreci bulunmamakta ve hatta bu alanlarda kadın politikacılara hiç 

rastlanmamaktadır. Tıpkı toplumsal alanda bulunan bu yapı kadınların karşısına devamlı olarak 

çıkmaktadır. Partinin amaçlarından bir tanesi bu yapının ortadan kaldırılmasıyken parti içinde 

de devam etmesi büyük bir çelişkidir.  

Türkiye de var olan iç dinamikler ve kültürel yapı kadınların gelişimi ve siyasal alanda yer 

alması için engel olmaktadır. Siyasi alanın içerisine yerleşen bu yapı, kadınların, kadınca 

görevleri yapmalarına neden olan ve kadının dar bir çerçeve içerisinde konumlandırılmasına 

sebebiyet vermektedir. Geleneksel kalıp rollerinde kırılması ile kadınların uluslararası ve ulusal 

siyasal alanda daha görünür olmasıyla birlikte var olan kadın problemleri de çözülmeye 

başlayacaktır. Kadının her alanda temsil sayısının artması modern toplumun ve demokrasinin 

de gelişmesini sağlayacaktır. Siyasete giren kadınların, kadın sorunlarını ortadan kaldırmaya 

yönelik çalışmalar yapması ve her kesimden kadına ait sorunların ele alınması bir bütün halinde 

toplumu da kalkındıracaktır. Ayrıca geleceğin nesillerini büyüten kadınları bilinçlendirme 

politikalarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de yavaş yavaş ortadan kaldırılması 

sağlanmalıdır. Bir bütün halinde ilerleme sağlanmalı ki var olan yasalardaki birtakım haklarda 

uygulanabilir alanda işlerliğini sağlayabilsin. 
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PARTİLERİN TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SEÇMENİ 

ETKİLEME STRATEJİLERİ 

 

Nejla ÜNAL 1 

İbrahim MAZMAN 2 

Özet 

Çağımız, internet çağı olarak adlandırılmakta ve günümüz toplumları da gün geçtikçe teknolojik hayatın içerisinde 

yer almaktadır. Buna paralel olarak siyasi hayat, sosyal medya ile televizyonun ana konusu olmasıyla birlikte bu 

iletişim araçları üzerinden seçmeni etkilemeye başlamıştır. Bundan dolayı kitle iletişim araçlarının gelişmesi, 

siyasi alanın etkilenmesine neden olmuştur. Partiler, kamuoyunu kendi çevresinde toplayabilmek için belli 

stratejiler belirlemekte ve bu stratejiler doğrultusunda kitleyi etkilemeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacı 

gerçekleştirirken başyardımcıları olarak, klasik televizyon ve sosyal medya (internet, instagram, twitter) siyaset 

propagandası içerisinde yer almaktadır. Bu iki önemli kitle iletişim araçları sayesinde lider ve partisinin üyeleri 

kendi propagandalarını etkili bir biçimde ve örtük mesajlar dâhilinde gerçekleştirerek toplumun her kesimine 

ulaşmayı hedeflemektedirler.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki siyasi partilerin, klasik televizyon ve sosyal medya üzerinden seçmeni nasıl 

etkilediklerini ve bunu yaparken ne tür stratejiler ortaya koyduklarını belirlemektir.  Özellikle araştırma yapılırken 

2019 yerel seçimlerinde %7 ve üstü oy almış partiler temel alınarak Ankara ve İstanbul bağlamında örnekler 

verilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi olarak, George Herbert Mead’in sembolik etkileşimciliği, Erving 

Goffman’ nın dramaturjik yöntemi, siyaset bilimcisi ve iletişim teorisyeni olan Harold Dwight Laswell’in iletişim 

modeli üzerinden literatür taraması yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Partiler, Seçim, Klasik Televizyon, Sosyal Medya, İmaj. 

STRATEGIES OF PARTIAL IMPACTS ON TELEVISION AND SOCIAL MEDIA 

 Abstract 

Our age is called the internet age and today's societies are located in the place where technological life is passing 

day by day. Parallel to this, political life became the main subject of social media and television and started to 

influence the voters through this communication. Prior to this, the development of mass media and the influence 

of the political field were caused. Parties, we aim for certain strategies in order to bring the public into their own 

structure and the targeted ones affect the target audience. In accomplishing this goal, classical television and 

social media (internet, instagram, twitter) are involved in political propaganda. In order to communicate these 

two important masses, the leader and the members of his party can make their own effective propagandas and 

make implicit messages and aim to reach all segments of the society. 

The goal of this work of political parties in Turkey to direct a television classic that social media and how they 

affect what kind of strategies selected, and they put out in doing so. In the local elections of 2019, the basic settings 

for voting of 7% or more will be held in Ankara and Istanbul. George Herbert Mead's symbolic interactionism, 
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Erving Goffman's dramaturgical method, political scientist and communication theorist Harold Dwight Laswell's 

communication model will be searched. 

Key Words : Propaganda, Parties, Election, Classic Television, Social Media, Image. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde politika ve siyaset kelimeleri hakkında birçok tanım mevcuttur. Bunlardan birincisi 

olan politika kelimesi Yunanca polis (kent) sözcüğünden gelmektedir. Bu sebeple politika, kent 

ve devlet işlerinin yürütüldüğü yer olarak kullanılmaya başlamıştır. Başka bir tanıma göre 

politika; toplumda kolektif birlik oluşturarak, bireylerin toplumsal düzenini sağlama amacı 

gütmektedir (Öztekin, 2016, s.23-24). Siyaset ise insanlığın ilk döneminden bugüne kadar 

varlığını sürdüren dinamik bir yapıdır. İnsanlar, ortak ya da geçici bir süre için bir arada 

yaşamaları sonucunda, hukuki yaptırım kazanarak siyasetin oluşmasına da neden olmuşlardır. 

Başka bir ifadeyle siyaset, toplumdaki düzeni sağlamak için genel kurallar oluşturarak bireyleri 

koruma faaliyetidir (Çuhadar, 2007, s.156-157). Bu anlayışın da iki saç ayağı vardır. Bunlar da 

devlet ve iktidardır. Devlet, bir kara parçası üzerine varlığını kurmuş, siyasal ve ulusal bir 

örgütken, iktidar ise kurulan devlet içinde yetki gücünü elinde bulunduran yani muktedir 

olandır. Tarih boyunca siyaset, çalkantılı bir iç dinamiğe sahip olmuştur. Nasıl ki dünya 

dönüyor, hayat su gibi akıp gidiyorsa siyasette döneme, zamana göre değişmektedir. Türkiye 

açısından siyasetin alt bileşenlerine bakıldığında, partiler göze çarpmaktadır. Genel olarak 

siyasal partiler, siyasal düşünce bileşenlerinin ibaresi olarak yerini almıştır. Ve belli düşünce 

kalıpları çerçevesinde bir araya gelen, yelpaze görevini üstlenmişlerdir (Aydın, 2015, s. 166).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk dönemler de, siyasette tek partili bir yönetim anlayışı 

mevcutken, daha sonralarında çok partili sisteme geçilmiştir. Çok partili sistem anlayışına 

geçilmesiyle birlikte, siyasal yapının içerisinde yer alan birçok partinin de aralarında rekabetin 

doğmasına neden oldu. Gücü elinde bulundurma düşüncesi ise buna neden olan en önemli 

etkendir. Hiçbir parti, siyasal iktidarını gölgeleyecek başka bir parti istemez. Bunu 

engelleyecek yolu da seçmenler de bulmuşlardır. Seçmenlerin oyunu toplayabilmek ve gücünü 

göstermek için kıyasıya bir mücadele içerisine girerek başka partileri gölgede bırakacak 

yaptırım yolları bulma aşamasına girilmiştir. Aslına siyasal ve iktidar ilişkisi, hükmetme 

ideolojisini barındıran bir ilişkidir (Kuyaksil, 2006, s.96). Bunun nazarında rekabet sirenlerinin 

çalmasıyla, siyasetçiler, seçmeni etkileme yoluna girerek başaktör konumuna oturmuşlardır. 

Partiler, bireyler üzerinde odaklanarak seçmenleri her koşulda etkileme ideolojisi içerisine 

girmişlerdir. Bireylerin zihnine birtakım ibareler işlenerek düşünce yapısının çerçevesi 

oluşturulmaya çalışılmıştır (Damlapınar ve Balcı, 2005, s.60). İnsan, psikolojik olarak 

etkilenmeye açıktır. Önemli olan bunu nasıl yapabildiğin ile ilgilidir. Bir şeylerin oluşması, 

işlenmesi için uzun süre emek harcanmalı, nasıl ki bir tohumun filizlenmesi için onunla ilgilenip 

onu sulamak gerekiyorsa, bir seçmeni etkilemek içinde acele etmeden, seçmenin nabzının 

neresi olduğunu öğrendikten sonra o noktalara ulaşıp dokunulmalıdır. Tüm bu sebeplerden 

dolayı da partiler birbirleriyle rekabet etme yoluna gitmektedir. Ve partiler, iktidar savaşının 
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galibi olabilmek için propagandalara önem vermişlerdir. Partiler, propaganda sayesinde 

toplumu etkileyerek onlar üzerinden söylem yaratıp, kendi düşüncelerini meşrulaştırarak, kamu 

alanında destekçi kişileri bulmaktadırlar. Böylece kendi düşünce ve ideolojisine sahip fertler 

bir araya getirilerek, kolektif birlik yoluyla aynı duyguyla çarpan kalpler oluşturmayı 

hedeflemektedirler. Siyasetçiler, propagandalarını oluştururken sağlan bir zemin üzerine 

oturtmaları gerekmektedirler. Bunu yaparken de parti liderlerinin, söylemlerinin önemli yer 

teşkil ettiği görülmektedir. Neticede her söylem bir etiket yarattığı gibi oluşturulan her etikette, 

kitle iletişim araçları vasıtasıyla propaganda olarak kullanılmaktadır.  

Kamu kuruluşlarının bir üst mertebesi partilerdir. Partiler; toplumun ne istediğini gözlemleyip, 

onların sorunlarına eğilerek, çözüm yolu arayışı içerisine girerler. Kişiler toplum içinde ne 

kadar tatmin duygusunu yaşarsa, buna vesile olan parti de gözlerinde bir o kadar şaha kalkar. 

Bunu yapabilmenin yegâne temeli de siyaseti pazarlayabilmektir. Siyaseti pazarlamanın da iki 

temeli vardır. Birincisi, seçmenin taleplerini parti içinde sistemleştirmek, ikincisi ise, partiler, 

seçmenin kendilerine oy vermesini sağlayabilmek için kişilerin isteklerine yanıt verebilmeyi 

hedeflediği gibi siyasi programlar aracılığıyla, seçmen üzerinde etki yaratmayı amaçlamışlardır 

(Boyraz, 2012, s.10). Seçmen karşısında olan parti liderleri, kendilerini ifade edebilmede usta 

olmalıdır. Mimikleri, konuşma üslubu, kendine olan güveni ve vaatleri birbiriyle çelişmeden 

kendini halka ifade edebilmelidir. Liderin, kendinden emin ve çelişmeden yaptığı bir konuşma, 

seçmenin oyunu alma noktasında yolunu açan bir etkendir. Partilerin, seçmen üzerinde etki 

edebilmesinin yolu siyasal pazarlamadan geçmektedir. Partiler, hedef kitleyi belirlemek 

amacıyla kendi içinde partiye üye olan, oy veren/vermeyen ayrımına girmektedirler. Böylece 

alternatif bir sınıflandırma yapılarak, propaganda söylemleri onun üzerinden 

hazırlanabilmektedir. Bunun içinde siyasal pazarlamada tanıtım faaliyetleri ve dağıtım kanalları 

önemli bir konuma sahiptir. Burada önemli olan kitlenin neyi istediğinden ziyade senin neyi 

amaçladığındır. Aktif bir yol izlemeden önce soruları oluşturup onun üzerinden çözüm 

yollarına gidilmesi gerekmektedir.  

Propaganda kavramı, zamana ve döneme göre evrilme yaşamıştır. Amerikan modeli olarak 

adlandırılan yeni siyasal propagandalarda partilerin söylemlerinde ikna etme yöntemlerinin 

değiştiği görülmektedir. Türkiye’de seçim zamanları toplumun içine karışan parti liderleri, 

mitingler aracılığıyla kamusal alanın her yerinde seçmeni etkileme propagandaları 

yapmaktadırlar. Kitle iletişim araçları sayesinde yeni propaganda söylemleri oluşmaya 

başlamıştır. Parti liderinin, toplumda ulaşamadığı her bir köşeye ulaşmasını sağlayacak kitle 

iletişim araçları sayesinde yeni propaganda kavramı oluşturmuşlardır. Buna da yeni Amerikan 

modeli denmektedir. Bu sebepten dolayı, Türkiye’de ki seçimlerin analizini daha iyi idrak 

edebilmek için Mead, Goffman ve Laswell’den gibi düşünürlerden yola çıkılarak, televizyon 

ve sosyal medyanın seçmen üzerinde ki etkisi incelenmiştir.  
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2. GEORGE HERBERT MEAD: SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİLİK  

Chicago Okulu, sosyal hayat içerisinde bireylerin öznel bir bakışa sahip olduğu, kişisel 

deneyimler ve hayat hikâyelerinin yer aldığı sosyolojik araştırma kuramının temelini 

oluşturmuştur. Okul, toplumu incelerken araştırma metodu olarak “yaşam hikâyeleri, belgeler, 

doküman analizi, vaka incelemesi, günlük tutma” gibi farklı araştırma metotları kullanarak 

bireyler arasındaki iletişimi inceleyip sosyal yaşama dair analizler geliştirmiştir (Morva, 2017, 

s.138-139). Bu incelemeler esnasında 1920’lerde Amerika’da Chicago Üniversitesi tarafından 

Sembolik etkileşimcilik olarak adlandırılan yaklaşım ortaya çıkmıştır. Sembolik 

etkileşimciliğin asıl kurucusu Herbert Blumer’dir. Blumer hem etkileşimci geleneğin, hem de 

onun kurucu babası olan ve topluma, etkileşimci bakışın temelini atan Mead’ın yetkili bir 

sözcüsüdür. Sembolik etkileşimde esas olan, birey grup ilişkisinin yetersiz oluşudur. Burada 

birey veya grubun varlığı değil kişiler arasındaki etkileşim önemlidir. Bundan dolayı 

toplumdaki biyolojik, kültürel, sosyal ve psikolojik yapılar önem arz etmektedir (Gündüz, 2000, 

s.74-75). Zihin ve benlik toplumsal deneyim sonucu bireylerde oluşmaktadır. Çünkü insanların 

fizyolojik davranışlarının altında, davranış ve deneyim yatmaktadır. Bu da toplum içerisinde 

bireylerin psikolojik olarak davranışlarına etki etmektedir (Mead, 2009, s.46). Sembolik 

etileşimcilik, endüstrileşmeyle birlikte sosyal hayatta oluşan sıkıntılara çözüm bulmaya 

yönelerek, kendisi için teorik bir zemin oluşturduğu gibi sosyal bilimlerde yorumlayıcı 

yaklaşım olarak da literatüre geçmiştir (Morva, 2017, s.141). 

Geleneksel sosyoloji, toplumsal yapının davranışsal biçimini belirme değil fakat etkileme 

şeklini anlamaya çalışmıştır. Parsons ve Durkheim toplumu, özgür, kendine has, bağımsız 

varlık olarak alırken, Marksizim ise sınıf mücadelesinin toplum içindeki iniş çıkışlarını ele 

almaktadır. Sembolik etkileşimcilik ise bireylerin günlük hayatlarını nasıl yaşadıklarına, 

içlerinde düzen ve anlamın nasıl oluştuğuna dikkat çekerek mikro boyutlarını ele almıştır. 

Sembolik etkileşimciler, kendine münhasır olan içerden analiz etme yöntemini tercih 

etmişlerdir. Sembolik etkileşimcilik insanların davranış şekilleri üzerinde denetleme 

yapmaktadır. Bundan dolayı bireylerin davranışı içgüdüler ya da dış etkenler tarafından 

belirlenmez. Aksine bireyler, kendi benliklerinin bilincinde olan, farklı amaçların peşinden 

gidebilen ve her şeyden önemlisi başkalarıyla iletişime geçebilecek yeteneğe sahip olanlardır. 

İletişim, toplumsal düzeni sağlamakta tek başına yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yanına ortak 

bir beklenti ve bütünlüğün oluşturulması gerekmektedir (Slattery, 2015, s.333-334). Bu yüzden 

organize bir toplum yapısı oluşturulmalıdır. Toplumlar, organize olmadıkları sürece birbirlerini 

etkileme noktasında yetersiz kalabilirler. Fakat grup bilinci içerisinde gerçekleşen etkileşim 

sonucunda, bireyler kendi içerisindeki herkesin tavrı alınabilir (Mead, 2019, s.333). Mesela, 

siyasetçinin seçmeni etkileme noktasında etkin bir biçimde jest ve mimiklerini kullanabilmesi 

gerektiği gibi.  

İnsan eylemi, yaşantı içerisinde bireylerin sosyo-kültürel yapılarının etkileşimi neticesinde 

ortaya çıkmıştır. Sembolik etkileşimde, bireyler arası iletişim durağan değil, karşılıklı etkileşim 
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ve yorumlama içerisinde olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla eylemlerde semboller, 

simgeler, jestler vb. oluşumlar mevcuttur. Bu da uyaranlar arasında iletişimi gerçekleştirdiği 

gibi yoruma da açık hale getirerek aktif bir konumda olmasını sağlamıştır (Morva, 2017, s.143). 

Bireyler, bilincinin farkına vardığında her şeyi sorgulamaya başlamıştır. Pasif olan konumları 

yer değiştirerek aktif hale gelmiştir. Böylece kişilerle olan iletişimde, karşılıklı anlama ve 

yorumlamaya geçilmiştir. 

Sembolik etkileşimcilik, psikolojik ve makro düzeyde sosyolojik incelemelere tamamen 

karşıdır. Kendine özgü benimsediği yaklaşım, eylemlerin zihinsel faaliyetleri gibi 

etkileşimlerini de konu almaktadır. Mead, bilinç, benlik ve zihin yapısı üzerinden jestler 

aracılıyla kendine özgü semboller üreterek kişilerin, kodlar geliştirip etkileşim sürecine 

girdiğini söylemektedir (Ritzer ve Stepnısky, 2014, s.354). Mead’e (2019, s.332) göre benlik 

kavramı durağan bir şekilden ziyade, hareketlilik içeren yapıdır. Benlik, üretken bir 

konumdadır. Sosyal çevresiyle etkin bir rol oynayan bireyler, toplumun şekillenmesinde de rol 

oynadığı gibi toplumda, bireylerin şekillenmesinde rol oynamışlardır. Bu oluşumlar içerisinde 

dil önemli bir semboldür. Bireyler, semboller üzerinden kendini tanımlarken, jestler aracılığıyla 

dile getirmektedirler. Böylece bireyler, ortak bir eyleme katılarak dil ve jestler vasıtasıyla başka 

bireylerle etkileşim içerisine girmektedirler. 

Mead, bireyin nasıl toplumun parçası olduğuna dair araştırmalar yapmıştır. Ona göre bu konuda 

benlik kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Benlik, toplumsal alışkanlıkların benimsenmesi ve 

genelleştirilmesidir. Bu yüzden benliği ikiye ayırarak “ben” (I, ferdi ben), diğeri ise “bana” (me, 

toplumsal ben) şekilde analiz etmiştir. “Ben” (I), Kişinin biyolojik, psikolojik ve bireysel istek 

ve arzularını kapsarken “bana” (me) ise toplumsal etkileşimleri ön plana alarak örgütlenmiş 

kalıp yargıları içerir. Mead, bireylerin yalnız çevresinin değil kendilerinin de farkında 

olduklarını dile getirmektedir. Böylece bireyler, toplum ve benlikleriyle etkileşim içerisine 

girmiş olmaktadırlar. Sembolik etkileşimcilik bu şekilde kendini dil, gösterge ve jestler 

üzerinden tanımla yapar (Poloma, 2011, s.233-234). Örneğin bir siyasetçinin evdeki ve 

partideki rolü farklıdır. Evde “ben” rolünü, baba, eş statüsü üstlenirken, partide “bana” yani 

toplumsal bir rol üstlenerek ona göre hareketlerini şekillendirmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle dijital ortamda yeni emek türleri çoğalmaktadır. Emeğin 

dönüşmesiyle birlikte geleneksel etkileşimcilik de dijital ortamda yeniden şekillenmiştir. 

2000’li yılların başından itibaren gündelik hayat, internet çerçevesinde yeniden şekillenmiştir. 

Böylece bireyler arasındaki ilişki içerisine, yeni kimlik, medya ve özneler girmesiyle birlikte 

aracıların değiştiği gibi yeni aracılar eklenmesine neden olmuşlardır. Dijital çağ ile birlikte 

etnografik çalışmada da değişiklik meydana gelmiştir. Buna üç kategoride bakabilir 1) elde 

etmek istenilen şeylere dolaylı yollardan ulaşılması, 2) söylemlerde metnin ön plana çıkması 

ve son olarak 3) Gözlemci ve gözlenen arasında ki etkileşimdir. Bu yeni gelişimler etnografik 

alanın yeni analizi olmuştur (Morva, 2017, s.145).  
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Dijital etnografinin gelişimiyle birlikte “çevrimiçi kavramı”,  sosyal sürecin yeni başlangıcı 

olmuştur. Yeni sistemde söylemler, benliğin oluşumu ve sunumu farklı platformlarda 

sergilenmektedir. Mead’ın mimarisi olduğu, Blumer’in geliştirdiği sembolik etkileşimcilik, 

Goffman’ın, dramaturjik, vitrin, sahne önü ve arkası vb. kavramları üzerinden dijital dünyayı 

yeniden anlamlandırmıştır (Morva, 2017, s.146-147). Bu sebepten yeni Dünya sisteminde, 

bireyler arası etkileşimin şekli değişmiştir. Örneğin Siyasetçi ve seçmen arasında ki ilişki belli 

bir standart düzleminde ilerlerken, dijital hayatın oluşmasıyla aralarındaki etkileşimde 

farklılaşmıştır. Siyasetçi, seçmeni etkilerken dijital ortamda metinsel yazılar ve görseller 

üzerinden, toplumla etkileşim içerisine girmektedir. Böylece göstergeler üzerinden yeni kodlar 

yüklemektedir.  

3. ERVİNG GOFFMAN: DRAMARTUJİ 

Erving Goffman, Chicago Okuluna mensup bir düşünürdür. Goffman, sembolik 

etkileşimciliğin mimarı olan Mead’den etkilenmiştir. Kendisi de Mead gibi kişiden yola çıkarak 

mikro düzeyde analiz yapmayı tercih etmiştir. Bu yüzden iki düşünürde, teorilerinde “benlik 

kavramı” önemli yer tutmaktadır (Dever, 2013, s.373). Goffman, Sembolik etkileşimciliğe 

alternatif olarak dramaturjik kavram adı altında yeni bir analiz şekli ortaya çıkarmıştır (Ritzer 

ve Stepnısky, 2014, s.218).  Böylece bireyler arası analize önem veren kuramcı olarak 

tanınmıştır. Goffman, insanları tasvir ederken “drama ve tiyatro” üzerinden teşbih yapmıştır. 

Bundan dolayı Goffman,  perdenin olmazsa olması dil ve göstergelerden esinlenerek 

oluşturduğu dramaturjik kavram, toplumların analizinde yeni bir söylem yaratmıştır (Poloma, 

2011, s.212). Oyuncu, dramatujik kavram içerisinde yer alan dramatik ve yöntemsel sistemler 

üzerinden seyirciyi etkileme gücüne sahiptir. Oyuncunun elinde bulunan sembolik güç sahne 

önü ve sahne arkasında farklılık göstermektedir. Sahne önü denilen yani vitrin, oyunun 

sergilendiği kısım olmakla beraber etkileme gücünün yüksek olduğu kısımdır (Goffman, 2009, 

s.103). 

Sosyolojide dramaturjik yaklaşımı benimseyen Goffman, bireyler arasında ki ilişkiyi tiyatral 

bir oyuna benzetir. “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” kitabında tiyatral oyunda bireyin 

benliğini nasıl sunduğunu, bireylerdeki izlenimleri etkileyerek yönlendirme şekline ve 

kişiliklerini ortama göre değiştirmeleri, sosyolojik alanın ilgili konularından olmuştur. Hayatta 

tiyatro gibidir. Birinde perde açılır ve oyun başlarken diğerinde ise oyun her daim doğaçlama 

bir şekilde devam etmektedir (Goffman, 2009, s.13). Dünya, insanlar için oyun alanıdır. 

Yaşantılar; Zamana, mekâna ve duruma göre değiştiğinden dolayı bireylerde de farklı roller 

mevcuttur.   

 Goffman, dramaturjiyi benlik kavramı üzerinden şekillendirmektedir. Goffman, beliğin ortaya 

çıkışında aktör tek başına yeterli değil, o yüzden oyuncu ve izleyici arasındaki frekans sonucu 

benlik oluşmuştur. Goffman, bireyler arası etkileşim sayesinde benliğin genel kabul göreceğini 

savunur. Ayrıca aktör, benliklerini sergilerken seyirci tarafından demoralize olup oyun 
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bozulabilir, bunu engellemek adına seyirci üstünde tahakküm kurmayı çok iyi bilmesi 

gerekmektedir. Aktörün bu denli çabasının sebebi, sergilediği oyunla seyircileri etkileyerek, 

takdirini almaktır (Dever, 2013, s.373-374). Mesela, parti liderlerinin seçim zamanı, seçmeni 

etkilemek için sergiledikleri performansla onların takdirini kazarak oy toplamayı hedeflemesi 

örnek verilebilir. Goffman, benliği tanımlarken “yüz yüze ilişkiler, performans, rutin, takım, ön 

bölge, arka bölge, görünüm ve biçim terimlerinden”  faydalanarak toplumu analiz etmiştir. 

Dramaturji kavramı, bu terimlerle birlikte sağlam bir zemine oturtularak analizlerin doğruluğu 

oluşturulmaya çalışılmıştır (Dever, 2013, s.374). 

Bireyler performansını sunarken “sahne önü” ve “sahne arkası” olarak davranışlarını ikiye 

ayırır. Kişi sahne önünde performansını sergilerken, göstermek istediğini belli kalıplar 

çerçevesinde gösterir. Sahne arkası ise bunun tam tersidir kişinin doğal ve kalıplardan sıyrılmış 

olduğu alandır. Bunlara ek olarak, bireyin rol değiştirmesi “geçiş bölge” olarak 

anlamlandırılırken  “dış bölge” ise aktörün, seyircisinin dışında farklı bireylerle karşılaşması 

olarak adlandırılmaktadır. Böylece sahne önü ve arkasında gerçekleşen bütün hareketler vitrinin 

oluşmasına neden olmuştur (Güven, 2018, s.114). Aslında burada aktör, seyircinin kendisinden 

ne istediğinin farkında olduğu için ona göre şekil değiştirebilendir. Bu nabza göre şerbet vermek 

gibidir. Benliğini, yaşadığı toplumun kültürünü, adetlerini, ekonomik yapısını hiçe saymadan 

şekillendirir (Güven, 2018, s.115). Bireyler, sahnede sergiledikleri oyunla, muazzam bir 

atmosfer oluştururlar. Böylece bireylerin oyunda sergilediği performansın önemi ve 

ağırlığından bahsedilebilir. Buradan hareketle Goffman, toplumun yapısını incelerken ekonomi 

gibi makro düzeyde analizlerin yeterli olmadığını söyler. Bireylerin derinlemesine analizi ve 

süregelen değişimleri mikro düzeyde ele alındıkça bitmeyen “kimlik performansıyla” 

karşılaşacaklardır (Güven, 2018, s.118). Performans, bireylerin izleyici önünde sergilediği 

faaliyettir. Birey yeri gelir sergilediği performansa kendisi hadi inanmaktadır. Bazen de kinik 

bir yaklaşım sergileyerek izleyici umursamaz. “Kinik yaklaşım” da kişi, ben diyerek kendi 

fıçısında yaşar, zamana, mekâna göre değişip toplumsal bir düşünceye de evrilebilmektedir. 

Performansın temel metaforların biri vitrindir. Oyunun sergilendiği sahne, bireyin saçı, yaşı, 

cinsiyeti, jest ve mimikleri vitrinin göstergeleridir. Bazen mekân ve zaman değişse dahi, vitrin 

aracı olma özelliğini kaybetmeden devamlılığını sağlamaktadır (Goffman, 2009, s.69-70).  

Goffman’a (2009, s.76) göre benliğin sunumu ile ilgili ilk olarak gerçek ve kurmaca olarak iki 

tür performanstan bahseder. Gerçek performansta, kişi kendi benliğini ortaya koyarken, 

kurmaca olan performansta ise kurgularıyla seyirciyi etkileme amacı gütmektedir. İkinci 

kavram “takım”dır. Burada aktör, kendi benliğinden sıyrılarak, sahnenin gerekleri 

doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiği ortamdır. Bireylerin takım olabilmeleri için 

kolektif birliktelik içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi halde seyirciye olumsuz bir 

enerji verilir (Goffman, 2009, s.82). Üçüncü kavram “bölgeler ve bölgesel davranışlardır”. 

Bölgesel sunumun gerçekleştiği yere vitrin denir. Aktörün vitrinde duruşu, sunumu, jest ve 

mimikleri önemli bir yerdedir, çünkü kendini bunlar üzerinden tanımlar ve seyirciye aktarır. 
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Bölge ise “algıya karşı “engellerle çevrili bir alan olarak tanımlanabilir” (Goffman, 2009, 

s.123).  Dördüncü kavram ise “aykırı roller”dir. Aykırı rollerde, takımın belli kuralları ve statü 

ayrımının olduğu alandır. Takımın, rolleri gereği üstüne düşen görevi hakkıyla yaptığı gibi 

bireyler arasında uyumda çok önemlidir. Çünkü bir takımın içerisinde “karanlık, stratejik, dâhili 

ve emanet sırları” vardır. Bu sebeple bireyler arasındaki gerginlik sırların çıkmasına sebep 

olursa seyirciye olumsuz yansır. Mesela patiler kendi içlerinde oluşan tartışmaları seçmene 

yansıtmadan içlerinde izale etmektedirler (Goffman, 2009, s.137).   Benliğin sunumu ile ilgili 

son kavram ise “karakter dışı iletişim”dir. Burada perde arkasında, oyuncular kendi benliğine 

büründüğü alandır. Diğer oyuncularla yüz yüze ilişkiler kurar ve yeri gelir seyirci hakkında 

olumsuz eleştiri yaptığı ortamlardır (Goffman, 2009, s.163).  

4. HAROLD DWİGHT LASWELL: İLETİŞİM MODELİ 

İletişim eylemi, evrende gerçekleşen karşılıklı ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Geçmişten günümüze birçok düşünür iletişim modeli oluşturmuştur. Bunlardan ilki ise 

Aristo’nun oluşturduğu modeldir. İletişim modelleri “1960”’lardan sonra bireylerarası iletişime 

yönelimle birlikte kitle iletişim araçlarından yararlanılarak geliştirilmişlerdir (Çubukçu, 2006, 

s.76). 

Kitle iletişim araçları sayesinde dışarıyla kurulan her iletişim, bilgi edinmeyi sağladığı gibi 

bilgininde öğrenilmesi ve çoğalmasına da yardımcı olmaktadır (Furat, 2009, s.41-42). İletişim 

ile birlikte her daim çevre gözetim altında tutulmaktadır. Bilgilerin, bireyler vasıtasıyla, silsile 

şeklinde aktarımı sağlamaktadırlar. Bilginin aktarımında önemli güçlerden biri televizyondur. 

Ve televizyon çevresini etkileme noktasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu sebeple kitle 

iletişim araçları sayesinde bilgi akışı sağlanır. Fakat bilginin aktarımı yeterli değildir, bu yüzden 

toplumun dinamikleri göz önünde bulundurularak bilgi aktarımı sağlanmalıdır. İletişimin diğer 

yönü ise bireyler arası etkileşimi doğru kullanmayı sağlayabilmektir. Bunu doğru kullanmanın 

yolu da bireylerin sosyalleşmesinden geçmektedir. Sosyalleşmenin önemli noktası da toplumun 

kendi normlarını tanımasından geçer. Neticede kitle iletişim araçları ve çevresel faktörlerin 

etkisiyle sosyalleşme sağlanmaktadır. Önemli olan bunu aktif ve etkin kullanmaktır (Furat, 

2009, s.45-46). 

İletişim konusunda önemli teorilerden birisi Harold Dwight Lasswell'in oluşturduğu "İletişim 

Modeli"dir (Furat, 2009, s.41). Laswell iletişim modelinde; iletişimin tek yönlü olduğundan 

bahseder. “İleti; kaynak tarafından mesaj olarak kodlanmakta kanal sayesinde alıcıya erişmekte 

ve böylece sürecin sonucunda mesaj alıcıda değişikliğe yol açmaktadır”. Burada mesaj 

haberleşme ağı olarak kullanılır. Bu sebepten dolayı her mesajın bir anlamı vardır. Bazen bilgi 

verir bazen de isteklerini kabul ettirir. Ondan dolayı mesajlar her daim etkileyici görülmektedir 

(Telci, 2015, s.365). 

Lasswell, araştırmalarında genel olarak propaganda üzerine durmuştur. Laswell’in iletişim 

modeli, genel olarak bütün iletişim modellerine hitap edebilmektedir. Bu teorinin önemli 
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özelliği, alıcıda ki ölçülebilen ve gözlenebilen özelliklerin farkına vararak çalışmalarını bu 

zemin üzerine yerleştirmesidir (Furat, 2009, s.41-42). Bu sebepten dolayı iletişim eylem 

kuramını tarif ederken, en iyi yolun soru sormaktan geçtiğini savunmuştur. Bu sorular ise kim, 

ne diyor, hangi kanaldan, kime, ne etki ile (Lasswell, 2007, s.215). İletişim modelinde yer alan 

“kim” sorusu kaynağı temsil etmektedir. Kişinin, kime inanması gerektiği hakkında bilgi 

verdiği gibi kişinin özellikleri hakkında da bilgi vermektedir. Kısacası eylemi başlatan ve 

yönlendirendir. Örneğin ekonomi hakkında, bir belediye başkanının yaptığı açıklama ile 

cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaya bakıldığında, cumhurbaşkanının yaptığı açıklama daha 

fazla ilgi görür. “Ne diyor” sorusu, iletilen mesajın ne olduğu ile ilgilidir “Hangi kanaldan” 

sorusu, kişinin, karşısındaki alıcıya bilgiyi gönderme konusunda hangi kanal aracını seçtiğiyle 

ilgilidir. Bunlarda radyo, televizyon, filim vb. kitle iletişim kanalları üzerinden ilerlemektedir. 

“Kime” sorusu, burada iletişim esnasında izleyiciye aktarılan mesajdır. Son katman “Ne etki 

ile” sorusudur. Lasswell, bu modelde siyasetten yola çıkarak etkiyi sorgular. Lasswell iletişim 

modelinde sosyal etkiye yer vermez. Çünkü alıcılar aynı düşünceye sahip olarak, homojen 

yapılanmada şekillenmişlerdir. Lasswell, iletişim kuramını açıklarken kendi döneminde, kitle 

iletişim araçlarından televizyon ve radyo mevcuttu. Bu dönemde ise devir değiştiğinden dolayı, 

sosyal medya önemli araç olmuştur. Lasswell, kuramında yaşadığı dönemin şartları gereği 

açıklama yaptığından ötürü, aktarılan mesaj geri bildirim beklemeden düzenlenmiştir. Böylece 

basit bir iletişim modeli oluşturduğundan siyasete de uygulanabilirlik açısından rahat olmuştur 

(Lasswell, 2007, s.215-216). 

5. KLASİK TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYANIN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, partilerin teknolojiyi kullanım alanlarının genişlemesi ve 

kendi vizyonlarının ufuk penceresi olarak görmeye başlamışlardır. Artık partiler, seçmenleriyle 

mitinglerde buluşma, halk arasında konuşma yapma, radyolarda seslerini duyurma, toplumu 

ziyaret etmekle yetinmeyip yeni bir çığır açarak, klasik televizyon ve sosyal medya(internet, 

ınstagram, twitter) üzerinden kendilerinin ve partilerinin ideolojisini yaymayı amaçlamışlardır. 

Burada ki klasik televizyondan kastımız kanalların normal yayın akışı seyrinde ilerlemesidir. 

Sosyal medya ise internetin bulunmasıyla, akıllı telefonların, bilgisayarların icadı sonucunda 

teknolojik aletler için yeni programlar (ınstegram, twitter) oluşturularak, sosyal medya 

kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Günümüz dünyasında sosyal medya aktif bir yer 

alsa da gençler ve orta yaşlılar arasında yaygınlığı göze çarpmaktadır. Bu kulvarda, bireyleri 

etkileme gücü açısından en etkin kitle iletişim araçlarından birisi televizyondur. Bu iki kitle 

iletişim araçları, birbirilerini en iyi şekilde destekleyen bir konuma sahiptir. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte literatüre dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak iki kavram eklenmiştir 

(Bostancı, 2014, s.87). Dijital yerliler, teknolojinin kendini aşmasıyla oluşan sosyal medya 

kullanımlarıdır. Daha etkili ve hızlı haberleşme ağı olan bu sistem, kişileri kendi içine çekerek 

orda farklı ve renkli yeni bir dünya sunmaktadır. Klasik televizyon ve sosyal medya, 
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toplumlara, dünyanın bir uçunda gerçekleşen olaylar hakkında anında öğrenme kolaylığı 

sağlamaktadırlar. İnsanlar, iki sokak arkasında gerçekleşen olaydan habersiz olurken, sosyal 

medya aracılıyla başka ülkedeki olayların haberini anında öğrenmektedir. Bunu en aktif 

kullananda yeni nesildir. Buna karşılık Dijital göçmenler ise yerlilerin aksine, macera ile yeni 

tanışan kişilerdir. Onlar için televizyon, radyo gazete gibi kitle iletişim araçları ön plandadır. 

Buda iki neslin çatışmasını gözler önüne sermektedir. Partiler ise bu iki farklı kuşak için her 

ikisine uygun bir biçimde söylemler üretmektedirler.  

Siyasi partiler, ideolojilerini, toplumun her kesimine hitap ettirebilecek söylemler üzerinden 

yola çıkmışlardır. Partiler, ürettiği siyasi tanıtımların, sanki toplumun kendi oluşturduğu fikri 

gibi lanse etmeyi amaçlamışlardır. Partiler, bunu yaparken reklamlar ve sosyal medya 

paylaşımlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde seçmenlere en kısa yoldan ulaşmayı 

hedeflemişlerdir. Seçmenlere ulaşmanın iki yolu vardır doğrudan ulaşma ve dolaylı ulaşma. 

Doğrudan ulaşma yoluyla yüz yüze olan birincil ilişki şekli olurken, dolaylı yol ise kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla olmaktadır. Çağımız gereği artık kitle iletişim araçları sayesinde daha kolay, 

ekonomik ve hızlı yayılım gösteren sesleniş vardır (Boyraz, 2012, s.54). Bunu yaparken de 

dijital göçmenler içerisinde yer alan televizyon ve dijital yerliler içerisinde yer alan internet ya 

da kullanılan farklı kitle iletişim araçlarıyla, seçmenlerin her kesimine, her yaşta ki kişiye 

ulaşmayı hedef edinmişlerdir. Örneğin; 2019 İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, seçim 

dönemince modern ve geleneksel yapılanmayı bir arada barındırmıştır. Seçim stratejilerinde 

büyük mitingler yerine gönüllüler ve ilçede belirlenmiş kanaat önderlerinin evine giderek yüz 

yüze görüşmeleri tercih etmiştir. Böylece internet aracılıyla ulaşma yerine birincil ilişkileri 

tercih edişi önemli stratejilerinden biri olmuştur. 

5.1. Klasik Televizyon 

Larner, teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte kitle iletişim araçlarında da gelişmenin olduğundan 

bahsetmektedir. Böylece toplumların, sosyal hayatların da değişimlere neden olmuştur. Sosyal 

hayatın değişim serüveninde sadece kitle iletişim araçları yoktur. İnsanların kentlere göçü, 

eğitim almalarıyla okuryazarlığın artışı, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve siyasal 

katılımlar (Dilber, 2011, s.42). Fakat içlerinde en aktif rol oynayan ise kitle iletişim araçlarının 

gücü ve etkileme seviyesidir.  

Türkiye toplumunda, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte halk ile liderlerin 

haberleşme ağı genişlemiş ve hızlanmıştır. Bunlardan biride klasik televizyon olup görsel ve 

işitsel olarak toplumun duyu organlarına hitap eden bir iletişim şekli olmuştur. Artık seçmeni 

etkileme propagandaları televizyon üzerinden kendini var etmeye başlamıştır. Kafası karışık 

olan seçmeni etkileme biçiminde önemli bir etken görevi üstlenmektedir. Miting ortamlarında, 

parti üyelerinin kendini anlatırken, sesini yükselterek konuşmalarına şahit olunurken, 

televizyon önüne geçildiğinde ise üslup da değişmeler meydana gelmektedir. Çünkü liderler, 

televizyon önünde farklı platform içerisinde daha geniş kitlelere hitap etmektedirler. Buda 
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üslup ve konuşma tarzında değişimleri beraberinde getirmiştir. Konuları anlatırken, sesini 

yükseltmeden, daha sakin bir anlatıma geçilmiştir.  

Seçmen, denizde ki dalga misali, kime oy vereceği konusunda gelgit yaşamaktadır. O noktada 

devreye televizyon girerek, kararsız seçmeni bir kalıba sokmaya çalışmaktadır. Seçmen, 

televizyonun uyguladığı algı yönetimi karşısında,  adeta şırıngadan damara enjekte edilen ilaç 

gibi, televizyondan etkilenerek aynı kalıp düşünceler içerisinde kendini bulmaktadır. Bu 

yüzden iletişimde var olan hipodermik iğne modeli ayrı bir yere sahiptir. Nasıl ki kana bir şeyler 

karşınca anında yayılım gösteriyorsa, aynı şekilde parti liderleri de düşüncelerini ve vaatlerini 

etkin bir şekilde kullanmasıyla, insanın fikrinde yer edinmektedirler. Bu neticede seçim 

davranışları, psikolojik ve sosyolojik alt yapısına da sahip olduğunu söylenebilmektedir.  

Campbell ve arkadaşları, seçim esnasında önemli kavramlara değinmişlerdir. Bunlar; 

seçmenler, politikalar, partiler ile seçmenler arasındaki bağlantılardır (Damlapınar ve Balcı 

2005, s.60). Bu üçlü, çarkı döndüren sistemin parçalarıdır. İktidar, bu üçlü kuvvet üzerinden 

kendi varlığını da sürdürebilmektedir. Seçmen, kendi menfaati doğrultusunda seçim yapandır. 

Politikalar, ülke çıkarlarını gözettiği kadar, kendi çıkarları doğrultusunda da ilerleyen bir 

sistemken, partiler ile seçmenler arasındaki bağlantılar ise her ikisinin çıkarları doğrultusunda 

ilerlemektedirler. Partiler, vaatlerini oluştururken seçmenin reel gerçeklerini göz önünde 

bulundurarak, seçmen profiline göre ideolojilerini belirlemektedirler. Lakin 2019 Türkiye 

seçimlerinde bir kez daha görüldüğü gibi insanlar, kişilere değil partilere oy vermektedir. Genel 

olarak bu düşünce yapısının oluşum nedeni ise televizyon aracılıyla angaje edilmiş seçmen 

kitlesidir.  

Siyasal faktörler, politik farkları azaltarak birbirine benzeyen imajlar oluşturmuşlardır. 

Özellikle bu imaj kavramı II. Dünya Savaşı sonrası, dünyada klasik televizyonun da 

yaygınlaşmasıyla kendini göstermiştir (Damlapınar ve Balcı, 2005, s.61). Dünyaya 

baktığımızda ise seçmenleri etkileme yollarında gene aynı stratejiler kullanılmıştır. Örneğin 

Amerika Başkanlık seçimlerinde, General Eisenhower’ın radyoyu kullanarak seçim kazanması, 

John F. Kennedy’nin ise televizyonu kullanarak başkanlık seçimlerini kazanan ilk lider olduğu 

bilinmektedir (Bostancı, 2014, s.86). Günümüz açısından değerlendirildiğinde aynı şekilde 

televizyon o kadar etkili midir? Amerika da ki, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının 

kullanımındaki hızlı ilerleyiş sonucunda televizyon geleneksel kalmaktadır. Amerika, 

seçmenleri etkile biçimi olarak, uzun yıllar önce televizyon üzerinden yapılan propagandalarını 

geri plana almıştır. O halde akıllara diğer bir soru gelmektedir. Gelişmiş ülke ile gelişmekte 

olan ülke arasında seçmeni etkileme stratejilerinde fark var mıdır?  Gelişmiş ülkelerde, 

teknolojiyi ilerletecek maddi gelirin yüksek olmasından dolayı, kitle iletişim araçlarının 

gelişmesine de neden olmaktadırlar. Buda seçmeni etkileme açısından yeni stratejileri 

beraberinde getirir. 1963 yılında John F. Kennedy’nin, klasik televizyon propagandasıyla 

başkan olması önemli yer teşkil etmektedir. Türkiye’de ise 1967 TBMM Bütçe Komisyonu 

üyeleri için özel kapalı devre televizyon yayını yapılmıştır. Karşılaştırma yapıldığında 
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Amerika, klasik televizyon sayesinde o yıllarda seçim kazanırken, Türkiye ise daha yeni yayıma 

geçmiştir. Türkiye’nin o dönemlerdeki bunalımlarına bakıldığında, insanların evinde klasik 

televizyonun yer edinemeyecek kadar lüks olduğu aşikârdır. Daha sonralarında lüks ihtiyaçtan 

çıkarak, zaruri ihtiyaca dönüşmesiyle herkesin evinde bulunur hale gelmiştir. Böylece 

seçmenlerde etkilenmeye açık hale gelmişlerdir. Türkiye’ye klasik televizyonun, diğer ülkelere 

göre daha sonra gelmiş olmasına rağmen en çok etkiye maruz kalan Türk halkı olmuştur. Çünkü 

televizyonun genel, siyasal ve kültürel ortamı belirlemesi, gündemi tespit etmesi, insanların 

tutumlarını yönlendirmesi açısından önemli bir etkene sahip olmuştur.  

5.2. Sosyal Medya 

İnternet, 20. yüzyılın son çeyreğinde tüketim toplumunda, kitle iletişim araçlarının son yapı taşı 

olarak kendini göstermiştir. İnternet, yeni nesil sayesinde hızla dünya çapında ivme kazanmaya 

başlamaktadır. İnsanların, bu vesileyle birbirleri arasında ki bilgi ve haber aktarımı 

hızlanmaktadır. İnternet kullanımının ilerlemesi ile birlikte sadece bilgi öğrenilen yer olmaktan 

çıkıp eğlence ortamı haline de dönüşmüştür. Bu da sosyal medya aracılıyla 

gerçekleştirilmektedir. İnsanların hayatına internetin girmesiyle birlikte yaşam tarzlarında da 

farklılaşma olmaktadır. İnsanlar arasındaki ilişkilerin, sanal ortam üzerinden yürütülmesiyle 

yeni bir dijital kültür meydana gelmiştir (Akın, 2015, s.52). Bu dijital çağ ile birlikte sembolik 

etkileşimcilik içerisinde yer alan etnografik çalışmalarda da değişimler olmuştur. Artık birebir 

iletişim yerine seçmene, sosyal medya, televizyon gibi dolaylı yollar ile ulaşılabilmektedir. 

Böylelikle seçmen ve lider arasında ki etkileşimin şeklide değişmiştir.  

Günümüzde partiler, sosyal medyaya konu olduğu gibi eğlenceli hale getirilerek işlenmeye 

çalışılmıştır. Böylece partiler, medyanın kendi kurallarına boyun eğerek ona entegre olma 

durumundadırlar (Göktaş, 2016, s.1867). Medya aracılıyla bilgi dolaşımı çok geniş safhalara 

yayılmıştır. Böylece insanlar arasında bilginin daha çok aktarılmasını sağladığı gibi aynı 

fikirlerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Kişiler, sosyal medya sitelerine üye olarak, orada 

örgütlenip kolektif birliktelik oluşturmuşlardır. Siyasetin, sosyal medya ile bağlarını 

inceleyecek olursa üç önemli olaydan bahsedebilir. Birincisi Obama’nın seçimlerde, seçmeni 

etkilemek için kullandığı  “Sosyal Medya Gösterisi”, ikincisi Ortadoğu’da etkili olan “Arap 

Baharı”, üçüncüsü ise ülkemizde gerçekleşen “Gezi Olayları”dır (Bostancı, 2014, s.86). 

Örneğin Türkiye, 28 Mayıs 2013 yılında “Gezi Olayları” uzun süre Türkiye’nin gündemini 

belirlemiştir. Eylemin bu kadar büyümesine sebep olan, sosyal medya olmuştur. Haberleşme 

hızının yüksek olmasından dolayı, olayların çabuk duyulmasına neden olmuştur. Birçok 

ünlünün gezi olaylarına eşlik ettiği gibi, siyaset içerisinde de çalkantılı bir durum haline 

gelmiştir. Siyasi partiler, o an seçmenin durumuna göre ideolojilerini yaymışlardır. Diğer 

örneğimiz ise 21. yüzyılın en ses getiren halk hareketlerinden biri olarak görülen  “Arap Baharı” 

olmuştur. Bu süreç içerisinde kitleler, iki saat içinde bir araya gelerek organize olmasında, 

sosyal medya aktif bir rol oynamıştır (Bostancı, 2014, s.86). Facebook sayesinde, çok kısa bir 

zamanda, birçok grup üyelerini sanal ortamda bir araya getirilerek, eyleme geçilmiş ve dünyada 
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uzun süre konuşulan bir durum olmuştur. Amerika Başkanlık Seçimlerine bakıldığında ise 

Barack Obama’nın seçmenleri etkileme yolu olarak yukarıda da bahsedildiği gibi “dijital 

yerliler” olarak adlandırılan seçmenler üzerinden ilerlemiştir. İnternet üzerinden sosyal medya 

araçlarıyla, kitlelere seslenerek, seçimlerde bir ilki gerçekleştirmiştir. Sosyal medya vesilesiyle 

halka, propagandasını etkili bir şekilde iletmesiyle beğenileri toplayıp, ilk kez sosyal medya 

aracılığıyla başa gelen siyahi lider olmuştur (Bostancı, 2014, s.86). Ülkede yaşanan siyasi 

olaylar her partinin gündeminde yer almaktadır. Bunun üzerinden siyasetçiler, kendilerine 

uygun strateji ürettiği gibi her olayı da siyasileştirmektedirler. Mesela askeri operasyon, dövizin 

hareketliliği, çocuk istismarı, kadına şiddet, yeni hava limanının ismi vb. birçok olay siyasi 

söylemler içerisinde yer almaktadır. Bu oluşumların, yayılım sürecinde sosyal medya çok 

etkilidir. Çünkü seçmeni etkileme noktasında aktif bir rol oynadığı gibi iktidara giden yolda 

taşların temizlenmesine de önayak olmaktadır.  

Seçmen, oyunu verdiği partiden beklentilerine maksimum fayda sağlamasını ister. Seçmen oy 

vereceği partiyi ya da kişiyi belirlemek için, aralarında eleme yaparak seçime ulaşır. Kriterleri 

arasında kendi çıkarlarına uygun ve imaj bakımından da etkiyici olan partiye oy verir (Avcı ve 

Hülür, 2016, s.1641). Seçim vaatleri, seçmenin analizini yaparak parti lehine yönlendirmeyi 

amaçlamıştır. Diğer acıdan ise liderler kendilerini göstergeler üzerinden tanımlar (Avcı ve 

Hülür, 2016, s.1639). Türkiye’de geçmişten bugüne kadar olan siyasi liderlere bakıldığında, 

halk tarafından birçok lidere göstergeleri üzerinden lakaplar takılmıştır. Örneğin; Erbakan’a 

hoca ya da mücahit, Özal’a tonton, Demirel’e baba, Ecevit’e Karaoğlan, Erdoğan’a uzun adam 

ya da reis gibi lakaplar takılmıştır. Sergiledikleri hitaplar, fiziksel özellikleri aslında bunların 

hepsi onların göstergeleri ve halk gözünden görünümleridir. Örneğin Meral Şener, Osmaniye 

mitingin de halka seslenirken, boynuna tülbent atıp çıkması,  Rize mitinginde, yöreye ait keşanı 

eline alması, Zonguldak mitinginde ise kasketi başına takarak yöre halkına bende sizdenim ve 

sizi anlıyorum imajı vermeye çalışmıştır. Başka bir örnek ise 2018 Haziran seçimlerinde 

gerçekleşen olay iki siyasi kişinin çocuğa verdiği tepki arasındaki fark olmuştur. Muharrem 

İnce mitingde konuşma esnasında sahneye çıkan çocuğu sahneden kovarak bir dakika gitti 

deyişine karşılık, Recep Tayyip Erdoğan’ın sahneye çıkan çocuğa sarılıp konuşmasını o şekilde 

devam ettirmesi televizyon ve sosyal medyada biranda çok konuşulan konu haline getirmiştir. 

Liderler, seçmen karşısında kendini onlardan biri olarak görüp, statü farkını göstermedikleri 

sürece her zaman bir adım önde olmuşlardır. O yüzden yapılan bütün mitinglerde ya da farklı 

platformda ki konuşmalarda üsluba dikkat edildiği gibi karşıdan gelen sevgiye de karşılık 

verilmelidir. Gerçekleşen olay, sosyal medya ve televizyonlarda gündem olmuştur. Bu da iyi 

ya da kötü olarak seçmenin düşüncesini etkilemiştir. Bu yüzden parti üyelerinin, ne söylediği 

değil, nasıl söylediği önemlidir. Seçmen karşısında dikkat edilmesi gereken bu hususlar birer 

stratejidir. Böylece seçmen algıda seçicilik yapar. Bu noktada Mead’e değinilebilir. Mead, 

benlik ve toplumun iç içe girdiğini söylemektedir. Ve bireyler zihin yapısı üzerinden, semboller 

üreterek yeni kodlar geliştirmektedir. Böylece bireyler kendilerini semboller üzerinden 

tanımlanmaktadır.  
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Sosyal medya metinlerinin içerisinde bulunan örtük mesajlar, kitleyi ikna etmeyi hedeflemiştir 

(Akyüz, 2017, s.14). Partiler, sosyal medya aracılığıyla, başka partiler hakkında subliminal 

mesajlar verilerek kötü propaganda yapmaktadırlar. Örneklerine bakıldığında; araştırmacı 

şirketler, anket sonucunda MHP’yi baraj altı göstermişlerdir. Bir başka örneğimiz ise 

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki olaydır. Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan hakkında Man 

Adası'ndaki şirketlere para gönderdiği iddiası, hukuksal mercilere taşınarak davalık 

olmuşlardır. Bu şekilde birçok partiler için yapılan söylemler doğruluk payı olmadan söylenen 

sözler veyahut oluşturulan araştırma sonuçları kitleleri manipüle etmeye çalışmaktan başka bir 

şey değildir. Bunu da gerçekleştirirken en önemli kitle iletişim araçlarından olan televizyon ve 

sosyal medya yardımıyla gerçekleştirilmektedir.  

Siyasetçi olan Laswell, iletişim modelinde genelde propaganda üzerinde durmuştur. 

Araştırmalarını “kimin, neyi, hangi kanaldan, kime ve hangi etkiyle söylediği“ denklemi 

üzerine oturtmuştur. Laswell’in iletişim modeli, genel olarak bütün iletişim modellerine hitap 

edebilmektedir. Bu teorinin önemli özelliği, alıcıda ki ölçülebilen ve gözlenebilen özelliklerin 

farkına vararak çalışmalarını bu zemin üzerine yerleştirmesidir (Furat, 2009, s.41-42). Burada 

“kimin”, siyasetçidir. Söylediği aktardığı şeyler ise “neyi” oluşturur. “Hangi kanaldan” 

dendiğinde televizyon, sosyal medya, mitingler aracılığıyla aktarımıdır. “Kime”, yani seçmene 

aktarılmasıdır. Ve en sonuncusu “hangi etkiyle” dendiğinde kitleleri etkileyerek, homojen kalıp 

içerisine sokup, kendi lehine propagandalarını sergilemesidir.   

İkna etme işi yazıldığı kadar kolay değildir. Seçmen, karşısında kendinden emin, kendine 

güvenen birini görmek ister. İyi bir girizgâh ile konuşmaya başlayan lider, arkasından olumsuz 

yönlerden bahseder, aslında bu bir çerçeveleme taktiğidir. Bardağın dolu ve boş tarafını görmek 

için güzel bir yöntemdir. Sonrasında kendi partisinin, bu olumsuzluklar karşısında, olumlu bir 

çıkış yolu olduğuna dair ikna etmeye çalışmaktadır. Önemli olan toplumun kanayan yarasını 

bulup, o konu üzerinden siyaset yapılarak ikna etmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken de ne 

söylediğin değil nasıl söylediğin önemlidir. Örneğin 2019 seçimlerinde MHP ile AK Parti 

birleşiminden, Cumhur ittifakı doğmuştur. Bundan dolayı MHP, Ankara ve İstanbul’da aday 

çıkarmayarak oyların parçalanması engellenmiştir. Fakat İstanbul seçiminde çıkan yanlış sayım 

iddiaları doğrultusunda yeniden oylamaya gidilmiştir. Tekrarı gerçekleşmiş olan seçimde, 

partinin propaganda olarak uyguladığı şeyler; sahaya çalışmaları, ramazan programları ve video 

çekimleriyle desteklenmiştir. Bunlar doğrultusunda kampanyanın adı söylem birliği olarak 

adlandırılmıştır. Bu şekilde seçmeni etkileme stratejileri uygulanmıştır. Karşı tarafta ki 

gelişimlere bakıldığında, CHP ve İYİ Parti birleşimiyle sonuçlanmıştır. Aynı şekilde bu iki 

partide, birbirlerine destek açısından bazı yerlerde aday çıkartmamışlardır. CHP kanadında,  

Ankara ve İstanbul’da çalışan işçilerin, işten çıkarılmayacağına dair verilen sözler seçmenin 

güvenini kazanmaya yönelik pragmatist adımlar olmuştur. Fakat parti, İstanbul seçimlerinde, 

genel olarak mağduriyete dayalı strateji işleyerek, hukukun ortadan kalktığına dair açıklamalar 

üzerinden seçmeni etkilemeye çalışmıştır. Türkiye’de siyasi söylemler, sandıklar üzerinden 
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ilerlediğinden Türk halkı, parti ve sandık kavramlarına kutsiyet atfetmiştir. Türkiye’de tam 

anlamıyla sendikalaşma olmadığından dolayı, seçmenler, sorunlarını iletebileceği ya da çözüm 

yolu bulacak merciyi sandık olarak görmektedir. Bu sebeplerden dolayı seçmen oy verirken 

ürkek ve kararsız olmaktadır.  

Habermans’a ait iletişimsel eylem kuramı, sadece toplum içinde kişilerin birbiriyle ilişkisi değil 

modern toplumlarda insanların dil ve etkileşim karşısındaki işleyişi olarak da 

adlandırılmaktadır (Akın, 2015, s.78). Yüz yüze ilişkilerin, yetersiz kaldığı zamanlarda bunu 

sosyal medya aracı ile yazılı ve sözlü olarak dile getirilmektedir. Siyaset ve medya ilişkisi, 

gündemde her daim konuşulan bir ilişki ağına sahiptir. Her iki kavramda kendi tarafından 

otorite kurmaya çalışmaktadır. Güç altına alma konusunda ise ikisi de muktedirdir (Bostancı, 

2014, s.85). Medya ve siyaset birer kurum olarak kamusal alana hizmet eden, toplum tarafından 

görevlendirilen, alternatifsiz mekanizmalardır. Siyaset, kendi iktidarını meşrulaştırmaya 

çalışırken, medya ise kapitalist sistemin bir piyonudur. Medya, insanları kendi hegomanyası 

altına almaya çalışırken, karşı tarafta ise varlığını meşrulaştırmaya çalışan iktidar vardır. Ve 

yeniçağ ile birbirlerine kenetlenmelerinin gerektiğinin farkındadır. Bu yüzden medya ile siyaset 

arasındaki ilişki klasik bir ilişki değildir. Aksine daha fazla kuvvetli bir bağ kurmuşlardır. Bu 

açıdan seçmen için esas olan siyasi liderin barışçıl, vizyon sahibi, enerjik, tutarlı, kitleyi 

etkileyebilen, pratik olmasının yanı sıra grup içerisinde kolektif birlik sağlayarak insanların 

birbirleriyle bağ kurmasını sağlayandır. Böylece oluşumun yegâne yardımcısı da sosyal medya 

olmuştur (Boyraz, 2012, s.42). 

Özneler metinleri değil, metinler özneleri oluşturmaktadır. Siyasetçilerde yazdığı metinler 

vasıtasıyla seçmeni etkileme yoluna girer. Bunları gerçekleştirirken baskı yolu ile değil ikna 

yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedirler. Partiler, seçmene ben senin yanındayım imajını 

vererek, propagandalarını bu söylem üzerinden pazarlamaktadırlar. Böylece gerçekleşen 

olayların, söylemcisi ise kitle iletişim araçları olmuştur. 

6. SONUÇ 

İnsanları ikna etmek, yazıldığı kadar kolay bir şey değildir. Bu noktada siyasetçiyi zorlu 

aşamalar beklemektedir. Çünkü partiler, kendi aralarındaki mevcut rekabetin yanı sıra, seçmeni 

etkileme noktasında da birçok strateji yolları aramışlardır. Nedeni ise partilerin, kendi iktidarını 

meşrulaştırmak istemesidir. Bundan dolayı güç, kişilerin zaaflarından bir tanesidir. Bu yolda 

yapılan her şeyin mubah olabileceği düşüncesi hâkimdir. Partiler, seçmeni etkileyebilmek için 

de parçalara bölünerek onlar üzerinden tahakküm kurmayı hedeflemişlerdir. Liderlerin, 

seçmeni şekillendirmeye çalıştığı gibi seçmenlerinde, liderleri şekillendirebilme gücüne sahip 

olduğu yadsınmamalıdır. Bu bir tür nabza göre şerbet vermek gibidir. Aslında bir ideoloji 

uyumudur. Bu ideolojinin oluşmasında ve yaygınlaşmasında yardımcı olan araç ise kitle 

iletişim araçlarıdır. Bu makalede kitle iletişim araçlarından olan klasik televizyon ve sosyal 

medya üzerinden, lider ve patilerinin seçmeni etkileme stratejilerine değinilmiştir. Partiler, 
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kendilerini göstergeler üzerinden tanımlayarak kod oluşturmaktadır. Sembolik etkileşimci olan 

Mead’e göre alışkanlıkların genelleştirilmesi sonucu benlik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu da 

kendi içinde ferdi ben ve toplumsal benin oluşmasına neden olmaktadır.  Böylece parti 

üyelerinin ve liderlerinin kendine has göstergeleri olduğu gibi benliği de zamana göre şekil 

değiştirmektedir. Ve seçmeni etkileme stratejinde, benlik kavramı da önemli yer teşkil 

etmektedir. Aynı şekilde Goffman’da, benliğe önem vererek dramaturji kavramı üzerinden yola 

çıkıp toplumu analiz etmiştir. Hayatı tiyatral olarak gören Goffman, herkesin oyunculuk 

yeteneğine sahip olduğundan bahsetmektedir. Siyasi liderlerde usta bir oyuncudur. Aktörün, 

sahne önünde seçmeni etkileyebilmek için onlara görmek istediklerini verebileceği noktasın da 

ikna etmesi gerekmektedir. Aktörler, bunu yaparken de doğrudan ya da dolaylı yollar ile 

seçmene ulaşmaktadırlar. Doğrudan ulaşımda, seçmenle yüz yüze ilişkilere tekabül ederken, 

dolaylı ulaşımda ise kitle iletişim araçlarıyla her noktaya ulaşmayı hedeflenmiştir. Böylece 

kararsız seçmene dokunması kolay olduğu gibi seçmeni de kendi içinde kategoriye 

ayırmaktadır. Böylece partiler, seçmeni etkileme noktasında propagandalarını, kitle iletişim 

araçları üzerinden yaparak stratejik hale getirmişlerdir. 
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CHP’NİN 1959 TARİHLİ “İLK HEDEFLER BEYANNAMESİ”NİN 1961 

ANAYASASI’NA YANSIYAN YÖNLERİ 

 

Ali ÇİFTÇİ 1 

Özet 

Türkiye siyasetinde 27 Mayıs 1960 Darbesi ile CHP arasındaki ilişki sürekli tartışılmaktadır. Aynı şekilde 1961 

Anayasası’nın yapılış süreci ve bu anayasanın hükümleriyle CHP ideolojisinin benzerliği de yıllardır 

tartışılagelmektedir. 27 Mayıs 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası ile CHP arasındaki ilişkiyi açıklamada başvurulan 

hususlardan birisi 1959 yılındaki CHP Kongresi ve bu Kongrede kabul edilen İlk Hedefler Beyanname’sidir.  

CHP’nin, yapılacak ilk seçimlerde iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirme vaadinde bulunduğu icraatlara 

yer verdiği İlk Hedefler Beyannamesi ile 1961 Anayasası düzenlemeleri arasında bir benzerlik bulunduğu açıktır. 

İlk Hedefler Beyannamesi’nde vaat edilen insan hakları, anayasa yargısı, yargı bağımsızlığı, Cumhurbaşkanı’nın 

tarafsızlığı, iki meclisli parlamento gibi düzenlemeler 1961 Anayasası’nda yer almıştır. Buradan yola çıkılarak 

bu çalışmada 1961 Anayasası’nın yapılmasında CHP’nin İlk Hedefler Beyannamesi’nin etkili olup olmadığı 

araştırılmıştır.  

İlk Hedefler Beyannamesi’ndeki vaatlerin çoğu 1955 yılında kurulan ve 1958 yılında CHP ile birleşen Hürriyet 

Partisi’nin Programında yer alan hususlardır. Dolayısıyla 1959 Kongresi’ndeki İlk Hedefler Beyannamesi’nin 

hazırlanmasında CHP’ye katılan Hürriyet Partililer etkili olmuştur. Aynı şekilde 1961 Anayasası’nı hazırlayan 

Kurucu Meclis’te de Hürriyet Partili kökenli CHP’li siyasetçiler bir hayli fazladır. Sonuç olarak 1961 

Anayasası’nın hazırlanmasında 1959 tarihli İlk Hedefler Beyannamesi etkili olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çoğunlukçu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi, İlk Hedefler Beyannamesi, 1961 Anayasası. 

ASPECTS OF THE CHP'S 1959 ’DECLARATION OF FIRST TARGETS’ 

REFLECTED IN THE 1961 CONSTITUTION 

 Abstract 

It is discussed that May 27, 1960 coup between the CHP relations is continuously discussed, in Turkey Same way 

the process of making the 1961 Constitution and the similarity of the provisions of this constitution with the CHP 

ideology have been debated for years. One of the issues used in explaining this relationship is the CHP Congress 

in 1959 and First Targets Declaration adopted at this Congress.  

It is clear that there is a similarity between the Declaration of First Targets and the 1961 Constitution. Regulations 

such as human rights, constitutional jurisdiction, independence of the judiciary, impartiality of the President and 

the bi-parliamentary parliament promulgated in the First Targets Declaration are included in the 1961 

Constitution. In this study, it was investigated whether CHP's Declaration of First Objectives was effective in 

making the 1961 Constitution.  

Most of the promises in the Declaration of First Targets are included in the program of the Hürriyet Party, which 

was established in 1955 and merged with the CHP in 1958. Hürriyet Party members who participated in the CHP 

were effective in the preparation of the Declaration of First Targets at the 1959 Congress. In the Constituent 
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Assembly, which drafted the 1961 Constitution, many CHP politicians of Hürriyet Party origin. As a result, the 

1959 First Targets Declaration was effective in the preparation of the 1961 Constitution. 

Key Words : Majority Democracy, Pluralist Democracy, First Targets Declaration, Constitution of 1961. 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de siyasal hayatta mücadeleler hep inişli çıkışlı olmuştur. 1946 yılında çok partili 

hayata geçilmesiyle birlikte siyasal mücadele daha da hareketlenmiştir. 1946 ile 1950 yılları 

arasında iktidar partisi CHP ile yeni kurulan muhalefet partisi Demokrat Parti arasında gergin 

mücadeleler yaşanmıştır. DP, tek parti iktidarı uygulamalarının son bulması ve partiler arasında 

eşit siyasal mücadele ortamının oluşması mücadelesi verirken CHP, 25 yıllık iktidar döneminin 

alışkanlıklarını terk etmekte zorlanmıştır. DP’ye parti tabanından gelen baskıların ve dış 

faktörlerin de etkisiyle iktidar-muhalefet mücadelesi zaman zaman çatışma boyutlarında 

yürümüştür.  

1946-1950 yılları arasında DP hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken 1950-1960 

yılları arasında süren DP’nin tek başına iktidar yıllarında bu defa CHP ve diğer muhalefet 

partileri, DP iktidarının çoğunlukçu uygulamalarına ve siyasal baskılarına karşı mücadele 

yürütmüştür. CHP’lilerin şikayetlerinin çoğu, DP’lilerin muhalefetteyken ileri sürdükleri 

şikayetleri hatırlatıyordu (Karpat, 2017:482). DP’nin 10 yıllık iktidarının ikinci yarısı bu parti 

açısından inişe geçiş sayılmalıdır. Çünkü 1954 ve 1955 yıllarından itibaren DP’nin 

kamuoyundaki desteği zayıflarken muhalefet partileri yükselişe geçmeye başlamıştır. DP 1957 

seçimlerini kazanmış ama ciddi bir oy kaybı yaşamıştır. 1957 seçimlerinin kazanılması, seçim 

sistemindeki değişiklikler ve diğer siyasal tedbirler sayesinde mümkün olmuştur. Bu siyasal 

tedbirlerden birisi muhalefet partilerinin ittifak yapmalarının yasaklanmasıdır. Muhalefet 

partilerinden birisi, 1955 yılında DP iktidarının basın özgürlüğüne getirdiği sınırlamalara ve 

diğer bazı uygulamalarına tepki göstererek bu partiden ayrılan ve çoğu aydın-entelektüel 

kişilerce kurulan Hürriyet Partisi’dir. Hürriyet Partisi 1958 yılında CHP ile birleşmiş ve 1959 

yılında CHP’deki eski Hürriyet Partili siyasetçiler İlk Hedefler Beyannamesi’nin 

hazırlanmasında çok önemli rol almışlardır.  

1959 yılına gelindiğinde iktidar partisi DP’de ciddi bir gerileme söz konusudur. Muhalefeti 

birleştirme çabaları içindeki CHP’de ise bir yükseliş gözlemlenmektedir. İşte böyle bir ortamda 

1959 yılının başında, 12 Ocak 1959’da Ankara’da CHP’nin 14. Kurultayı toplanmıştır. İktidara 

hazırlanan CHP’de heyecanın yüksek olduğu bu kongrenin son gününde iktidara gelinmesi 

durumunda gerçekleştirilecek ilk hedeflerin neler olduğuna ilişkin bir belge oylanmış ve kabul 

edilmiştir. CHP Lideri İnönü, 1959 Kurultayı’nın amacının CHP iktidara geldiğinde hangi 

meseleleri halledeceğini, parti programının esaslarını ve 1957 seçim beyannamesinin temelini 

teşkil eden prensipleri bir defa daha ilan etmek olduğunu açıklamıştır. 
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İlk Hedefler bildirisi daha önce parça parça ve değişik zamanlarda ortaya atılan görüş ve 

hedefleri sistemli bir bütün olarak bir araya toplamıştır (Bila, 1987:240). Ayrıca İlk Hedefler 

Beyannamesi’ndeki amaçlar, 1957 seçim bildirgesinde ileri sürülen önerilerden oluşuyordu 

(Çavdar, 2013:72). Daha da geriye gidilirse Beyanname’de yer verilen vaatlerin çoğunun 

Hürriyet Partisi’nin programında yer alan hususlar olduğu görülecektir. İlk Hedefler 

Beyannamesi’nin bir demokrasi manifestosu olduğu söylenebilir. Kongrede, Hürriyet 

Partisi’nden CHP’ye geçen siyasetçilerden Turan Güneş’in okuduğu Beyanname, DP iktidarı 

uygulamalarına bir tepki ve çözüm ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Beyanname’nin Türk siyasal hayatı açısından bir önemi de bu Beyanname’de dile getirilen 

hususların, vaat edilen çözüm önerilerinin büyük çoğunluğunun 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden 

sonra toplanan Kurucu Meclis’çe yapılan 1961 Anayasası’nda yer almış olmasıdır. Buradan 

yola çıkılarak 27 Mayıs darbe iradesi ile CHP arasında ilişki kurulmaktadır. 12 Eylül 1980 

Darbesi’nde olduğu gibi siyasal sisteme ve bütün siyasal partilere karşı değil sadece iktidardaki 

DP’ye karşı yapılan 27 Mayıs Darbesi’nden sonra toplanan Kurucu Meclis’te DP’lilere ve 

DP’nin devamı olan partililere yer verilmezken CHP’li siyasetçilere ve dönemin diğer 

muhalefet partisi olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partililere (CKMP) yer verilmişti. 

CHP’lilerin ağırlıkta olduğu Kurucu Meclis’te (Çavdar, 2013:99; Bila, 1987:253) hazırlanan 

1961 Anayasa taslağının 1959 yılında ilan edilen İlk Hedefler Beyannamesi’ndeki ilkelerin 

hemen tamamına yer verdiği görülmektedir. Bu, İnönü’nün de isteği idi ve gerçekleşmiştir 

(Çavdar, 2013:99).  

Bu çalışmada, İlk Hedefler Beyannamesi’nde yer verilen vaatlerle 1961 Anayasası’nın 

hükümleri arasında ilişki kurulmaya çalışılacaktır. İlk Hedefler Beyannamesi’nin 1960 yılında 

yapılan baskısı asıl kaynak olarak kullanılmış ve çalışmada kaynak gösterilirken parantez içinde 

kısaca “Beyanname” olarak anılmıştır. Bunun dışında 1961 Anayasası metni ve ikinci el 

kaynaklardan yararlanılmıştır.          

İlk Hedefler Beyannamesi, 27 Mayıs Darbesi’nden 16 ay kadar önce CHP 14. Kurultayı’nda 

yayımlanan ve partinin temel anayasal ve siyasal konulardaki vaatlerine yer veren bir belgedir. 

Darbeden sonra yapılan 1961 Anayasası’nda etkili olmuştur.  

İlk Hedefler Beyannamesi’nde yer alıp 1961 Anayasası’na giren kavram ve kurumlara aşağıda 

yer verilmektedir:    

2. HUKUK DEVLETİ KAVRAMI  

Beyanname’nin 2. Maddesi şöyledir: “Anayasamız modern demokrasi ve cemiyet anlayışına 

uygun, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve emniyet esaslarına dayanan bir devlet 

nizamına göre değiştirilecektir (Beyanname, 1960:4). 

 



 

683 
 

Bu maddede yer alan ifadelerden “hukuk devleti” kavramı 1961 Anayasası’nda yer almıştır. 

Anayasa’nın Genel Esaslar başlığını taşıyan Birinci Kısmının altında Cumhuriyetin niteliklerini 

sayan 2. Maddesinde devletin niteliklerinden birisi olarak “hukuk devleti” kavramına yer 

verilmiştir (Kili-Gözübüyük, 1985:172). Sadece yönetilenlerin değil devletin de hukuka uygun 

hareket etmesini ifade eden hukuk devleti kavramı, tarihimizde ilk defa 1961 Anayasası ile 

devletin nitelikleri arasında sayılmıştır.  

3. SOSYAL ADALET KAVRAMI 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesinde yer alan sosyal adalet kavramı da (Cumhuriyet, 

15 Ocak 1959) 1961 Anayasası’na girmiştir. Anayasa’nın Temel Haklar ve Ödevler başlıklı 

İkinci Kısmın Genel Hükümler başlığı altındaki 10. Maddesinde sosyal adalet kavramına yer 

verilmiştir (Kili-Gözübüyük, 1985:173). Sosyal adalet kavramı burada devlete ekonomik ve 

sosyal hayata ilişkin görevler verilirken sayılmıştır. Buna göre devlet, kişinin temel hak ve 

hürriyetlerini sosyal adalet ilkesiyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal 

bütün engelleri kaldırmakla görevlidir. Sosyal adalet kavramı, paylaşılan milli gelirden herkese 

adil bir payın düşmesi olarak anlaşılabilir. 

4. İNSAN HAKLARINA GÜVENCE 

Beyanname’nin 2. Maddesi (a) bendinde insan hakları ile ilgili olarak ayrıntılı açıklama ve 

vaatlere yer verilmiştir. Burada, temel insan hakları sayılarak bunların güvence altına alınacağı 

vaat edilmektedir. İnsan hakları başlığı altında incelenen kişi hakları, sosyal haklar ve siyasal 

haklar burada sayılmıştır. Beyanname’de bu hakların anayasada yer alacağı ve açık bir şekilde 

tarif edilerek teminat altına alınacağı belirtilmiştir (Tuğluoğlu, 2017:297). Buradan yola 

çıkılarak 1961 Anayasası incelendiğinde Anayasa’nın 2. Maddesinin devleti insan haklarına 

dayanan bir devlet olarak tanımladığı görülmektedir. Temel insan hakları 1924 Anayasası’nda 

da her ne kadar “Türklerin Kamu hakları” başlığı altında 68. Maddeden itibaren sayılmışsa da 

Anayasa devletin nitelikleri arasında insan haklarını bağlayıcı saymamıştır. 1961 Anayasası ise 

1950-1960 yılları arasındaki çoğunluk iktidarı döneminde yaşanan olaylar ve insan hakları 

ihlallerinden dolayı insan haklarını yasama ve yürütme güçleri karşısında sağlam esaslara 

bağlamak amacıyla “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı ikinci maddesinde devlet için insan 

haklarına uymayı bağlayıcı saymıştır. Bunun somut anlamı, Anayasanın, yasama organının 

hürriyetleri düzenlerken neleri yapamayacağını belirtmiş olmasıdır (Özbudun, 2014: 43). 1924 

Anayasası’ndan farklı olarak insan hakları ile ilgili düzenlemelerde devlete sınırlar getirilmiştir. 

1961 Anayasası’nın tanımladığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına dayanan bir 

devlettir. Anayasa ayrıca insan haklarına çeşitli başlıklar altında ayrıntılı olarak yer vermiştir.  

5. ANAYASA YARGISI VE ANAYASA MAHKEMESİ  

Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluğu sağlayan bir yargı organıdır (Soysal, 2011:242). 

1961 Anayasası’nın özgün yanlarından birisi de ülkeye ilk defa bir anayasa yargısı getirmesidir. 

Anayasa’nın “Yargı” başlıklı Üçüncü Bölümü’nde 145. Maddede ilkeleri ve esasları 



 

684 
 

düzenlenen Anayasa Mahkemesi 1962 yılında kurularak fiilen çalışmaya başlamıştır. CHP’nin 

1959 yılındaki 14. Kurultayı’nda kabul edilen İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesinin (a) 

bendinin sonunda insan haklarının tarif edilerek teminat altına alınacağı belirtildikten sonra bir 

anayasa mahkemesi teşkil edileceği ve böylece anayasada yer alan hakların diğer kanunlarla 

daraltılması ve iptal edilmesinin önleneceği vaat edilmektedir. Kurultay’daki konuşmasında 

partisine yönelik eleştirilere cevap verirken CHP Lideri İnönü de Anayasa Mahkemesi 

konusunda şu ifadeleri kullanmıştı. “…Çıkarılacak kanunları siyasî kudret dışında bir Anayasa 

mahkemesinin kontrolüne arz eden; müstakil mahkeme ve hakim teminatı diye çırpınan bir 

zihniyet hiç bir sahada partizanlık ve siyasî tezvir ve intikam yolu takip edemez." (Akis, 24 

Ocak 1959:5). 1961 Anayasası’nda düzenlenen anayasa yargısı konusunun İlk Hedefler 

Beyannamesi’nin bir yansıması olduğu açıktır.  

6. TARAFSIZ DEVLET BAŞKANLIĞI 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesinin (b) bendinde devlet başkanlığının tarafsızlığa 

kavuşturulacağı beyan edilmektedir. Fıkra şöyledir: “Milletin bütünlüğünü ve devletin 

devamlılığını temsil eden devlet reisliği, bu temsilin ve milli tesanüdün gerektirdiği tarafsızlığa 

kavuşturulacaktır.” (Beyanname, 1960:5). 

Beyanname’nin bu vaadi 1961 Anayasası’na yansımıştır. Bilindiği gibi 1924 Anayasası’nda 

Cumhurbaşkanı’nın partisiyle ilişkisini kesmesi gerekmiyordu. 1924 Anayasası döneminde 

partisinin resmi olarak genel başkanlığını sürdüren Cumhurbaşkanları, filli olarak genel 

başkanlığı Genel Başkan Vekili olarak bir partiliye (genellikle Başbakan olan partili) 

bırakıyordu. 1924 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının seçimi, TBMM seçimleriyle 

ilişkilendirilmişti. Cumhurbaşkanı, milletvekili seçimlerinden sonra oluşan yeni TBMM 

tarafından seçilmekteydi. Her Meclisle birlikte Cumhurbaşkanı da yenilenmekteydi. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı’nın görev süresi yeni seçilen TBMM’nin görev süresi ile eşit ve 4 yıl idi. Bu 

durum partili Cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Anayasa’nın 38. Maddesinde düzenlenen 

Cumhurbaşkanı yemin metninde “tarafsızlık” ifadesine yer verilmemiştir. 

Tek parti iktidarı döneminde ifade ve düşünce özgürlüğü bulunmayışının yanında muhalefet 

yasağı da bulunduğu için partili cumhurbaşkanlığı konusu tartışılmamış ve bir sorun olarak 

konuşulmamıştı. Ancak çok partili hayata geçildikten sonra partili cumhurbaşkanlığı konusu 

tartışılır hale gelmiştir. CHP, iktidarda bulunmadığı 1950-1960 yılları arasında devlet 

başkanlığı makamının partisiz olması gerektiği kanısına varmıştır. 1959 Kurultayı’nda kabul 

edilen İlk Hedefler Beyannamesi’nde “tarafsız devlet reisliği” vaadinde bulunulmuştur. 

Tarafsız devlet başkanlığı genel olarak Parlamenter Hükümet Sistemine özgü bir kurumdur 

(Gözler, 2017:248). 1961 Anayasası Türkiye’ye Parlamenter Hükümet Sistemi’ni getirmiştir. 

Beyanname’de vaat edildiği gibi 1961 Anayasası tarafsız, partiler üstü bir Cumhurbaşkanlığı 

makamı öngörmüştür. Anayasa’nın İkinci Bölümü’nde Yürütme başlığı altında 95. Maddeden 

itibaren Cumhurbaşkanlığı konusu düzenlenmiştir. 95. Maddede Cumhurbaşkanının 7 yıl için 
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seçileceği, bir kimsenin arka arkaya 2 defa seçilemeyeceği, Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle 

ilişkisinin kesileceği ve TBMM üyeliğinin sona ereceği kurala bağlanmıştır (Tuğluoğlu, 

2017:307). Oysa 1924 Anayasası’na göre bir kişi defalarca Cumhurbaşkanı seçilebilmekteydi. 

TBMM üyeliği de sona ermiyordu. 1961 Anayasası, Parlamenter Hükümet Sistemi’ne uygun 

olarak Cumhurbaşkanını partili bir makam olarak düşünmemiştir. Yasama organı üyeliğini de 

sona erdirdiğinden dolayı siyasal bir makam olarak da düşünmediği görülmektedir. Ayrıca 

Anayasa, bir sonraki madde olan 96. Maddede Cumhurbaşkanı yeminini 1924 Anayasası’na 

göre değiştirerek yemine “tarafsızlıktan ayrılmayacağı” ifadesini koymuştur. 

Millet Meclisi’nin görev süresi 4 yıl olarak korunduğu halde Cumhurbaşkanının görev süresinin 

7 yıl olarak belirlenmesi, Cumhurbaşkanının Meclis’te farklı siyasal çoğunluklarla çalışma 

ihtimalinden dolayı partiler üstü tutum izlemeye özen göstereceği beklentisiyle yapılmıştır 

(Özbudun, 2014:328). Bu 1961 Anayasası’nın partilerüstü bir devlet başkanlığı istediğini 

göstermektedir. Hem İlk Hedefler Beyannamesi’nde hem 1961 Anayasası’nda 

Cumhurbaşkanlığı makamı düzenlenirken “milletin bütünlüğü” kavramının kullanılması iki 

metin arasında bir perspektif yakınlığı bulunduğunu göstermektedir.  

Her iki metinde de milletin bütünlüğü kavramının kullanılması önemsenmelidir. Bu, 1950-1960 

yılları arasında yaşanan iç siyasi gerilim ve tartışmaların bir sonucudur. Yaşanan çatışma ve 

ayrışmalar, bir siyasi partinin üyesi olan ve milletin bir kısmını temsil ettiği düşünülen 

Cumhurbaşkanı yerine bütün milleti temsil eden tarafsız Cumhurbaşkanı düşüncesine yol 

açmıştır. Ana muhalefet partisi CHP’nin kaygılarıyla hazırlanan Beyanname’de yer verilen bu 

husus, 1961 Anayasası’nı hazırlayan Kurucu Meclisçe de paylaşılmış ve Anayasa’ya bu 

ifadeler konulmuştur.   

7. İKİNCİ MECLİS VAADİ 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesinin (d) fıkrasında yasama faaliyetlerinde uyum ve 

denge sağlanması için ikinci bir meclis kurulacağı vaat edilmektedir (Beyanname, 1960:5). Bu 

vaat de 1961 Anayasası’nda karşılık bulmuştur. Anayasa’nın Yasama konusunu düzenleyen 

Üçüncü Kısım Birinci Bölümü’nde 63. Maddede TBMM’nin Millet Meclisi ve Cumhuriyet 

Senatosu’ndan kurulu olduğu belirtilerek 1924 Anayasası’ndaki tek kanatlı parlamento 

uygulamasından vazgeçilmiştir. Bu durum, 1961 Anayasası’nın milli egemenliğin 

kullanılmasında benimsediği parçalı yönteme de uygundur. Zira, 1924 Anayasası, egemenlik 

hakkını millet adına TBMM’nin tek başına kullanacağını belirtirken 1961 Anayasası, 4. 

Maddesi’nde milletin, egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanacağını öngörerek egemenlik 

yetkisini çeşitli kurumlar arasında dağıtmıştır. Parlamentonun iki kanatlı hale getirilmesi de bu 

yaklaşımın bir sonucu olarak görülmelidir.  

Anayasa Hukukunda Birinci Meclisi dengeleme ve frenleme işlevi gören bir kurum olarak 

görülen ve zaman zaman seçkincilikle eleştirilen İkinci Meclis uygulaması tarihimizde ilk defa 

Osmanlı Devleti’nde 1876 Anayasası’nda yer almıştı. Tek meclisliliğin halk egemenliği 
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teorisine; iki meclisliliğin ise millet egemenliği teorisine uygun olduğu şeklindeki teorik ve 

akademik tartışmalar, yasama çalışmalarında eğitim düzeyi ortalaması düşük olan ilk mecliste 

gözden kaçabilecek hususların eğitim düzeyi ortalaması yüksek ve çoğu meslek ve kariyer 

sahibi kişilerden oluşan ikinci mecliste düzeltilebileceği varsayımını kabul etmektedir. 

1961 Anayasası, 14. CHP Kurultayı’nda benimsenen İlk Hedefler Beyannamesi’ndeki iki 

meclislilik vaadini kabul etmiş ve uygulamaya geçirmiştir. Cumhuriyet Senatosu, yasama 

faaliyetlerinde Millet Meclisi’ni dengeleyecek ve uyumu sağlayacak bir organ olarak 

düşünülmüştür. 

8. YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YÜKSEK HAKİMLER KURULU 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesinin (e) fıkrasında yargı bağımsızlığının sağlanmasına 

ilişkin vaatlere yer verilmektedir. Burada mahkemelerin bağımsızlığının ve hakim 

güvencesinin sağlanması amacıyla “yüksek hakimlik şurası” kurulacağı ve yargı bağımsızlığı 

ile ilgili konuların bu şuraya tevdi edileceği beyan edilmektedir. 1950-1960 yılları arasında 

yaşanan siyasal olayların yargısal yansımalarına tepki ve çözüm olarak 14. CHP Kurultayı’nda 

gündeme getirilen yüksek hakimlik şurası konusu 1961 Anayasası’nın 143. Maddesine Yüksek 

Hakimler Kurulu olarak yansımıştır. Anayasa, yargı bağımsızlığını ve hakimlik teminatını 

sağlamak üzere Yüksek Hakimler Kurulu’nu getirmiştir (Atar, 2017:50). 

1924 Anayasası’nda da yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı konusuna yer verilmişti. Ancak 

yargı bağımsızlığının sağlanmasında yürütmeye bağlı olmayan bir bağımsız kurul kurulması 

yoluna gidilmemiş, kurumsal güvenceye kavuşturulmamıştı (Tunç, 2018:39). Hakimlerin tayin 

ve terfileri, maaşlarının ödenmesi ile ilgili işlerde Adalet Bakanlığı yetkiliydi (Tunç, 2018:302). 

Bu yürütmenin yargı üzerindeki düzenleme yetkisini ifade etmektedir. Hakimlerin görevden 

çıkarılmalarında da kanun koyucunun yetkisi vardı. Sonuç olarak 1924 Anayasası döneminde 

yargının işleyişinin yürütme organının yanı sıra önemli ölçüde yasama organına da bağlı olduğu 

söylenebilir (Özbudun, 2014:386). 1961 Anayasası, İlk Hedefler Beyannamesi’nde yüksek 

hakimlik şurası ile sağlanacağı vaat edilen yargı bağımsızlığı ve yargının yürütmeden ayrı 

işleyişini Yüksek Hakimler Kurulu ile sağlamayı benimsemiştir. 1971 Anayasa 

değişikliklerinde buna Yüksek Savcılar Kurulu da eklenerek yargı mesleğinde bulunanların 

özlük işlerinin yürütmeden ayrı bir anayasal kuruma verilmesi sağlanmıştır.   

9. İDARENİN KANUNİLİĞİ VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesi (f) fıkrasında idarenin kanuniliği ve yargısal 

denetimi üzerinde durulmaktadır. CHP tek parti iktidarından çok partili hayata geçiş sürecinde 

devletin idare teşkilatının çoğulculaşmaya başlayan siyasi hayata uyum sağlanmasında hayli 

zorluklarla karşılaşılmıştı. Bizzat Cumhurbaşkanı İnönü’nün yayımladığı 12 Temmuz 1947 

Beyannamesi’nde DP’nin şikayetlerine hak verilerek idare mekanizmasının muhalefet partisi 

olan DP’ye baskısından uzun uzun söz edilmektedir (Karpat, 2017:278). İdare mekanizmasının 

yanlılığı ve muhalefete baskısı 1950’li yıllarda bu defa DP iktidarında CHP muhalefeti 
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tarafından gündeme getirilmiştir. CHP’liler, DP iktidarında idare teşkilatının yanlılığından hep 

şikayet etmişlerdir. CHP 1959 Kurultayı’nda kabul edilen İlk Hedefler Beyannamesi’nde 

idarenin bir şahsın, bir zümrenin veya bir siyasi teşekkülün değil devletin ve bütün halkın 

hizmetinde tarafsız ve kanuna bağlı olması gerektiğini savunmuştur (Beyanname, 1960:6). 

Kanuna bağlı idareyi sağlayan hukuki esasların vazedileceği vaadi ile yetinilmemekte yargısal 

denetimin bütün idari tasarruflara şamil kılınacağı da beyan edilmektedir.  

1924 Anayasası’nda 51. Maddede idare davalarına bakmak üzere Danıştay’ın kuruluşundan 

bahsedilmekle birlikte idarenin kanuniliği, idarenin denetimi ve idari yargı konusunda ayrıntılı 

düzenlemelere yer vermemiştir. 1961 Anayasası ise hem yargı organını diğer organlar 

karşısında çok güçlendirmiş, hem yargı bağımsızlığını sağlam kurallara bağlamış, hem de adli 

yargı ile birlikte idari yargıyı da düzenlemiştir. 1961 Anayasası, 1924 Anayasası’ndan farklı 

olarak “İdare”yi 112. Maddeden itibaren “Yürütme” içinde ayrı bir başlık olarak ele almıştır. 

114. Madde, idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine açık olduğunu belirtmiştir. 

1961 Anayasası’ndaki bu düzenlemelerin CHP’nin İlk Hedefler Beyannamesi’nin bir yansıması 

olduğu anlaşılmaktadır.   

10. AİLENİN KORUNMASI VE SOSYAL HAKLAR 

İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesi (g) fıkrasında biraz karışık ifadelerle ortaya konulan 

bir vaat de sosyal adaletsizliğin olmadığı, mamur ve müreffeh bir Türkiye toplumu arzusudur. 

Buna ulaşmak için hem ferdi gelişmenin önündeki maddi engellerin kaldırılacağı hem de ailenin 

korunmasına dönük sosyal hakların tanınacağı ifade edilmektedir (Beyanname, 1960:6). 

1961 Anayasası, 1924 Anayasası’nda yer verilmeyen bir şekilde aile konusuna ve sosyal haklar 

konusuna geniş yer vermiştir. Anayasa’nın Sosyal Ve İktisadî Haklar Ve Ödevler başlıklı 

Üçüncü Bölümü’nde 35. Maddede “Ailenin Korunması” alt başlığına yer verilmiştir. Burada 

ailenin Türk toplumunun temeli olduğu belirtilerek korunması devlete bir görev olarak 

verilmektedir. İlk Hedefler Beyannamesi’nde de ailenin cemiyetin temel unsuru olduğu ve 

aileyi korumak hedeflerine yönelen sosyal hakların tanınacağı vaat edilmektedir. 

Beyanname’de dikkat çeken husus ailenin korunması ile iktisadi ve sosyal haklar arasında yakın 

ilişki kurulmuş olmasıdır. Beyanname’nin bu yaklaşımı Anayasa’ya yansımıştır. 

11. NİSPİ TEMSİLE DAYALI SEÇİM SİSTEMİ 

Türkiye’de 1946-1961 yılları arasındaki seçimlerde bir başka deyişle 1961 Anayasası dönemine 

kadar listeli tek turlu çoğunluk sistemi uygulanmıştır. Bir seçim çevresinde oyların çoğunu alan 

siyasi parti o seçim çevresindeki bütün milletvekillerini kazanıyor ve bundan dolayı da 

TBMM’de büyük bir çoğunluğa sahip oluyordu. 1950-1960 yılları arasında yapılan üç seçimde 

DP’nin TBMM’de ezici çoğunluğu elde etmesi karşısında CHP seçimlerde nispi temsil 

sistemine geçilmesini savunmaya başlamıştır. 14. Kurultay’da kabul edilen İlk Hedefler 

Beyannamesi’nde de seçimlerde nispi temsil usulünün kabul edileceği vaat edilmiştir. 1961 

Anayasası’nda seçim sistemi ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Ancak 1961 
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Anayasası’nın uygulamaya geçmesinden sonra yapılan kanuni düzenlemelerle nispi temsil 

sistemine geçilmiştir. 1961 yılındaki milletvekili seçimleri “çevre barajlı d’Hondt” sistemine 

göre yapılmıştır (Tuncer, 2006:169). Nispi temsil sisteminde siyasi partiler ve adaylar 

seçimlerde aldıkları oy oranında veya buna yakın oranda temsilci çıkarmaktadırlar.  

12. MECLİS İÇTÜZÜĞÜ VE SİYASİ PARTİLERİN HAKLARI 

CHP 14. Kurultayı’nda kabul edilen İlk Hedefler Beyannamesi’nde yasama organının çalışma 

esaslarını düzenleyen “içtüzük” konusunun önemi vurgulanmıştır. Mecliste bulunan siyasi 

partilerin siyasi rekabeti açısından önemli olan Meclis İçtüzüğü tartışması DP iktidarı 

döneminde gündeme gelmiştir. CHP, İlk Hedefler Beyannamesi’nde 3. Maddede içtüzük 

konusunu siyasi partilerin hakları açısından ele almış ve mevcut içtüzüğün değiştirileceğini, 

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin haklarının açıklığa kavuşturulacağını, milletvekillerinin 

söz hürriyeti ve dokunulmazlığının düzenleneceğini vaat etmiştir.  

1924 Anayasası’nda içtüzük konusuna yer verilmemişti. 1961 Anayasası ise “içtüzük” 

konusuna büyük yer vermiştir. Anayasa’nın 85. Maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Meclislerin, çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürüteceklerini 

belirtmiş, diğer maddelerde de yeri geldikçe içtüzüğe göndermede bulunmuştur. 85. Madde, 

içtüzük hükümlerinin, siyasî parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 

oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenmesini hükme bağlamıştır. 1961 

Anayasası’nın Meclis İçtüzüğü ile ilgili düzenlemelerinin İlk Hedefler Beyannamesi’ndeki 

vaatlerden etkilendiği açıktır. 

1961 Anayasası’nın siyasi partilerle ilgili yaklaşımı dikkat çekmektedir. 1924 Anayasası’nda 

siyasi partilerle ilgili bir düzenleme ve bir hüküm bulunmamaktadır. 1961 Anayasası ise, siyasi 

partilere önemli bir yer vermiştir. Anayasa’nın Siyasî Haklar Ve Ödevler başlıklı Dördüncü 

Bölümü’nde 56. Madde “Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri” alt başlığını 

taşımaktadır. 56. Maddeye göre siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, 

demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar. 57. Madde ise “Partilerin Uyacakları 

Esaslar”ı düzenlemektedir. 1961 Anayasası, 10 yıllık DP iktidarı dönemindeki çoğunluk 

anlayışına karşı siyasi partilerin haklarını anayasal güvence altına almayı amaçlamıştır. Siyasi 

partilerle ilgili ilk kanuni düzenleme de 1961 Anayasası döneminde 1965 yılında 648 sayılı 

Kanun çıkarılarak yapılmıştır. 

13. RADYO VE TELEVİZYONUN TARAFSIZLIĞI KONUSU 

İlk Hedefler Beyannamesi’nde yer verilip de 1961 Anayasası’nda karşılık bulan 

düzenlemelerden bir diğeri de Beyanname’de devlet yayın vasıtalarının tarafsızlığı olarak ifade 

bulan devlet radyosu ve haber ajanslarının tarafsızlığının sağlanması vaadidir. CHP’liler, DP 

iktidarı döneminde iktidarın radyoyu ve Anadolu Ajansı’nı tek yanlı propaganda amaçlı olarak 

kullandığından sürekli şikayet etmişlerdir. Devlet radyosunun sadece iktidar partisinin 

görüşlerini yayma amacıyla kullanılmasına karşı defalarca beyan, uyarı ve önerilerde bulunan 
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CHP, 14. Kurultay’daki İlk Hedefler Beyannamesi’nin 2. Maddesi (a) fıkrasına bu hususu da 

bir vaat olarak koymuştur (Beyanname, 1960:4). Beyanname’de devlet yayın vasıtası olarak 

geçen ifadelerden en başta devlet radyosunu ve Anadolu Ajansı’nı anlamak gerekir. O tarihte 

Türkiye’de henüz televizyon yayını bulunmuyordu. 1961 Anayasası’nın önemle düzenlediği 

konulardan birisi devlet radyosu, televizyonu ve haber ajanslarının tarafsızlığıdır. Hatta 

Anayasa ilk halinde radyo ve televizyonu özerk birer kuruluş olarak düzenlemişti. Anayasa’nın 

121. Maddesi, her türlü radyo ve televizyon yayımlarının tarafsızlık esaslarına göre 

yapılacağını, devlet tarafından kurulan veya devletten malî yardım alan haber ajanslarının 

tarafsızlığının esas olduğunu belirtmiştir. 

14. MAL BEYANI, İSPAT HAKKI KONULARI 

İlk Hedefler Beyannamesi, 3. Maddesi (c) fıkrasında idare ve siyaset hayatında ahlakı hakim 

kılmak ve suiistimalleri önlemek amacıyla alınacak tedbirler arasında kamu hizmeti görenlerle 

ilgili olarak ispat hakkı ve mal beyanı uygulamalarını da saymıştır (Beyanname, 1960:7). Bu 

konu da DP iktidarı döneminde çokça tartışılmış bir konudur. İspat hakkı konusu, DP’de siyasi 

ayrışmaya yol açan, partiyi ve Başbakan Menderes’i sıkıntıya sokan (Özgürel, Radikal, 

28.09.2008) önemli tartışma başlıklarından birisidir. Bir yönüyle basın özgürlüğü ile ilişkili bir 

konu olan ispat hakkı, bakanlar ve bürokratlar hakkında suç isnadında bulunanlara karşı açılan 

davalarda isnatçıların iddialarını ispat edebilme haklarını sağlamayı amaçlamaktadır. DP 

iktidarı bu hakkın tanınmasına karşı mücadele etmişti. İlk Hedefler Beyannamesi, bu hakkın 

tanınacağını vaat etmiştir. 1961 Anayasası, 34. Maddesinde ispat hakkı konusunu düzenlemiş 

ve şu ifadelere yer vermiştir: “Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve 

hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret 

davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir”. 

İlk Hedefler Beyannamesi, 3. Maddesinde, kamu hizmetini yürütenlerin görevleriyle ilgili 

hareketlerinin kontrolünü, görev suistimallerinin önlenmesinde bir tedbir olarak düşünmüştür. 

1961 Anayasası 59. Maddede Mal Bildirimi başlığı ile konuyu anayasal düzenlemeye 

kavuşturmuştur. İlgili madde, kamu hizmetine girenlerin mal bildirimde bulunmalarının 

kanunla düzenleneceğini ve yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna 

edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. 

15. SONUÇ 

Türkiye’de 1946’da çok partili siyasal hayata geçildikten sonra iktidar-muhalefet ilişkileri, 

uzun yıllar boyunca iktidarın muhalefete baskıları ve muhalefetin bu baskılara karşı demokrasi 

mücadelesi söylemleri ile şekillenmiştir. Tek parti iktidarının sağladığı üstünlükleri kullanan 

CHP, iktidarı kaybettiği 1950’ye kadar Anayasa’da ve kanunlarda çok partili siyasal hayatın 

gerektirdiği önemli değişiklikleri yapmamıştır. Yalnızca, DP’nin verdiği demokrasi mücadelesi 

sayesinde siyasal partilerin kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması ve tek dereceli 

seçime geçiş gibi küçük değişikliklerle yetinilmiştir. Çünkü CHP, 1950 seçimlerini de 
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kazanacağını tahmin ediyor ve çoğunlukçu demokrasi anlayışıyla yapılan 1924 Anayasası 

rejiminin sağladığı üstünlükleri kullanmaya devam edeceğini düşünüyordu. 1950 öncesinde 

seçim sistemi, siyasi partiler, basın özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel 

konularda kanuni düzenlemelere gidilmemiş, bunlar anayasal güvenceye de 

kavuşturulmamıştır.  

1950’de iktidarın el değiştirmesi ile birlikte bu defa roller değişmiştir. DP iktidarı, muhalefette 

iken verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmemiş, Anayasa’dan kaynaklanan çoğunluk gücünü 

kullanmayı tercih etmiştir. Meclis çoğunluğunun mutlak üstünlüğü, çok partili siyasal sistemde 

kısa zamanda krizlere yol açmaya başlamıştır. 1950’li yıllarda DP iktidarı muhalefetin gücünü 

zayıflatma, sesini kısma yoluna gitmiştir. Tek parti dönemindeki yasakların bazılarını 

kaldırarak görece bir özgürlük ortamı sağlayan DP, halkın hoşnutluğunu kazanmıştı. Ancak 

iktidar yılları ilerledikçe muhalif partilere, basına karşı yasaklayıcı tedbirlere başvurmaya 

başlamıştır. Üniversite ve yargı ile de kötü ilişkiler kurulmuştur. Basının ispat hakkı ile ilgili 

tartışmalar DP içinde sayısı 19’a varan özgürlükçü bir milletvekili grubunun basın özgürlüğü 

söylemiyle partiden ihraç ve istifalarla kopması ve Hürriyet Partisi’ni kurmaları ile 

sonuçlanmıştır. 1954’te Millet Partisi’nin kapatılması, 1957’de muhalefet partilerinin güç 

birliğinin engellenmesi gibi uygulamalar DP iktidarının muhalefete karşı baskıcı ve yasakçı 

politikalarının sadece birkaç örneğidir.  

Bütün bu yaşananlar ana muhalefet partisi CHP’yi harekete geçirmiş ve 1957’den itibaren onu 

ciddi bir iktidar alternatifi yapmıştır. 1957 seçimlerinde DP’de 1954 seçimlerine göre %10’a 

varan ciddi bir oy kaybı, CHP’de ciddi bir oy artışı görülmüştür. Hürriyet Partisi de 1958’de 

CHP’ye katılmış, böylece muhalefet bloku güçlenmiştir. Bu ortamda 1959 yılında toplanan 

CHP 14. Kurultayı CHP’nin iktidara hazırlık yolunda attığı önemli bir adım olmuştur. 

Kurultay’da, eski Hürriyet Partili siyasetçilerin hazırlanmasını sağladığı İlk Hedefler 

Beyannamesi okunarak kabul edilmiştir. Beyanname, iktidara gelinmesi durumunda ilk 

yapılacak icraatın neler olacağını saymaktadır. Beyanname’yi Kurultay’da DP’den ayrılarak 

Hürriyet Partisi’ne geçen ve bu partide Genel Sekreterlik yapan Turan Güneş’in okuması eski 

Hürriyet Partililerin Kurultay’a ve Beyanname’ye damga vurması olarak görülebilir. 

Beyanname, özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Çoğulcu ve demokratik bir siyasal 

ortamın oluşması için yapılması gereken anayasal ve yasal düzenlemeler Beyanname’de birer 

vaat olarak sunulmuştur. 

1961 yılında yapılması gereken seçimler yapılamadan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi 

yaşanmıştır. 27 Mayıs Darbesi’nden 7 ay ve İlk Hedefler Beyannamesi’nin yayımlanmasından 

2 yıl kadar sonra toplanan Kurucu Meclis’in hazırladığı 1961 Anayasa taslağında İlk Hedefler 

Beyannamesi’nde vaat edilen hususların büyük bir çoğunluğu yer almıştır. Kurucu Meclis’te 

CHP’li siyasetçilerin ağırlıklı oluşu, DP ve devamı olan partilerden kimseye Kurucu Meclis’te 

yer verilmemesi bu sonucu beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla CHP, seçim yoluyla iktidara 
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gelmeden Darbe yoluyla anayasal düzenin belirlenmesinde güçlü bir şekilde söz sahibi 

olmuştur. 
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YÖNETİM VE SİYASET AYRIŞMASI EKSENİNDE TÜRKİYE’DE 

BÜROKRASİNİN SİYASAL İKTİDAR KARŞISINDAKİ KONUMU 

 

Yıldız ATMACA 1 

Didem GEYLANİ 2 

Özet 

Bürokratlar ve siyasetçiler arasındaki ilişki, Türk kamu yönetiminin en çok tartışılan konularından birini 

oluşturmaktadır. Bu tartışmaların ekseninde de seçilmişlerin atanmışlara olan üstünlüğü konusu yer almaktadır. 

Bürokratlar, demokratik ülkelerde seçimle iş başına gelmiş olan siyasetçilerin kontrolündedir. Siyasetçiler siyasa 

yapmakla, bürokratlar ise siyasa kararlarını uygulamakla sorumludur. Ancak bürokratların profesyonellik, bilgi 

ve uzmanlık gibi güç kaynakları, bürokratlara siyasal iktidar karşısında güç kazandırmaktadır. Bu durum, siyasal 

iktidarı bürokratlarla eşgüdümlü hareket etmeye mecbur bırakmıştır. Birlikte hareket etme, yönetim ve siyaseti 

bütünleştirmiş, bir anlamda yönetimde bir siyasallaşma süreci başlatmıştır. Bürokratlar, toplumsal ihtiyaçlara 

duyarlı bir oluşum olmakla birlikte siyasal iktidara karşı da ayrıca sorumludur. Bu sebeple, bir kısım bürokratlar, 

yönetimde siyasallaşma mefhumunu doğru bulmamakta, yönetimi siyasetten ayrı ancak ilişkili bir bilim olarak 

kabul etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de bürokrasi ve siyasal iktidar arasındaki ilişki hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle, 

2000’li yıllardan sonra gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının Türkiye’deki bürokratik yapılanmaya katkısı 

araştırılmış ve bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki konumu değerlendirilmiştir. Diğer reformlar çalışmanın 

kapsamı dışındadır. Çalışma ile amaçlanan son dönem Türk bürokratik yapısının siyasal iktidar ile olan ilişkisini 

incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda, özellikle yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’deki bürokratik yapının bir değişim sürecine girdiği, 

yönetim ve siyasetin bütünleştirildiği ve siyasal iktidarın bürokrasi karşısında etkinleştirildiği tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Siyasal İktidar, Yönetim, Siyaset, Türkiye. 

GOVERNMENT BUREAUCRACY'S COMPASSION TOWARDS POLITICAL 

POSITION IN TURKEY IN THE MANAGEMENT AND POLITICS 

DECOMPOSITION AXIS 

 Abstract 

The relationship between bureaucrats and politicians is one of the most debated issues of Turkish public 

administration. On the axis of these debates is the issue of the superiority of the elected to the appointees. The 

bureaucrats are under the control of elected politicians in democratic countries. Politicians are responsible for 

making policies, and bureaucrats are responsible for enforcing policy decisions. However, power sources such as 

professionalism, knowledge and expertise of bureaucrats give power to bureaucrats against political power. This 

forced political power to act in coordination with bureaucrats. Acting together has unified administration and 

politics, in a sense it has initiated a politicization process in management. Although bureaucrats are sensitive to 
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social needs, they are also responsible to political power. For this reason, some bureaucrats do not find the notion 

of politicization in management correct and accept it as a separate but related science from politics. 

This study gives information about the relationship between bureaucracy and political power in Turkey. Especially 

after the 2000s, public administration reform has been carried out to investigate the contribution of bureaucratic 

structure and its location opposite the bureaucracy of political power in Turkey is evaluated. Other reforms are 

outside the scope of the study. The aim of this study is to examine the relationship between the Turkish bureaucratic 

structure and political power. In the study, document analysis method which is one of the qualitative research 

methods was used. In conclusion, particularly in Turkey's bureaucratic structure with a new system of government 

entered into a process of change, management and integration of politics and bureaucracy has been found to be 

activated in the face of political power. 

Key Words : Bureaucracy, Political Power, Management, Politics, Turkey. 

1. GİRİŞ 

Bürokrasi ve siyaset, tarihi gelişimin birbirleriyle ilişkili gördüğü en eski faaliyetlerden bir 

tanesidir. İnsanların grup halinde yaşamalarıyla ve toplumsal ihtiyacı karşılama ihtiyacıyla 

ortaya çıkan bu ikili, çağdaş yönetime çok önemli incelikler kazandırmıştır. Türkiye ‘de bu 

incelikler, 2000’li yıllardan sonra en üst seviyesine ulaşmıştır. 

Daha önce varlığı pek fazla hissedilmeyen bürokrasi, devletin hacim olarak büyümesi sonucu 

kendisini göstermeye başlamıştır. Özellikle bürokrasideki hantallık ve kırtasiyecilik 

bürokrasiyi bir idari sorun haline getirmiştir. Zamanla bürokratlar, sahip oldukları güç 

kaynakları ile kendilerini vazgeçilmez göstermiş ve yönetime hâkim olmaya çalışmışlardır. Bu 

sorunları çözmeye çalışan siyasa ve güç kullanma tekelini elinde bulunduran siyasal iktidar, 

ortaya çıkan bu “bürokratik oligarşi” oluşumunu ortadan kaldırmaya yönelik politikalar 

geliştirmeye başlamıştır. Siyasetin bürokrasi karşısındaki konumunu güçlendirmeye 

çalışmıştır. 2018 yılında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ise  bu amacı 

gerçekleştirmede çok önemli bir araç vasfını görmüştür.   

Bu doğrultuda, “Yönetim Ve Siyaset Ayrışması Ekseninde Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal 

İktidar Karşısındaki Konumu” adlı bu çalışma ile siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki 

analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle gerekli kavramsal açıklamalar yapılmıştır. 

Sonrasında, 2000’li yıllardan sonraki bürokrasi ve siyaset ilişkisi geliştirilen mevcut reformlar 

eşliğinde değerlendirmiştir. Son olarak da yeni hükümet sistemi ile siyasal iktidarın bürokrasi 

karşısındaki etkinleştirilen konumu hakkında bilgi verilmiştir. 

2. BÜROKRASİ 

Kişisellikten uzak, daha çok idari işlev yönü olan, temelinde bir rasyonaliteyi taşıyan bürokrasi 

köklü bir geçmişe sahiptir. Türk yönetim tarihinde daha çok Weber ile tanınan kavram, Weber 

öncesinde de farklı bilim adamları tarafından araştırılmış ve anlatılmaya çalışılmıştır. Bu 

araştırmacılar, bürokrasiyi bir devlet yönetimi, bir örgütlenme ve kırtasiyecilik gibi kavramlarla 

ilişkilendirerek tanımlamıştır. Bir devlet yönetimi boyutu, bürokrasiyi siyasal iktidar olgusuyla 
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karşılaştırmıştır. Bu durum da bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki konumunun ne olduğu 

sorusunun akıllara gelmesine sebep olmuştur. 

2.1. Kavramsal Açılım 

Fransa kaynaklı bir kavram olan bürokrasi, “teknokrasi, burjivazi, aristokrasi,demakrasi” gibi 

belli bir sınıfı ve bu sınıfa ait bakış açısını anlatmak için geliştirilmiştir. İlk kez 1745 yılında 

Fransız araştırmacı Vincent de Gournay tarafından ortaya atılan bu kavram, “bureau” ve 

“cratie”  sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Büro, devlet işlerine münhasır 

işlerin görüldüğü yerleri anlatmak için kullanılmıştır. Cratie ise bir iktidar ve hâkimiyet 

anlamını taşımaktadır. Bu sebeple bürokrasi olgusu kavramın kökünden türeyen sözcülere 

istinaden büroların veya masaların devlet daireleri içerisindeki hâkimiyeti ve üstünlüğü olarak 

tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile bir devlet işinin görülmesi noktasında gereksiz 

yazışmalarla yaşanan kırtasiyeciliktir.  Devlet işlerinin toplumdan ayrı bir yerde olan nitelikli, 

ayrıcalıklı kişiler tarafından yürütülmesidir (Özer vd.,2015:136). 

Bürokratlar tarafından yönetilen bir yönetimi ifade eden bürokrasi, birçok araştırmacı 

tarafından incelenerek kaleme alınmıştır. Örneğin Karl Marx, bürokrasiyi kapitalizmin bir 

ihtiyacı olarak ilişkilendirmiş ve kapitalist sistemin desteklediği bir mekanizma olarak 

değerlendirmiştir. Liberal John Stuart Mill, kavrama özgürük perspektifinden bakmış, hacim 

olarak büyüyen bir devletin bürokratik özgürlük yönüne dikkat çekmiş bu sebeple “sınırlı 

devlet” ve “sınırlı bürokrasi” tezini ileri sürmüştür (Kesgin, 2017:332). 

Bürokrasiyi gerçek anlamda kamu yönetimi literatürüne kazandıran isim ise araştırmacı Max 

Weber’dir. Weber bürokrasiyi, bir yönetimdeki  “ideal tip” olarak değerlendirmektedir. İdeal 

bir örgüt yapısını ise işlevsel bir uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü, her aşamada işlerin nasıl 

dizayn edileceğini gösteren kurallar, yasalar eşliğinde gerçekleştirilen bir yetki alanı, yazılı 

belgeler, özel ve kamuya ait yaşamın ayrılması, kariyer, gayri şahsilik ve otorite hiyerarşisi 

olarak tasvir etmektedir (Eryılmaz, 2017:60-63). 

2.2. Bürokrasi ve Siyasal İktidar 

Bir kavram olarak iktidar, siyasi olayların veya siyasi anlamdaki bütün insani ilişkilerin 

temelinde yer almaktadır. Politika süreçlerinde açıklayıcı bir rol alan iktidar, güç ve kuvvet 

kavramlarıyla eş değer kabul edilmektedir. Daha geniş bir anlamda ise başkalarının 

davranışlarını etkileyebilme ve kontrol altına alma gücü olarak tanımlanmaktadır (Gökçe vd., 

2005:73). 

Etki altına alma niteliği olan iktidar, toplumsal yaşamın zorunluluk gösterdiği her alanda 

görülmektedir. Nitekim siyasal iktidar, bu zorunluluklardan bir tanesidir. Sosyal bir ortamın 

gerekti her yerde bir takım kurallar olmak zorundadır. Toplumun bütün fertleri de bu kurallara 

uymakla mükelleftir. Mevcut kurallar, kurallara uyum gösterme zorunluluğu ve rıza gösterme 

durumu ortaya bir siyasal iktidar ilişkisi çıkarmaktadır. Bu durum, toplum adının geçtiği her 
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yerde mutlaka siyasal iktidarı içeren bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu siyasal iktidar 

ise toplumun yapısına göre değişiklikler göstermektedir ( Bulut, 2016:5). 

Siyasal iktidar, bir ülke sınırları içerisindeki bütün insanları bağlayan kararlar almakta ve bu 

kararlarında uygulanmasını istemede esas yetkilidir. Ancak bu uygulama, yalnızca güç gösterisi 

ile değil, gerek vatandaşın gerekse bürokrasinin rıza ve itaatiyle birlikte yürümektedir.  

Siyasal iktidar, kapsam bakımından diğer bütün sosyal iktidar türlerinden farklılık 

göstermektedir. Ülke içerisinde kendi iradesini kabul ettirme ve kontrol etme yetkisini 

bulundurmaktadır. En önemli özelliği maddi ve zor kullanma gücünü elinde bulundurmaktır. 

Ancak rıza faktörü bu gücün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle iktidar, kuvvet ve rıza 

olmadan düşünülmemektedir (Kapani,2005:46-48).  

Siyasal iktidar ve bürokratlar arasındaki ilişkiler Türk kamu yönetiminin en önemli konusunu 

oluşturmuştur. Aralarındaki iyi ilişkiler, her birinin meşru yapısını güçlendirirken kötü ilişkiler 

ise devlet rejiminin meşruluğunu tehlike altına koymaktadır. Gerek siyasal iktidar gerekse 

kamu yönetimi varlığını geçmişten alan ve birbirlerinden ayrılamayan iki önemli yapılanmadır 

(Eryılmaz, 2017:109). 

Siyasi iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişkiyi yorumlamaya çalışan kamu yönetimi uzmanları, 

siyasal iktidarı güç kullanma tekelini elinde bulundurarak devlet yönetimindeki temel talepleri 

ve büyük sorunları tespit edip çözümlemeye çalışan bir yapı olarak tarif ederken bürokrasiyi 

ise teknik konular üzerine odaklanan ve daha çok işin uygulamaya dönük olan yüzüyle alakadar 

olan bir yapı olarak tarif etmiştir. 

2.3. Yönetimde Siyasallaşma 

Siyaset ve yönetim arasındaki ilişki, yürütmenin bir disiplin olarak geliştirilmesinden beri 

devam etmektedir. Aralarındaki bu ilişki, üç görüş ekseninde kendini göstermektedir. Bu 

görüşler; öncelikle siyaset ve yönetimin ayrımını ön gören görüşler, ikinci olarak yönetim ve 

siyaseti birbirine mecbur gören, ayrılamayacağını ileri süren görüşler ve son olarak yönetimin 

özerkleştirilmesi gerektiğini iddia eden görüşler olarak incelenmektedir (İzci ve Bozdoğan, 

2016:34-35). 

Yönetim ve siyaset ayrımını ilk olarak ele alan araştırmacı dünyaca ünlü Woodrow Wilson’dur. 

Wilson, 1887 yılında kaleme aldığı “İdarenin İncelemesi” adlı eserinde yönetim ve siyaset 

ayrımından bahsetmiştir. Wilson, yolsuzluk ve parti örgütlenmelerinin idari mevzulara 

bulaşacağı ve bu durumun siyasallaşmaya dönüşeceği endişesi ile yönetim ve siyasetin kesin 

olarak ayrılması gerektiği düşüncesini taşımaktadır. Wilson, idarenin bir iş alanı olduğunu ve 

siyasetin telaşesinden uzak olması gerektiğini ileri sürmektedir. Benzer düşünceleri Frank 

Goodnow,1900 yılında  “Siyaset ve Yönetim” adlı eserinde, Leonard D. White ise 1926 yılında 

ele aldığı “Kamu Yönetiminin İncelenmesine Giriş” adlı eserinde belirtmiştir 

(Eryılmaz,2018:38-40) 
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Siyaset ve yönetim ayrımına ilk tepki, araştırmacı Hebert Simon tarafından gelmiştir. İki 

kavramın birbirinden ayrılamayacağını ileri süren Simon’un bu düşünceleri çoğu kamu 

yönetimci araştırmacılar tarafından kabul edilmiştir. Bürokratlar idare etmek kadar, siyasa 

yapmakla da görevlendirilmişlerdir (Gökçe vd, 2005: 81).Siyasetçiler halk tarafından 

seçilmektedir ve kamu politikası oluşturmakla görevlendirilmiştir. Bu politikaları birer kamu 

hizmetine dönüştüren idaredir. Bu sebeple, halk, siyasetçi ve idare arasında birbirleriyle 

bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı bir ilişki durumu söz konusudur (Aksan, 2011:1-3). 

Siyasal sistem, bürokratik sistemi etkileme gücüne sahiptir. Bir kamu örgütü, siyasal bir sistem 

içerisinde faaliyet göstermektedir. Bu durum, siyaset ve yönetim ayrımının olamayacağına delil 

niteliği taşımaktadır. Şöyleki, politik bir yönetici, bir konu üzerine karar vereceği noktada konu 

ile ilgili bilgi sahibi olan uzmanın görüşünü almaktadır. Bu görüş, yüksek terfi ataması 

işlemlerine kadar kendini göstermektedir (İzci ve Bozdoğan, 2016:36). 

 Her şeyden önce iyi bir yönetim anlayışı, çevresel faktörlere karşı duyarlılık göstermektedir. 

Siyasal iktidar ve bu iktidarın programı da yönetimin duyarlılık gösterdiği alanlardan bir 

tanesidir (Oktay,1985:191). Ülkedeki refah seviyesini yükseltme ve kalkınma hızını arttırma 

gibi taşınan ortak amaç, yönetim ve siyaseti birlikte hareket etmeye ve bürokratları da bu 

doğrultuda karar almaya zorunlu hale getirmektedir. Bu durum da yönetimde ister istemez bir 

siyasallaşma sürecinin yaşandığını göstermektedir. 

3. 2000’Lİ YILLARDAN SONRA BÜROKRASİNİN SİYASAL İKTİDAR 

KARŞISINDAKİ KONUMU 

2000’li yıllardan sonra Türkiye, siyasal hayatında önemli bir döneme geçiş yapmıştır. Bu 

dönem, ekonomik, siyasal ve sosyal yönde bir revizyonu öngören yeni bir partinin önderliğinde 

gerçekleşen reformlar ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere küresel perspektifte kamu 

yönetimi ve siyaset biliminde gerçekleşen değişimler ışığında yaşanan bir dönem olarak kabul 

edilmektedir (Yılmaz&Güler,2016:300). 

2000’li yıllardan sonra AB müktesebatına uyum sürecinde gerçekleşen reformlar bir anlamda 

bürokrasinin gücünü kırma yönünde gerçekleşen eylemlerdir. Bu eylemlerin en büyüğü ise hiç 

şüphesiz 2003 yılında kabul edilen “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı”dır. Türk kamu 

yönetimi yapısının katılımcı ve demokratik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması 

gerektiğini öngören bu kanun, gerek ekonomik, gerek sosyal gerekse özel sektör yönetiminde 

köklü düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, hukukçular tarafından şekil esasıyla kabul 

edilmemiştir. Bu durama, Türk hukuk sisteminin kabul ettiği Temel Kanun” adıyla bir 

düzenlemenin olmaması sebep olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, 2004 yılında yeni bir yasal 

düzenleme ile ilgili kanun, “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Kanunu” olarak değiştirilmiştir. 
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Kanun kapsamındaki tasarılara, farklı dönemlerde yasal bir meşruiyet kazandırılmıştır. 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5216 

Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu, 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları Kanunu, Bağımsız İdari Otoritelerin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun ve Kamu Denetçiliği Kanunu, bu kanun kapsamında ele alınan 

düzenlemelerdir. 

Ele alınan bu düzenlemeler, katılımcı ve şeffaf bir yönetim yapısını pekiştirmek ve bürokrasinin 

siyasal iktidar karşısındaki etkinlik derecesini azaltma amacı taşımaktadır. Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Meclisin bütçe hakkını güçlendirmiş, Stratejik planlama ve 

performans esaslı bir bütçeleme sistemi geliştirmiştir. Büyükşehir belediyesi, Belediye ve İl 

Özel İdaresi Kanunu, katılımcı yönetim düşüncesini geliştirme amacı taşımış, stratejik 

planlama esaslı bir sistemi benimsemiştir. İlk olarak 2003 yılında Bölge Kalkınma Ajansları 

olarak oluşturulmak istenen düzenleme kabul edilmemiştir. Çünkü Türkiye’de kabul edilen en 

büyük yönetim kademesi “il yönetimi”dir. Bölge yönetimi adında bir yönetim mevcut değildir. 

Yalnızca Anayasanın 126. Maddesi gereği belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla birden 

fazla ili kapsayan bir bölge yönetimi oluşturulabilir. 2006 yılında kanun güncellenerek 

Kalkınma Ajansları Kanunu olarak kabul edilmiştir. Ajanslar, yerelleşme düşüncesinin 

yereldeki uzantısı olarak bilinmektedir. Amaç kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

da ortak görüş ve düşünceleri doğrultusunda plan ve politika üretmek merkeziyetçiliği 

hafifletmektir. Bağımsız İdari Otoriteler ise siyaset ve ekonomiyi ayrıştırma amaçlı kurulmuş 

kurumlardır. Özerk olan bu kurumlar ve faaliyetleri,  siyasetin etki alanından tamamen 

uzaklaştırılmıştır. 

Kamu yönetiminin tekrardan yapılandırılmasını ön gören bu düzenlemeler, 2003 yılında 

kurulan siyasal iktidarın hükümet programında “Demokratik piyasa toplumu ve ekonomisi, 

etkin, şeffaf malî ve finansal sistem, ahlaki değerlere sahip bir bürokrasi, evrensel standartta 

düzenleme, denetleme ve yaptırım sistemi” ni ön plana alan düzenlemeler olarak tarif edilmiştir 

(59. Hükümet Programı, 2019).  Bu tarif, mevcut iktidarın bürokrasiye bakış açısına delil olma 

niteliği taşımaktadır. Bir anlamda siyaset bürokrasi ilişkisinde siyaseti bürokrasi karşısında 

etkinleştirmiştir. 

4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE BÜROKRASİ VE SİYASAL 

İKTİDAR 

Türkiye 2017 yılında gerçekleştirilen anayasal değişikliği ve 2018 yılı genel seçimleri 

sonrasında yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Başta başkanlık sistemi olarak tanımlanan bu 

sistem, devlet başkanının aynı zamanda parti başkanı olabileceği söylemiyle birlikte 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla kabul edilmesini gerektirmiştir. 

2000’li yıllardan bu yana bürokratik gelenek mücadelesi veren Türkiye ve dönemin siyasal 

iktidarı, 2018 yılında kabul ettiği yeni hükümet sistemi ile birlikte halk iradesini temsil eden 
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kurumları güçlendirmek ve bürokrasinin vesayetçi yapısını kırmak için kolları sıvamıştır. Bu 

doğrultuda Cumhurbaşkanlığı, idaredeki tek yetkili güç olarak hiyerarşik sıralamadaki yerini 

almış, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlama yetkisi ile bürokratik, yargı ve askeri üst 

düzey yetkilileri atamaya muktedir kılınmıştır. 

Böyle bir düzenleme, Weber’in bürokrasinin yalnızca en üst tarafından kontrol edilebileceğini 

ileri süren ve bir çözüm mümkünse bunun sadece liderlik ile sağlanabileceğini belirten tezini 

doğrular bir nitelik taşımaktadır. Çünkü Weber, siyasetçileri, bürokratlar karşısında zorunlu bir 

denge olarak kabul etmektedir (Durmuş,2017: 47). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuruluş aşamasında bürokrasinin yeniden yapılandırılması 

adına uyum komisyonları oluşturmuştur. Komisyonun ana gündeminde ise “bürokratik 

vesayetçiliği”  kırma yer almaktadır. Çünkü dönemin denetim elemanlarından Erhan Erenoğlu, 

bürokrasideki hantallığı eleştirmiş ve mevcut durumu  “Son yıllarda bürokratik işlemlerde 

hızlanma sağlanmışsa da bu henüz istenilen verimlilikte ve etkinlikte değildir. Tüm bunların 

temelinde kamu bürokrasisinin hantal yapısı ile kamu bürokrasi içerisinde yılardan beri 

kümelenmiş bürokratik oligarşik güç yapılarının kendi güç alanlarını muhafaza etme refleksleri 

olduğu görülmektedir” cümlesi ile açıklamaktadır (Kaya, 2018). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bürokrasideki hantallık bitecek ve kamudaki üst düzey 

yaklaşık 500 bürokratın ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Bürokrasideki uzun 

sürelerde kısalma olacak ve karar alım birimleri “ idarenin değil, siyasi iradenin” bir parçası 

haline gelecektir. Bazı kadrolar, imza yetkisi yönüyle devreden çıkarılacak ve bu durum 

hiyerarşik yapılanmada azalmayı sağlayacaktır. Aynı zamanda bir evrakta birden fazla amirin 

imza atma uygulaması kaldırılarak verimli, şeffaf ve etkin bir kamu yönetimi yapısı 

oluşturulmaya çalışılacaktır (www.yenisafak.com,2019). 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bir örgütlenme ve yönetim biçimi olarak öngörülen bürokrasi, genel anlamda sosyolojinin 

özelde ise yönetim bilimi ve siyaset biliminin alanına giren çok önemli bir konu olarak kabul 

edilmektedir (Dursun,1992:147). Bürokrasiye, çoğu zaman siyasal iktidarın takdiri ile şekil 

verilmektedir. Siyasal iktidarlar,  kendine ait politikaları en etkili şekilde yerine getirebilmek 

için siyasallaşmayı bir çözüm yolu olarak görmektedir. Bürokratik makamdaki atamalar da bu 

anlayış doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda siyasal iktidar ve aracı 

konumundaki bürokrasi arasında bir uzlaşma sağlanamamaktadır. Bu durum da siyaset ve 

bürokrasi arasındaki ilişkiyi bir sorun olarak göstermektedir (İzci&Bozdoğan, 2016:33-42). 

Siyasal iktidar, bürokrasinin sahip olduğu güç kaynaklarını pasifize etmek ve hantallığı 

azaltmak için farklı dönemlerde farklı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Özellikle, 2000 yılı ve 

sonrasında gerçekleştirilen idari reformlar, tamamen bürokratik vesayeti ortadan kaldırmaya 

yönelik bir gelişim göstermiştir.2003 yılında kabul edilen Kamu Yönetimi Genel Kanun 

Tasarısı bu noktada atılan önemli bir adım olma özelliğini taşımaktadır. Bu Tasarı, kamu 

http://sahipkiran.org/
http://www.yenisafak.com,2019)./
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yönetimin ilkelerinde katılımcı yönetimi geliştirecek bir dizi düzenlemeyi ön görmüş ve bu 

reformlar parçalar halinde yasal bir meşruiyet kazanmıştır. 2018 yılında kabul edilen yeni 

hükümet sistemi, kamu hizmetlerindeki aksaklığı önleyecek, karar alım birimlerindeki akışı 

hızlandıracak ve bürokratik oligarşiyi kaldıracak özellikler taşımaktadır. Yeni sistemde 

“Cumhurbaşkanı, devletin başı yürütmenin de kendisi konumundadır”. Aynı zamanda idarenin 

tepesinde ve bakanlar üzerinde de hiyerarşik yetkileri söz konusudur. Bu yetkiler, bürokrasi 

karşısında siyasal iktidarı daha da etkinleştirmiş ve bürokrasinin gücünü kırmıştır. 
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DİN-İKTİDAR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HEGEMONYA KAVRAMININ ANALİZİ: 

ANTONİO GRAMSCİ ÖRNEĞİ 

 

Faruk EVRENK 1 

Özet 

Hegemonya, Antonio Gramsci’nin sosyo-politik ve kültürel analizlerinde kullanmış olduğu önemli kavramların 

başında gelmektedir. Ona göre hegemonya, bir sosyal sınıfın bir başka sosyal sınıf üzerindeki hakimiyetidir. Bu 

hakimiyet ilişkisi, hakim sınıfın, dünya görüşünü ve ideolojisini kısmen zorla ancak büyük ölçüde ikna yoluyla veya 

en azından kabullendirerek empoze etme yeteneğini anlatır. O, bu kavramı modern liberal burjuva devletinin hem 

toplumsal hem de siyasal işleyişini analiz etmek üzere kullanır. Modern liberal burjuva devletinin tahakküm biçimi 

Gramsci’ye göre, zor ve rızanın birleşimine dayanır. Hegemonya, bu zor ve rızanın üretilme süreçlerine 

göndermede bulunan anahtar kavramdır. O, Gramsci’nin diğer birçok kavramını -organik aydın, pasif devrim, 

tarihsel blok gibi-  işleyişinde barındıran şemsiye bir kavram olarak betimlenebilir. Ancak hegemonik iktidar olma 

süreci son derece karmaşık ve uzun bir süreçtir. Gramsci’ye göre eğitimden kiliseye, siyasi partiden sendikalara 

kadar birçok değişik toplumsal kurum hegemonik iktidarı besleyebilmektedir. Bu kurumlar rızayı üretmek suretiyle 

modern liberal burjuva iktidarının devam etmesine katkıda bulunurlar. Gramsci Marksist bir düşünür olmasına 

rağmen, dinin toplumsal bir gerçeklik olduğunun altını çizer. Ona göre din, hegemonik iktidarın önemli bir 

aktörüdür. Bu nedenledir ki karşı-hegemonya oluşturmak isteyen madun sınıfların bu toplumsal gerçekliğin 

farkında olmaları oldukça önemlidir. Dolayısıyla, Gramsci’nin hegemonya nosyonu çerçevesinde dine dair ortaya 

koyduğu görüşler, seküler teorilerin dine dair öngörülerinin erken dönemdeki bir reddi olarak okunabilir.    

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Din, İktidar, Hegemonya, Antonio Gramsci. 

ANALYSİS OF THE CONCEPT OF HEGEMONY İN THE CONTEXT OF THE 

RELATİONSHİP BETWEEN RELİGİON AND POWER: THE CASE OF ANTONİO 

GRAMSCİ 

 Abstract 

Hegemony is one of the major concepts Antonio Gramsci has used in his socio-political and cultural analyses. In 

his view, hegemony is the dominance of one social class over another. This dominance relationship describes the 

ability of the ruling class to impose its worldview and ideology partly by force but largely by persuasion, or at 

least by acceptance. He uses this concept to analyze both the social and political workings of the modern liberal 

bourgeois state. The mode of domination of the modern liberal bourgeois state is based on the combination of 

force and consent according to Gramsci. Hegemony is the key concept used to describe these processes of force 

and consent. It can be described as an umbrella concept that embodies many other concepts of Gramsci - the 

organic intelligentsia, the passive revolution, the historical bloc. However, the process of becoming hegemonic 

power is an extremely complex and lengthy process. According to Gramsci, many different social institutions, from 

education to the church, from political parties to trade unions, can support the hegemonic power. These 

institutions contribute to the continuation of modern liberal bourgeois power by generating consent. Although 

Gramsci is a Marxist thinker, he underlines that religion is a social reality. According to him, religion is an 

important actor of hegemonic power. Therefore, it is very important that the subaltern classes who want to create 

                                                           
1 Arş. Gör, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, evrenkfaruk@gmail.com 
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counter-hegemony are aware of this social reality. Thus, Gramsci's views on religion within the framework of the 

notion of hegemony can be read as an early rejection of secular theories about the future of religion. 

Key Words: Sociology of Religion, Religion, Power, Hegemony, Antonio Gramsci. 

1. GİRİŞ 

Din-iktidar ilişkisi konusu sosyolojinin özelde siyaset sosyolojisinin merkezi araştırma 

konularının başında gelmektedir. Din-iktidar formülasyonunu oluşturan kavramların her birisi 

kendi başlarına ele alındığında oldukça karmaşık sosyal, dinsel ve politik davranış örüntülerini 

imlerken, ikisinin aynı formülasyonda kullanılması konunun çok daha da fazla karmaşık hale 

gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla konunun belirli kişi, tarihsel evre, din ya da toplumsal 

grupla ile sınırlandırılması son derece önem arz etmektedir. Bu açıdan bu makalede ilgili 

konunun evreni çatışmacı kuram olarak belirlenip, örneklem olarak da Antonoi Gramsci’nin 

hegemonya kavramı seçilmiştir. Hegemonya kavramı Gramsci’nin diğer bir çok kavramını da 

bünyesinde barındıran şemsiye bir kavram olarak düşünülebilir. Hegemonya, özellikle kültürel 

hegemonya, neredeyse Gramsci ile özdeş bir kullanıma sahip bir kavramdır. Hapishane 

sürecinde ele aldığı Hapishane Defleri isimli eserlerinin belki de en önemli konusudur. O bu 

kavramı özellikle Batı-Avrupa devletlerinin tahakküm biçimlerini analiz etmek için kullanır.  

2. TEORİK ARKAPLAN OLARAK ÇATIŞMACI KURAM  

Sosyoloji -modern bir bilim dalı olarak-  Avrupa’nın tecrübe ettiği büyük politik ve ekonomik 

devrimlerin doğurduğu toplumsal değişim ve çatışma olguları ile düzen probleminin nasıl 

sağlanacağına dair bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.  Bu çabayı gösteren düşünürlerin en önemli 

problemlerinden biri düzen sorununun nasıl sağlanacağı idi. Bu problem sadece sosyolojinin 

değil siyasi düşüncenin de merkezi bir problem idi. Dahrendorf bu konuyu izah ederken şu 

açıklamalarda bulunur: 

Batı siyasi düşünce tarihi boyunca iki hakim görüş, çatışma içerisinde olmuşlardır. Bu 

iki düşünce, toplum felsefesinin  gerçekleşen ve muhtemelen de gerçekleşemeye devam 

edecek olan en karmaşık problemini olan “insan toplumları nasıl tutarlı, harmoni 

içerisinde  olur” sorununu  açıklamayı niyet etmişlerdir.1 

Yukarıda ifade edilen sorun, sosyolojik düşüncenin iki hakim kuramının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Bu iki hakim kuram İşlevselci ve Çatışmacı kuramlardır.   İşlevselci Kuram 

toplumsal uyum ve tutarlılığın toplumca kabul edilmiş norm ve değerler üzerindeki konsensüse 

dayandığını iddia ederken, Çatışmacı Kuram toplumsal uyum ve tutarlığın güç ve kısıtlama 

yani gücü elinde bulunduranlar ile bu güce tabi olanlar arasındaki ilişkide olduğunu iddia 

etmektedir.2  

                                                           
1 Rahl Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (California: Stanford University Press, 1959), 

157. 
2 Ralf Dahrendorf, “Class and class conflict in industrial society”, t.y., 157. 
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Sosyolojik düşüncenin ilk yönelimlerinden olan çatışmacı kuram, toplumsal aktörlerin 

toplumsal yapı içerisindeki güç ve çıkar ilişkilerindeki eşitsizlik örüntülerinin çözümlemelerini 

sistematik bir biçimde ele alan sosyolojik bir gelenektir.  

Çatışmacı kurama göre toplumsal yaşam alanı temelde, karşıt gruplar arasındaki mücadele 

alanıdır. Bu mücadele alanında karşıt gruplar ekonomik kaynaklar ile toplumsal gücü elde 

etmek için çatışma içerisindedir. Bu çatışmanın sonucunda gücü elinde bulunduranlar ve güce 

tabi olanlar şeklinde ikili bir sınıf ayrımı ortaya çıkar. Ki bu da toplumsal tahakkümün gerçeğini 

oluşturmaktadır. Toplumsal grup içerisindeki bu çatışma durumu, toplumsal değişme 

olgusunun gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır. Toplumsal çatışma sürekli meydana geldiği 

için, toplumsal değişme de süreklilik arzetmektedir.1 

Çatışmacı Kuram temelde, insanların tümünde ortak olan bazı çıkarların olduğuna vurgu 

yapmaktadır.2 Çıkar, bir diğer deyişle menfaat güdüsü en temel insani ve toplumsal 

motivasyonların başında gelmektedir. Bireyin gerek biyolojik gerekse de toplumsal yaşamını 

sürdürme  zorunluluğu onu, kaçınılmaz bir biçimde toplumsal ilişkiye girmeye zorlamaktadır.  

Toplumsal ilişki sürecinde, aktörlerin çıkarlarının birbirleriyle karşılaşması ve birbirine 

dayatılması, çatışma olgusunu kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü çatışmacı kuram bakış açısından 

herhangi bir toplumsal sistem, kendisini oluşturan bireyler arasındaki statü, refah ve güç 

mücadelesinin ifadesidir.3  

Çatışmacı kuram, bir bakıma toplumsal eşitsizlik ve tabakalaşmanın teorisidir. Toplumsal 

tabakalaşma, toplumsal eşitsizlik kaynaklı toplumsal yapıyı ifade etmek üzere kullanılan 

anahtar terimlerin başında gelmektedir. Toplumsal tabakalaşma, toplumsal yaşamın refah, 

kariyer, politik, ailevi, klüb, cemaat ve yaşam tarzı gibi birçok yönüyle bölünmesine işaret eden 

bir olgudur.4 Bir başka deyişle toplumsal tabakalaşma, gelir, yaş, eğitim, mesleki statüler, ırk 

veya cinsiyet gibi faktörlere dayanabilir.5 Böylece eşit olmayan gruplar arasında hiyerarşik bir 

yapı meydana gelir. Çatışma kuramcıları, toplumsal gruplar arasında eşit olmayan bir şekilde 

dağıtıldığını iddia ettikleri güç, zenginlik gibi amaçlara ulaşmada, grupların birbirleri ile 

rekabet halinde olduklarını iddia ederler. “Kimin fayda sağladığı” sorusu çatışma teorsiyenleri 

açısından önemli bir sorudur.6 

                                                           
1 Stephen K. Sanderson, The Evolution of Human Sociality A Darwinian Conflict Perspective (USA: 

Rowman&Littlefield Publishers, 2001), 64. 
2 Ruth A Wallace v.dğr., Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin Genişletilmesi, trc. Leyla Elburuz 

(Ankara: Doğubatı Yayınları, 2012), 108. 
3 Lewis A. Coser, “Social Conflict and the Theory of Social Change”, The British Journal of Sociology 8/3 (1957): 

203. 
4 Randall Collins, Conflict Sociology: A Sociological Classic Updated, ed. Stephen K. Sanderson, Abridged and 

updated (Boulder: Paradigm Publ, 2009), 13. 
5 Ken Browne, Sosyolojiye Giriş (İstanbul: Say Yayınları, 2014), 386. 
6 Kathy S. Stolley, The Basic of Sociology (London: Greenwood Press, 2005), 25. 
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3. HEGEMONYA BAĞLAMINDA DİN-İKTİDAR İLİŞKİSİ 

Hegemonya kavramı ve teorisi, Gramsci’nin sosyo-politik literatüre kazandırdığı önemli 

katkıların başında gelmektedir. O sosyolojik düşünce geleneğinde çatışmacı kuram olarak tavsif 

edilen Marksist geleneğin en erken üst yapı teorisyeni sayılmaktadır. Onun hegemonya teorisi 

II. Enternasyonel ile belirginleşen Ortodoks Marksizminin determinist altyapı üst yapı 

dikotomisinin yol açtığı sorunları çözmeye yarayan en önemli katkı olarak belirtilebilir. Klasik 

Ortodoks Marksist görüşe göre altyapı ve üst yapı kurumları arasında determinist ve tek taraflı 

bir ilişki biçimi söz konusudur. Toplumsal yapıda  üst kurumlara tekabül eden devlet, ideoloji, 

aile , din, hukuk, eğitim ve ahlak tamamen ekonominin belirleyiciliği altında şekillenmektedir. 

Bu tarz bir düşünce geleneği, Marksist gelenek içinde, en erken denilebilecek dönemde 

reddedilmiş ya da revize edilmiştir.  

Modern burjuva liberal devlet yapısı ve onun toplumsal zemini, Ortodoks Marksist düşünce 

indirgemeci ve yüzeysel çözümlemelerin çok üstünde bir yapıya sahiptir. Modern tahakküm 

biçimi, Gramsci’nin deyimiyle daha çok üretilmiş rızaya dayanmaktadır. Tahakkümü elinde 

tutan hakim sınıf, madun sınıfların rızalarını üretmek ve kazanmak suretiyle tahakkümünü 

toplumun en küçük birimine kadar da götürebilmektedir. Bio-iktidar ya da bio-power olarak 

isimlendirilen bu yeni tahakküm biçimi, tahakküme maruz kalanların gönüllü katılımıyla 

sağlanmaktadır. Tam da bu aşamada din devreye girmektedir.  

Din en eski ve genel kurumların başında gelmektedir.1 Tarihte din ya da din benzeri bir kuruma 

sahip olmayan bir toplum ya da topluluk neredeyse yok gibidir. Bu yönüyle din evrensel bir 

kurum olarak kabul edilmektedir. Dinin toplum içindeki işlev ve önemi ise birçok alt faktöre 

göre teşhis edilebilecek bir konudur. Ancak konunun sınırları bağlamında burada din-iktidar 

ilişkisi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Din ne kadar yaygın, evrensel bir kurum ise, iktidar da o kadar yaygın ve evrensel bir toplumsal 

kategoridir. İktidar, bir başka kişiye, son kertede kendisinin de hoşnut olacağı bir biçimde 

etkileme kapasitesi olarak algılanmaktadır.2 Son kertede başkasını –muhalefetine rağmen- 

etkileme kapasitesi olarak tanımlanan iktidar nosyonu başka bir çok toplumsal kategorinin 

yardımına başvurur. Fiziki, maddi, askeri, manevi, psikolojik vb. yardımcı unsurlar, muktedirin 

iktidarının devamında hayati öneme sahip unsurlar. İktidarın tesisinde ve sürdürülmesinde belki 

de en hayati fonksiyon gören kurum dindir. Bu husus modern öncesi dönemde teokratik 

yönetim biçimlerinin teşekkülünde vücut bulmuştur. Tanrının yeryüzündeki “temsilcileri” 

olarak benimsenen rahip-krallar, iktidarlarının kaynağı olarak Tanrı’yı göstermekte idiler. 

Toplumsal ve politik meşruiyetlerini Tanrı’dan ya da Kutsal’dan alan teokratik anlayışlar 

modern devlet anlayışları ile birlikte meşruiyet zeminini kaybetmişlerdir. Merkezinde Tanrı’nın 

olduğu anlayış, yerini merkezinde insanın olduğu anlayışa bırakmıştır. Kutsal ile bağı kesilen 

                                                           
1 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 11. Baskı (İstanbul: İnsan Yay., 2012), 97. 
2 Richard Sennett, Otorite, trc. Kamil Durand, 3. Baskı (İstanbul: Ayrıntı, 2011), 98. 
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insan, böylece meşruiyet krizini de beraberinde getirmiştir. Beraberinde meşruiyet krizleri 

taşıyan modern politik iktidar biçimleri insanlık tarihinin görebileceği en kapsamlı ve kitlesel 

yıkımlara neden olabilmiştir. Özellikle 20. yüzyılın şahit olduğu olaylar bunu örnekler 

niteliktedir.  

Modern dönemin en hakim özelliklerinden birisi, Aydınlanma ve teknoloji ile birlikte insanın 

din kaynaklı korku ve arzularının telafi edileceği; dolayısıyla toplumsal hayatta dine ihtiyaç 

olmadığıdır. Bu husus, çatışmacı kuram olarak isimlendirilen Marksist gelenekte de öne 

çıkmaktadır. Ortodoks Marksist gelenekte din, bir afyon ve yabancılaşma aracıdır. Yani ezilen 

sınıfların ezilmelerini meşru kılan bir mekanizma ve sömürünün acısını hafifleten bir araçtır. 

Ortodoks Marksist gelenek din ile ilgili olarak negatif bir anlam içerimine sahiptir. Ancak dini 

bu düzeyde bir okumaya tabi tutmak, toplumsal gerçeklikle uyuşmayan bir teşhistir. Gramsci 

bu gerçeği oldukça erken denilebilecek bir dönemde fark etmiştir. Kendisi dine inanmadığı 

halde yaşadığı toplumun dindar oluşunu yadsımamıştır. O hakim sınıfa karşı dindar köylü 

sınıfların ittifakının önemli olduğunu ifade etmiştir.  

4. SONUÇ 

Gramsci’nin hegemonya teorisi, temelde politik bir kuram olmanın yanında sosyolojik bir 

kuram olarak da düşünülebilir. O, hegemonya ve onunla irtibatlı olarak geliştirdiği diğer 

kavramlarla, modern liberal burjuvaziyi dirençli kılan dayanak noktaları ve mekanizmaları ifşa 

etmeye çalışır. Ona göre burjuvazi, muhalif grup ve sınıfların da rızalarını tahsil eden bir 

mekanizma içerisinde çalışmaktadır. Toplumsal rızanın tahsiline odaklanan hegemonik iktidar, 

bu amacına ulaşmak için sadece ekonomi ve politikayı değil aynı zamanda dini ve kültürel 

alanları da düzenler. Hegemonya teorisi daha da spesifik olarak, gündelik hayatın en basit 

davranış kalıplarını bile üretme ve yayma hedefi göstermek suretiyle belirli bir yaşam tarzı 

önermektedir. Dolayısıyla alternatif ve karşı bir hegemonik söylem üretme ve iktidar kurma 

aslında oldukça zor bir süreçtir.  

Gramsci’nin hegemonya kavramı ve teorisi, Ortodoks Marksist geleneğin hakim paradigmasına 

alternatif bir Marksist paradigma sunarken, dinin modernleşme ile birlikte ortadan kalkacağını 

ya da kalkması gerektiğini iddia eden sükelerleşme tezlerinin erken dönemdeki bir reddi olarak 

da okunabilir. Zira din, hegemonik iktidar kurmanın önemli araçlarının başında gelmektedir. 
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TÜRKİYE'DE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE DİYARBAKIR ALGISININ 

BİR GÖRÜNÜMÜ OLARAK BÖLGESEL AKADEMİK AYRIMCILIK DAVRANIŞI: 

ISEPA ÖRNEĞİ 

 

Ahmet Vedat KOÇAL 1 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’de Kürt sorununun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ve Diyarbakır’a ilişkin toplumsal algı 

üstündeki bölgesel ayrımcılık eğilimli etkilerini, 2017 yılından bu yana Diyarbakır’da düzenlenmekte olan 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA) örneği ışığında, akademik etkinliklere katılım 

davranışının bölgesel dağılımı üzerinde göstermek amacıyla hazırlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Toplumsal Algı, Terör, ISEPA. 

ACADEMIC BEHAVIOR OF REGIONAL DISCRIMINATION AS AN 

APPEARANCE OF THE PERCEPTION ON THE SOUTHEASTERN ANATOLIA 

REGION AND DIYARBAKIR: THE ISEPA CASE 

 Abstract 

This study aims to show the impacts of the Kurdish problem on the public perception with a tendency of regional 

discrimination about the Southeastern Anatolia Region and Diyarbakir in Turkey, on the regional distribution of 

behavior of participation in academic activities, in the light of the case of International Symposium on Economics, 

Politics and Administration (ISEPA) which is being held in Diyarbakir since 2017. 

Key Words : Southeastern Anatolia Region, Diyarbakır, Social Perception, Terror, ISEPA. 

1. GİRİŞ 

Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplumsal algıda ve hafızada, Kürt sorunundan 

kaynaklanan silâhlı çatışma gündemiyle ve bu kapsamda güvenlik sorunlarıyla 

özdeşleştirilmiştir. Diyarbakır, bölgenin nüfus bakımından en büyük şehri olmakla birlikte, 

tarihsel geçmişinden gelen politik niteliklerinin de etrafında, bu algının öncelikli süjesi olarak 

simgeleştirilmiştir.  

Diyarbakır'ın kentsel kimliğini belirleyen ve Kürt sorununa dayalı politik tema etrafında 

biçimlenen politik algıya dayalı güvenlik sorunu kurguları ve kaygıları, Diyarbakır'da 

düzenlenen sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere şehir ve bölge dışından katılımın düzeyini, 

olumsuz yönde belirlemektedir. 2017'den bu yana Diyarbakır'da düzenlenmekte olan 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA), bu gözlemi doğrulayıcı 

verileri ışığında, tipik bir örnek oluşturması bakımından, çalışmanın örneklemi olarak 

belirlenmiştir.  

                                                           
1 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ahmetvedatk@gmail.com 
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Bu bildirinin yazarının da içinde yer aldığı düzenleyicileri tarafından ülkedeki ilgili bütün 

akademik birimlerde duyurulması amacıyla posta yoluyla yüzlerce afiş gönderilmesini, bütün 

üniversitelerin rektörlüklerine resmî yazı yazılmasını, ülke çapında, ilgili birimlerde çalışmakta 

olan akademik personellerin e-mail adreslerine toplu iletimde bulunulmasını, ayrıca, ilgili 

sosyal medya mecralarında da sıklıkla duyurulmasını ve nihayet bu amaçla özel bir internet 

sitesi dahi kurulmasını, şehir ve şehir dışı gezilerinden oluşan sosyal programları içeren yoğun 

çabalara karşın, Sempozyum'da kurum içi ve yakın ölçekli bölgesel odaklı katılımların 

tekrarlandığı, bölge dışı katılımların ise dikkat çekici düzeyde düşük sayıda gerçekleştiği 

gözlenmektedir. 

Çalışmada, Sempozyum'un birinci, ikinci ve üçüncü kez düzenlemelerindeki katılım 

başvuruları ve katılımcılar ile katılımcıların kurumları ve bu kurumların coğrafî dağılımları, 

yıllara göre karşılaştırılmış, bu verilerin üç yıl içindeki benzerliği ve sürekliliği sayısal 

yöntemle test edilmiş, tespit edilen sürekliliğin Diyarbakır'ın, şehir ve bölge dışındaki 

algılanışıyla olası ilişkileri sorgulanmış ve yorumlanmıştır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE: ULUS-DEVLET–KİMLİK ÇATIŞMASININ 

TOPLUMSALLAŞMASI: “TANIYARAK DIŞLAMA” 

Küreselleşme sürecini oluşturan teknolojik, ekonomik ve politik devrimlerin ürettiği sonuçların 

ulus-devlet üstünde merkezîyetçiliği sınırlandıran etkileri, merkezî yönetimle etno-kültürel 

kimlikler arasındaki ilişkileri de aynı yönde belirlemekte ve biçimlendirmektedir. Sivil toplum 

alanında ekonomik gelişmenin ve politik çeşitlenmenin yükselişiyle birlikte, özellikle devlet 

dışı-bireysel iletişim alanındaki teknolojik olanakların genişlemesi ve ulus-üstü kuruluşların 

güçlenmesi gibi ulusal ve uluslararası mekanizmalar, etno-kültürel çoğulluğun ulus-devlet 

tarafından denetim altında tutulmasının politik ve bürokratik olanaklarının azalması sonucunu 

doğurmaktadır. Hâl böyleyken, küreselleşen neo-liberalizmin ve liberal demokrasinin federal 

değerleri dayatan basıncına karşı, etnisitenin alternatif uluslaşma eğiliminin baskılanması 

rejiminin devlet politikasından sivil kamuoyuna ve toplumsal davranışa kaydırılması, çok 

kimliklilik sorunsalının ulus-devletin üniter rejimi lehine sürdürülebilir kılınmasının temel 

yöntemlerinden ve araçlarından biri haline gelmiştir. Bu kapsamda, ulusal kimlik kurgusu ve 

vatandaşlık, toplumsal bilincin üretimi ve güdümlenmesi işlevlerine sahip eğitim ve basın gibi1 

kamuoyu oluşturma aygıtlarıyla erdemleştirilirken, ulusal kimliğe alternatif kimlikler ise 

sorunlaştırmanın, ötekileştirmenin, sosyal dışlamanın ve giderek nefret davranışının konusu ve 

muhatabı kılınmaktadır. Etno-kültürel kimliklerin ve kimlik temelli farklı tercihlerin 

sorunsallaştırılması, özellikle ekonomik kriz ortamında ulus-devletin merkezî otoritesinin 

sürekliliğini sağlayan bir rıza üretimi aracı olarak işlevselleştirilmektedir. Türdeşlik ve aynılık 

çeşitli semboller eşliğinde sürekli olarak belirginleştirilmektedir. Yaşamak için benzer 

                                                           
1 Bu konuda bir çalışma için bkz. Turgay Dakak, 90’larda Kürt Sorunu Bağlamında Türk Milliyetçiliğinin Yeniden 

Üretilmesinde Medyanın Rolü (Milliyet Gazetesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015. 
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ihtiyaçlara olan ancak kendinden daha aşağı bir kategoride olduğu düşünülen, kendi gibi 

olmaya layık görülmeyen ötekini kimliklendirme ve tanımlama, kendi değer ve referans 

çerçevesinin aşırı kutsallaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, bir taraftan birbirine 

hiç benzemeyenlerin ötekileştirilmesine aracılık ederken, diğer yandan da bireyin ve onun 

bireysel farklılık ve tercihlerinin bir kavram, bir etnisite, ya da bir sembol altında yok edilerek, 

türdeş bireylerden oluşan bir kimlik oluşturulmasına aracılık etmektedir (Altun, 2013: 52, 60). 

Toplumsal algıda üretilen ulusçu tekleştirilme eğilimi, ulus-devlete özgü ekonomik, politik ve 

yönetsel merkezîliğin yerine ikame edilmekte, sosyal psikoloji ve davranış, etnik kimlik 

üstündeki bürokratik denetimin yerini almakta ve onun baskılama işlevini yüklenmektedir. 

Türkiye’de de, etno-kültürel kimliklere karşı ulus-devletin erken kuruluş dönemlerinden bu 

yana sürdürülen inkâr-red-eritme rejiminin devlet eliyle sürdürülebilirliği, 1970’lerin sonundan 

itibaren kurumsallaştırılan neoliberalizme eklemlenmeye dayalı ekonomi politik rejimin 

sonuçları gibi sosyo-ekonomik ve öte yandan yerelleşmeyi temel değeri olarak tanımlayan 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri gibi politik belirleyiciler altında giderek 

sorunsallaşmakta ve sınırlanmaktadır. Nitekim devletin 1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

“yumuşama/ reform/ açılım” diye adlandırılan söylemler ve uygulamalar, devletin Kürt 

kimliğine dair algısının ve politikasının değiştiği, Kemalist kökenden farklılaşılarak, Kürt 

kimliğinin kısmen tanındığı izlenimi vermektedir. Ne var ki, Kürt kimliğine ilişkin, devlet ve 

politika katındaki kısmî tanıma ve normalleşme eğilimi görüntüsüne karşın, toplumsal bilinç 

katında hızlı bir ayrışmanın ve giderek bir kamplaşmanın yaygınlaştığı gözlenmektedir. 

Nitekim devlet dışı aktörlerin politik söylemleriyle ve davranışlarıyla birlikte, özellikle sosyal 

medyadaki serbest bilinç üretiminin ve denetimsiz yayılımının eğilimi, Kürt sorununa ilişkin 

geleneksel ayrımcı yaklaşımın muhatabının giderek Kürt kimliği ve bireyi haline gelmekte 

olduğunu, mutlak bir yabancılaşmanın ana akım olarak belirginleştiğini açık biçimde ortaya 

koymaktadır. Bu bakımdan, Kürt sorununun günümüzdeki gelişiminde, ötekini 

anla(ya)mamanın önemli bir faktör olduğu söylenebilir (Altun, 2013: 60). Saraçoğlu,  

Günümüzde, Kürt sorununun içerdiği önemli meselelerden biri de, batı kentlerindeki toplumsal 

bağlamda “Kürtlerin” ve “Kürtlüğün” popüler düzeydeki algılanma biçimleri olmuştur 

(Saracoğlu, 2009: 17). Saracoğlu (2007; 2009: 18-19, 43), Türkiye’nin, Kürt nüfusun 

yoğunlukta olmadığı batı bölgelerindeki güncel Kürt algısını, “tanıyarak dışlama” olarak 

formüle etmektedir.1 Buna göre, Kürt kimliğinin tanınarak dışlanması, dört temel algıya 

dayanmaktadır: a) Kürtlerin, Türk ulusunun bir parçası olarak görülmemesi ve ayrı bir halk 

veya topluluk olarak değerlendirilmesi b) Kürtlerin cahil, kültürel olarak geri kalmış ve 

“bölücü” olarak kurgulanması, c) Kürt kimliğine ilişkin algının ve söylemin, göç etmiş (veya 

ettirilmiş) göçmen tiplemesine dayandırılması, d), bu algının siyasal örgütler tarafından değil, 

doğrudan toplumsal bilinç tarafından üretilmesi (Saracoğlu, 2009: 19), yani, devletin Kürt 

                                                           
1 Çalışmanın kitaplaştırılmış hali için bkz. Cenk Saracoğlu, Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2011.  
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meselesindeki milliyetçi politikalarının veya aşırı milliyetçi bir siyasî akımın tipik bir uzantısı 

olmayan, kentsel-toplumsal ilişkiler içerisinden somut biçimini kazanan bir olgu olması 

(Saracoğlu, 2019: 44). Bu olumsuz toplumsal algılama ve sosyal dışlama sürecinde, Kürt 

yurttaşlar, çalışma hayatı ve işgücü piyasaları başta olmak üzere birçok alanda etnik 

ayırımcılığın mağdurları olmaktadırlar (Lordoğlu ve Aslan, 2012: 140). Örneğin, mevsimlik 

Kürt fındık işçileri, birçok araştırmada da ifade edildiği gibi, çalışma bölgelerine giderken 

geçirdikleri trafik kazaları, çalışma bölgelerinde yaşadıkları ırkçı karşılama törenleri ve maruz 

kaldıkları ırkçı, ayrımcı müdahalelerle gündeme gelmektedirler (Uzun, 2015: 101).  

Kürt kimliğine yönelik ayrımcı davranış, Kürt sorunu kaynaklı silâhlı çatışma gündeminin 

güvenlik kaygısıyla birleşerek, genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ve özellikle toplumsal 

bellekteki tarihsel anlatıların belirleyici etkileri altında, Kürt politikleşmesinin mekânsal 

simgesi haline gelen Diyarbakır’a (Koçal, 2016a; 206b; 2018) ilişkin yöresel algıyı da 

biçimlendirmekte, kimliğe yönelik ayrımcı davranış, giderek bölgesel bir çerçeve 

kazanmaktadır. Nitekim, Kürt ve kendilerini Türk olarak tanımlayan katılımcılarla yüzyüze 

görüşülen bir çalışmada (Şen, 2017), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalardan 

etkilenme durumunun, Kürt katılımcıların, Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık ve 

Kürtlere yönelik algılanan kolektif ayrımcılık düzeyini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Sonuçta, Kürt olmayan Türkiye yurttaşlarının önemli bir bölümünün paylaştığı Kürt algısı, Kürt 

sorunu üzerinde üretilmiş olmakla birlikte, Kürt sorununa ilişkin olumsuz algılamanın çatışma 

sürecinden Kürt kimliğine doğru yönelimiyle, aynı zamanda Kürt nüfusunun yoğunlukla 

yaşadığı bölgeyle ilişkilendirilerek coğrafîleşmektedir. Kürt kimliğinin karşı karşıya kaldığı 

bölgesel ayrımcılık davranışının gözlenebildiği alanlardan biri de eğitim alanı, özellikle yüksek 

öğrenim kurumları ve genelde akademik yaşamdır. Dural ve diğerleri (2018: 109), Türkiye’nin 

batı ve doğu bölgelerinden üniversite öğrencisi katılımcılara “bilişsel haritalama” yöntemini 

uyguladıkları çalışmalarında, Kürt sorunu özelindeki gerilimlerin bütün katılımcılar tarafından 

Türkiye haritası üzerinde ülkenin doğu kısmında gösterildiğini ve Doğu Anadolu’nun “savaş 

ortamı” olarak tanımlandığını bulgulamışlardır.  

3. BİR ETNO-COĞRAFÎ AYRIMCILIK ÖRNEĞİ OLARAK AKADEMİK 

BÖLGESEL AYRIMCILIK: ISEPA DENEYİMİ 

Türkiye’de, Kürt sorunu temelli bölge temelli ayrımcılık davranışının açıkça gözlenebildiği 

alanlardan biri de,  Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarıdır. 

Bu üniversitelerde, akademik ve idarî personelle birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğunun, 

yakın bölgelerden hatta doğrudan üniversitenin bulunduğu il sınırlarından kaynaklandığı 

bilinmektedir. Bunun temel belirleyenlerinden biri ekonomik olanaklar ise, bir diğeri de Kürt 

çalışanların ve öğrencilerin, ülkenin diğer bölgelerinde maruz kaldıkları ayrımcılık 

davranışlarına dair deneyimlerin toplumsal algılanışıdır. Lordoğlu ve Aslan (2012: 139), yurt 

dışında Doktora öğrenimi görmüş ve Yardımcı Doçent olarak atanmak üzere bir üniversiteye 

başvurusu doğum yeri gerekçe gösterilerek reddedilmiş olan bir görüşmeci örneğini 
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vermektedirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, Kürt sorunu temelinde konu olduğu 

bölgesel ayrımcılığın yüksek öğretim kurumları kapsamında gözlendiği bir vaka örneklemi de, 

bölge illerinde düzenlenen akademik toplantılara katılım davranışıdır.  

Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi tarafından 2017 

yılından başlayarak, yılda bir kez olmak üzere, şimdiye kadar üç kez düzenlenmiş olan 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA), çalışmanın konusunu 

oluşturan akademik bölgesel etno-coğrafî ayrımcılık davranış biçiminin, aşağıda sunulacak 

deneyimlerle somutlanmış örnekler içermesi bakımından, bu çalışmanın örnek vakası olarak 

tercih edilmiştir. Vakanın incelenmesinde kullanılan argümanlar ve veriler, bu metnin 

yazarının, anılan Sempozyum’un Düzenleme Kurulu üyesi ve bu kapsamda Sempozyum 

Sekreteryasını yürütmesi ile, Sempozyum sonrasında yayınlanan Bildiri kitaplarının da 

editörlüğünü yürütmüş olması itibarıyla birinci elden tanıklığa dayanmakta, dolayısıyla birincil 

verilerden oluşmaktadır.  

Sempozyum’un, ilgili akademik birimlere ve çalışanlara duyurulması amacıyla, ülke çapında 

ilgili akademik birimlere, bu kapsamda Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdari Bilimler, İnsan ve 

Toplum Bilimleri fakültelerine, Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne, ilgili Araştırma Merkezleri’ne 

posta yoluyla Sempozyum afişleri ulaştırılmış, elektronik belge ağları üstünden tüm 

üniversitelere Dicle Üniversitesi Rektörlüğü adıyla çağrı metni gönderilmiş, www.isepa.org 

adıyla Türkçe ve İngilizce yayınlanan bir web sitesi kurulmuş, ilgili akademik alanlardan 

derlenmiş otuzbine yakın muhataba toplu e-mail gönderimi yoluyla katılım çağrısında 

bulunulmuş, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında sempozyum adına sayfalar 

açılmış ve buralardan duyurular sıklıkla yinelenmiştir. Katılımcı çeşitliliğinin sağlanması ve bu 

kapsamda özellikle bölge ve yurt dışı katılımcıların ilgilerinin çekilmesi amacıyla, özellikle 

Akademik Teşvik uygulaması kapsamında “uluslararasılık” ölçütlerini sunabilen muadilleriyle 

kıyaslandığında etkili bir katılım maliyeti avantajı sunulmuş, Diyarbakır ve ülke dışından gelen 

katılımcılar, Dicle Üniversitesi Konukevlerinde, indirimli bedeller karşılığında konaklamışlar, 

Sempozyum sosyal programı kapsamında Diyarbakır’ın Sur, Eğil ve Zerzevan Kalesi gibi 

tarihsel ve turistik alanlarında geziler düzenlenmiş, katılımcılar bilimsel ve sosyal programlar 

süresince öğle ve gala yemeklerinde ağırlanmıştır. Ne var ki, aşağıda sunulacak veriler ışığında, 

katılımcı çeşitliliğinin ve bölgesel dağılımının beklenen düzeyde gerçekleşmediği anlaşılmıştır.  

12-14 Ekim 2017 arasında düzenlenen ilk Sempozyum’da (ISEPA ’17), sunulan bildirilerin, 

yazarlarının çalıştığı üniversitelere göre bölgesel dağılımı, aşağıdaki gibidir.  

Tablo 1. ISEPA ’17’de Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

Dicle Üniversitesi 54 Ardahan Üniversitesi 1 
Osmaniye Korkutata 

Üniversitesi 
 

Harran Üniversitesi 2 Bingöl Üniversitesi 5 Çukurova Üniversitesi  

http://www.isepa.org/
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Mardin Artuklu Üniversitesi 6 Fırat Üniversitesi 10 Mustafa Kemal Üniversitesi  

Batman Üniversitesi  Bitlis Eren Üniversitesi 3 Akdeniz Bölgesi Toplam - 

Gaziantep Üniversitesi  Muş Alparslan Üniversitesi 2   

Adıyaman Üniversitesi 2 Atatürk Üniversitesi  Balıkesir Üniversitesi 1 

İnönü Üniversitesi 4 Erzincan Üniversitesi  İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 

Şırnak Üniversitesi 5 Gümüşhane Üniversitesi 1 Ege Bölgesi Toplam 2 

Siirt Üniversitesi 2 Munzur Üniversitesi 2    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Kafkas Üniversitesi  R. Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Toplam 
75 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Toplam 
26 

Karadeniz Bölgesi                    

Toplam 
3 

 

 

Kaynak: www.isepa.org 

Grafik 1. ISEPA ’17’de Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

 

10-13 Ekim 2018 arasında düzenlenen ilk Sempozyum’da (ISEPA ’17), sunulan bildirilerin, 

yazarlarının çalıştığı üniversitelere göre bölgesel dağılımı, aşağıdaki gibidir.  
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Ankara Üniversitesi 1 İstanbul Üniversitesi  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  İstanbul Ticaret Üniversitesi  

Hacı Bayram Veli Üniversitesi  İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 

Kırıkkale Üniversitesi 2 Kocaeli Üniversitesi 1 

Selçuk Üniversitesi  Namık Kemal Üniversitesi 1 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Yalova Üniversitesi 2 

Dumlupınar Üniversitesi 2 Sakarya Üniversitesi 1 

Hitit Üniversitesi 1 Düzce Üniversitesi  

Anadolu Üniversitesi  Trakya Üniversitesi  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  Kırklareli Üniversitesi  

Aksaray Üniversitesi  Uludağ Üniversitesi  

İç Anadolu Bölgesi                  Toplam 9 Marmara Bölgesi                  Toplam 7 
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Tablo 2. ISEPA ’18’de Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

Dicle Üniversitesi 31 Ardahan Üniversitesi  
Osmaniye Korkutata 

Üniversitesi 
 

Harran Üniversitesi 4 Bingöl Üniversitesi 7 Çukurova Üniversitesi 1 

Mardin Artuklu Üniversitesi 1 Fırat Üniversitesi 2 Mustafa Kemal Üniversitesi  

Batman Üniversitesi  Bitlis Eren Üniversitesi  Akdeniz Bölgesi Toplam 1 

Gaziantep Üniversitesi 2 
Muş Alparslan 

Üniversitesi 
   

Adıyaman Üniversitesi  Atatürk Üniversitesi 1 Pamukkale Üniversitesi  

İnönü Üniversitesi 5 Erzincan Üniversitesi 5 Balıkesir Üniversitesi 1 

Şırnak Üniversitesi 4 Gümüşhane Üniversitesi  Celal Bayar Üniversitesi 1 

    Ege Bölgesi Toplam 2 

Siirt Üniversitesi  Munzur Üniversitesi 4   

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Hakkâri Üniversitesi 5 
R. Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi 
2 

  Kafkas Üniversitesi  
Karadeniz Bölgesi                    

Toplam 
2 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Toplam 
48 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Toplam 
24   
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Grafik 2. ISEPA ’18’de Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

Ankara Üniversitesi 3 İstanbul Üniversitesi 2 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2 İstanbul Ticaret Üniversitesi  

Hacı Bayram Veli Üniversitesi  İstanbul Medeniyet Üniversitesi  

Kırıkkale Üniversitesi  Kocaeli Üniversitesi  

Selçuk Üniversitesi  Namık Kemal Üniversitesi  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Yalova Üniversitesi  

Dumlupınar Üniversitesi  Sakarya Üniversitesi  

Hitit Üniversitesi  Düzce Üniversitesi 1 

Anadolu Üniversitesi 1 Trakya Üniversitesi  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  Kırklareli Üniversitesi  

Aksaray Üniversitesi  Uludağ Üniversitesi  

İç Anadolu Bölgesi                  Toplam 6 
Marmara Bölgesi                  

Toplam 
3 
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Tablo 3. ISEPA ’19’da Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

Dicle Üniversitesi 45 Ardahan Üniversitesi 1 
Osmaniye Korkutata 

Üniversitesi 
 

Harran Üniversitesi 7 Bingöl Üniversitesi  Çukurova Üniversitesi  

Mardin Artuklu Üniversitesi 3 Fırat Üniversitesi 4 Mustafa Kemal Üniversitesi 2 

Batman Üniversitesi 1 Bitlis Eren Üniversitesi 1 Akdeniz Bölgesi Toplam  

Gaziantep Üniversitesi 10 
Muş Alparslan 

Üniversitesi 
2   

Adıyaman Üniversitesi 3 Atatürk Üniversitesi  Pamukkale Üniversitesi  

İnönü Üniversitesi 12 Erzincan Üniversitesi  Balıkesir Üniversitesi  

Şırnak Üniversitesi 8 
Gümüşhane 

Üniversitesi 
1 Celal Bayar Üniversitesi 2 

Siirt Üniversitesi 1 Munzur Üniversitesi 4 Uşak Üniversitesi 2 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Hakkâri Üniversitesi 2 Muğla Üniversitesi 1 

  
Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 
5 Ege Bölgesi Toplam 5 

    Karabük Üniversitesi 2 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Toplam 
 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Toplam 
 

Karadeniz Bölgesi                    

Toplam 
 

Güneydoğu 
Anadolu 

56%

Doğu Anadolu 
28%

İç Anadolu
7%

Marmara
4%

Ege
2%

Karadeniz
2%

Akdeniz
1%

Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu

İç Anadolu

Marmara

Ege

Karadeniz

Akdeniz

Ankara Üniversitesi  İstanbul Üniversitesi  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 İstanbul Ticaret Üniversitesi  

Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi 
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Kırıkkale Üniversitesi 2 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 1 

Selçuk Üniversitesi  Marmara Üniversitesi 1 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Kocaeli Üniversitesi  

Dumlupınar Üniversitesi  Namık Kemal Üniversitesi 1 
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Grafik 3. ISEPA ’19’da Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel 

Dağılımı 

 

Tablo 4. ISEPA’da Sunulan Bildirilerin Yazarlarının Kurumlarına Göre Bölgesel Dağılımı, 

2017-2019 

 Güneydoğu Anadolu  Doğu Anadolu  İç Anadolu Marmara Ege Karadeniz Akdeniz 

2017 75 25 9 7 2 2  

 Güneydoğu Anadolu  Doğu Anadolu  İç Anadolu Marmara Ege Karadeniz Akdeniz 

2018 48 24 6 3 2 2 1 

2019 Güneydoğu Anadolu  Doğu Anadolu  İç Anadolu Marmara Ege Karadeniz Akdeniz 

 90 20 5 4 5 2 4 

 

 

Güneydoğu 
Anadolu 

69%

Doğu Anadolu 
15%

İç Anadolu
4%

Marmara
3%

Ege
4%

Karadeniz
2%

Akdeniz
3%

Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu

İç Anadolu

Marmara

Ege

Karadeniz

Akdeniz

Hitit Üniversitesi  Yalova Üniversitesi  

Anadolu Üniversitesi  Sakarya Üniversitesi 1 

Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi 
2 Düzce Üniversitesi 

 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi 
2 Trakya Üniversitesi 

 

Aksaray Üniversitesi  Kırklareli Üniversitesi  

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 Uludağ Üniversitesi  

İç Anadolu Bölgesi                  

Toplam 

 Marmara Bölgesi                  

Toplam 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yukarıda sunulan verilerden gözlendiği ve anlaşıldığı üzere, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve 

Yönetim Sempozyumu (ISEPA) kapsamında gerçekleşen akademik katılım davranışının 

bölgesel dağılımı, dramatik boyutuyla dikkat çekici bir eşitsizliği açığa vurmaktadır. 

Sempozyum’un her üç düzenlenişinde de, çağrının tüm ülke çapında yaygınlaştırılmış olduğu 

halde, katılımın neredeyse tamamıyla Dicle Üniversitesi’nde ve Diyarbakır’a komşu illerde 

bulunan üniversitelerde çalışan akademisyenlerce gerçekleştirildiği, Ege ve Marmara bölgeleri 

başta olmak üzere (Tablo 4) ülkenin diğer coğrafî bölgelerden katılımın ise, yok denebilecek 

düzeyde gerçekleştiği göze çarpmaktadır. Kuşkusuz bu sonuçta, bireylerin Sempozyum’un 

düzenlendiği tarihlerdeki günlük yaşam ve meslekî programları, Diyarbakır’a ulaşım maliyeti, 

Diyarbakır’ın ortalama bir birey açısından çekici özelliklerinin sınırlılığı, Sempozyum’un 

meslekî yeterliliği gibi etkenler önemli belirleyicilerdir. Fakat, yukarıda değinildiği üzere, aynı 

alanda başka yörelerde, örneğin Diyarbakır’a komşu Urfa ve Mardin’de düzenlenen akademik 

etkinliklerin katılımlarıyla kıyaslandığında ve özellikle veriler arasındaki orantısızlığın çarpıcı 

boyutu dikkate alındığında, özelde Diyarbakır’a ve genel olarak Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ne özgülenen Kürt sorunu temelli güvenlik kaygısıyla birlikte etno-coğrafî ayrımcılığın 

da önemli bir psikolojik etken olduğu gerçeği de yadsınamayacak düzeyde açık ve belirgindir. 
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KAMU YÖNETİMİNDE ÇOK AKTÖRLÜ DENETİM SORUNU: BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖZELİNDE BİR ANALİZ 

 

Ferit İZCİ 1 

Vedat YILMAZ 2 

Sait EBİNÇ 3 

Özet 

Toplumda yaşayan bireylerin en genel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Devletin topluma bakan bu 

yüzü, genelde kamu yönetimi olarak bilinir. Gelişmiş ülke kamu yönetimleri modellerine bakıldığına, sistemlerinin 

tamamen oturduğu ve idarenin iktidar gücünün emrinde toplumsal hizmetleri verimli bir biçimde yaptığı 

görülmektedir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kamu kaynaklarının kamu hizmetlerinin sunumunda 

verimli ve etkin kullanılamadığı ve devletin büyük maliyetlere maruz kaldığı bilinen bir gerçektir. Elbette ki bu 

durum pek çok olumsuz faktöre dayandırılabilir. Ancak, kamu yönetiminden beklenen etkinlik ve verimliliğin, 

istenilen düzeyde olmamasının en önemli nedeni; genel kabul gören rasyonel bir denetim sisteminin olmayışıdır. 

Böyle bir sistemin tesis edilememesinin temelinde, siyasal, bürokratik, örgütsel ve yasal etkenler bulunmaktadır. 

Bir de bunlara şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki sorunlar eklenince, yönetimdeki denetim sorunu içinden 

çıkılamaz bir hal alıyor. Özellikle belediyelerde denetim sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Belediye gibi 

kamu kuruluşlarının halka en yakın hizmet birimi olması, onların önemini arttırırken, siyasi çalkantılara sahne 

olmaları de onların sürekli gündemde kalmasının nedenidir. Bu sorunların bir kısmı yapısal olup mevzuattan 

kaynaklanırken, bir kısmı da kuruluşların işlevselliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, mevzuat ve uygulama temelinde belediyeleri denetlemekle yetkili iç ve dış denetim 

birimlerinin ne kadar etkin, verimli, bağımsız ve tarafsız bir denetim yaptıklarını ortaya koymak; çok aktörlü 

denetimin yol açtığı sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmada, genelde 

kamu yönetiminin denetlenmesi, özelde ise büyükşehir belediye sisteminin denetimini düzenleyen mevzuat 

incelenmiş, uygulamada karşılaşılan sorunların mevzuat boyutu ve pratikteki durum karşılaştırılarak analiz 

edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Yönetimde Denetim, Denetim Sorunu,  Büyükşehir Belediyesi Denetimi. 

MULTI-ACTOR CONTROL PROBLEM IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN 

ANALYSIS IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 Abstract 

The most general needs of individuals living in society are met by the state. This face of the state facing society is 

commonly known as public administration. Looking at the models of developed public administrations, it is seen 

that their systems are fully established and that the administration performs social services efficiently under the 

command of the ruling power. However, the provision of public services in developing countries such as Turkey, 
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public resources can not be used efficiently and effectively and is a known fact that the state is exposed to great 

cost. Of course, this can be attributed to many negative factors. However, the most important reason why the 

efficiency and efficiency expected from public administration is not at the desired level; lack of a generally 

accepted rational control system. The failure to establish such a system is based on political, bureaucratic, 

organizational and legal factors. And when these problems are added to transparency and accountability, the 

problem of audit in management becomes inevitable. Especially in municipalities, the problem of control is 

reaching serious dimensions. The fact that public institutions such as municipalities are the closest service units 

to the public, while increasing their importance, the fact that they are the scene of political turmoil is the reason 

why they remain on the agenda. Some of these problems are structural and stem from legislation, while others are 

due to the functionality of organizations. 

The aim of this study is to determine the effective, efficient, independent and impartial control of the internal and 

external audit units authorized to control municipalities on the basis of legislation and implementation; to identify 

the problems caused by multi-actor control and to develop solutions for these problems. In this study, the 

legislation regulating the control municipal system in particular was examined and the problems encountered in 

practice were analyzed by comparing the legislation perspective and the practical situation. 

Key Words : Control in Management, Control Problem, Metropolitan Municipality Control. 

1. GİRİŞ 

Yönetimlerin etkin, şeffaf, hesap verilebilir olması, güven arz eden bir yapıya kavuşması, 

kaynaklarının kamu yararına ve halkın hizmetinde kullanılmasının sağlanması, etkin bir 

denetimin varlığına bağlıdır. Özelikle harcamacı ve yatırımcı kuruluşlarda büyük miktarda 

kamu kaynağı kullanılması nedeni ile denetim büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde 

harcamacı ve yatırımcı kuruluşların başında belediyeler, özellikle de büyükşehir belediyeleri 

gelmektedir. Belediyelerin “beşikten mezara kadar” her alanda önemli görevleri ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bir kentin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi, 

yaşanabilir, sağlıklı bir yapıya kavuşması belediyeye bağlıdır. Ülkemizdeki birçok belediyeye 

özellikle de büyükşehir belediyelerine baktığımızda devasa kamu kaynakları kullandıkları ve 

binlerce, on binlerce personel çalıştırdıkları görülmektedir. Dolayısı ile bu kadar büyük 

yapıların denetimi de etkin bir şekilde kurgulanmalıdır. Acaba ülkemizde belediyeler istenilen 

düzeyde etkin ve amaca uygun bir şekilde denetlenmekte midir, denetim sistemi amaca uygun 

kurgulanmış mıdır?  

Kamu kurum ve kuruluşlarında iç ve dış denetim adı altında çok başlı bir denetimin 

bulunduğunu, denetim sisteminin sağlıklı kurgulanmadığını, ilkel ve amaca uygun, etkin ve 

verimli olmadığını, denetimlerin bağımsız ve tarafsız gerçekleşmediğini, siyasal denetimlerin 

gerçekleştiğini, belediyelerin aslında denetlenmediğini, yolsuzluk ve savurganlığa açık 

anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da, ülkemizde özellikle, belediyelerin mevzuat ve uygulamadan 

doğan sorunlarla gerçekte denetlenmediği iç denetçi, belediye müfettişi, mülkiye müfettişi ve 

Sayıştay denetçisi sayıları üzerinden gidilmiş ve çok aktörlü denetimin sonuç almaktan uzak ve 

yetersiz işleyen oldukça karmaşık bir mekanizmadan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. 
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2. DENETİMİN KAVRAMSAL BOYUTU  

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünde “Teftiş” bakı; “teftiş etmek” bakıdan geçirmek; 

“denetlemek” neler olduğunu veya olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmek; “kontrol” 

bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme şeklinde tanımlanmıştır 

(Tortop vd., 2010: 112).  

Denetim, bir kurumun işlem ve eylemlerinin önceden belirlenen amaçlara, hedeflere, 

politikalara ve kurallara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için incelenmesidir 

(Bozkurt, 2013: 17).  

Denetim bir kurumun tüm işlem, eylem veya eylemsizliklerinin önceden belirlenen kurallara 

göre incelenmesi, hukuka aykırı bir durumun belirlenmesi durumunda ilgili organların harekete 

geçirilmesidir.  

Denetim kurum içinde yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir şekilde gerçekleşebileceği gibi, 

kurum dışından vesayet mercileri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Denetim sonucunda 

tespit edilen hukuka aykırılıklar, teftiş birimlerine sevk edilerek, ilgililer hakkında cezai 

işlemlerin gerçekleştirilmesi istenmektedir. Denetim sonucunda denetimi gerçekleştirilenler 

tarafından ilgiler hakkında re’sen müeyyide uygulanamamaktadır. Müeyyide uygulama yetkisi 

teftiş birimlerine aittir.  

Denetimle aynı anlamda kullanılan ancak aralarında önemli farkların olduğu kavramlardan biri 

kontroldür. Kontrol kelimesi, Latincede cetvel anlamına gelen “contrarotula” kelimesinden 

meydana gelmiştir. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte kontrol terimi, bir 

şeyin gerçeğe ve olması gerekene uygunluğuna bakma şeklinde tanımlanmıştır (Batmaz, 

2015:8).  

Devam eden bir işlem veya eylemin safahatının, verimliliğinin, etkinliğinin, rasyonelliğinin, 

hukuka uygunluğunun gözden geçirilmesi, aksayan hususların tespit edilmesi halinde 

onarılması, düzeltilmesi işlemidir. Kontrol genellikle devam eden, uygulanmakta olan işlem ve 

eylemler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Kontrol işleminin sonucunda bir yaptırım, cezai bir 

işlem ortaya konulmaz, sadece işlem ve eylemlerin rasyonelliği, verimliliği, etkinliği 

artırılmaya, sağlanmaya çalışılır.  

Denetim kavramına yakın ve bazen onun yerine kullanılan kelimelerden biri de teftiştir. Teftiş 

kelimesinin Arapça “fetş” köküne dayandığı ve bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlem ve 

eylemlerin hukuka ve amacına uygun yürütülüp yürütülmediğini belirleme adına yapılan 

araştırma, inceleme demektir. Teftiş kelimesi, denetim kavramıyla aynı manayı içermesine 

rağmen, daha çok kamusal bir durumu ifade etmekte ve yakından araştırmak, incelemek ve 

soruşturmak anlamlarına gelmektedir (Kenger, 2001’den aktaran Batmaz, 2015:8).  

Tamamlanmış, gerçekleşmiş, gerçekleşen veya devam eden işlem ve eylemlerin önceden 

belirlenen kurallara göre hukuka uygunluk veya yerindelik açısından incelenmesi, 
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değerlendirilmesi, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin, kamu zararına sebebiyet veren hususların 

tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında idari (disiplin), mali ve adli açıdan soruşturma 

başlatılması işlemidir. Teftiş kavramını denetim kavramından ayıran en önemli unsur 

denetleyene soruşturma ve yaptırım uyguma yetkisi vermesidir.  

2.1.  Denetimin Amacı ve İlkeleri 

Denetim kurum veya örgütün, çalışanların içinde bulunduğu sistem veya çevre ile uyumunu, 

bütünleşmesini amaç edinir. Denetimle parçaların bütünle uyuşması, kurumun varlığını 

sürdürmesi amaçlanır. Genel olarak denetimin amacı kurumun veya örgütün sürekliliğini 

sağlamak, kurumun karşılaşabileceği olumsuzlukları, riskleri ve zararları önlemek veya 

sınırlamak; gerçekleşen kurumsal, örgütsel, bireysel yanlışlıkları düzeltmek; kurum bünyesinde 

meydana gelen kusurların yaygınlaşması veya kronikleşmesi halinde, çağın dayattığı koşullarda 

önemli değişmelerin meydana gelmesi durumunda reformlar gerçekleştirmek; kurumun kendi 

iç işleyişinde ve diğer.kurumlarla olan ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, kurumun işlem 

ve eylemlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak olarak özetleyebiliriz (Atay, 1999: 33-36).  

Denetimin gelişi güzel değil de belirli temel ilkeler ve ölçütler çerçevesinde yapılması gerekir. 

Bu ilkeleri şu şekilde sıralanabilir: (Atay, 1999: 46). 

- Bağımsızlıi: Denetimi gerçekleştiren personellerin görevlerini yaparken bağımsız 

olmalarını, denetimin sonucunu etkilemeye yönelik kendilerine emir ve talimat verilmemesini 

ifade etmektedir.  

- Tarafsızlık-Eşitlik: Denetim elemanlarının denetimlerini gerçekleştirirken renk, dil, din, 

siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, eş, dost, akraba gibi ayrımlar gözetmeden görevlerini 

tarafsız bir biçimde ve eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade 

etmektedir.  

- Dürüstlük: Denetim elemanlarının görevlerini etik ilkelere, evrensel değerlere, 

saydamlığa, şeffaflığa uygun bir şekilde, menfaat gözetmeksizin yerine getirmesi demektir.  

- Yasallık ilkesi: Denetimlerde işlem ve eylemlerin yasallara, mevzuata uygunluğunun 

araştırılmasını, denetimin yasallara uygun şekilde gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.  

- Yeterlilik İlkesi: Denetimi gerçekleştirecek personelin mevzuata hâkim, alanında 

uzman, denetim becerisine sahip olmalarını ifade etmektedir. Denetim elemanlarının yetersiz 

olması denetimin etkinliğini, caydırıcılığını ve verimliliğini azaltacaktır 

2.2. Denetim Yöntemleri  

Kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi konusu ve kapsamı, başta anayasa olmak üzere 

kanunlarla düzenlenmiştir. Bunları kısaca ifade etmek gerekirse: 
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- Hukuka Uygunluk Denetimi: Hukuka uygunluk denetimi bir işlem veya eylemin 

rasyonelliğinin veya verimliliğinin araştırılması değil, sadece işlem ve eylemlerin şekil ve esas 

açısından kanun ve diğer alt mevzuatlara uygunluğunun araştırılmasıdır.  

- Yerindelik Denetimi: İdari işlem ve eylemlerin rasyonelliğinin ve verimliliğinin 

araştırılmasıdır. Bir işlem ve eylemin yapılmasına gerek olup olmadığının araştırılmasıdır.  

- Mali Denetim: 5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde mali denetim; “kamu idaresi 

hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna 

ilişkin denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti” olarak ifade 

edilmiştir. Yani mali denetim kamu idarelerinin bir yıllık hesap ve işlemlerine ilişkin mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğunun araştırılmasıdır.  

- Düzenlilik Denetimi: Yasallık veya uygunluk denetimi olarak da ifade edilen düzenlilik 

denetiminde, gelirlerin toplanması ve giderlerin gerçekleştirilmesinde kanun koyucunun 

amaçlarına uyulup uyulmadığı ve mali kanunlarının çizdiği sınırlar içinde kalınıp 

kalınmadığının belirlenmesi ile hesapların doğruluğu ve tamamlılığının araştırılmasıdır.  

- Performans Denetimi: 6085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde performans denetimi şu 

şekilde ifade edilmiştir: “hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve 

göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesidir”.  

“Performans denetimi; kaynakların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk açılarından tahsis 

edilmesini sağlama amacıyla, geleneksel uygunluk ve yasallık denetiminin sınırlarını aşan, 

denetim uygulamasında genişlemenin bir sonucudur. Bu denetimde, ekonomik faaliyet ve 

olaylar üretildikleri sistem ve süreçlerle birlikte incelenmeye alınarak, görüş veya kanaat yerine 

bulgular ve sonuçlar raporlara konu olmaktadır.”  

- Hiyerarşik Denetim:   “Hiyerarşik denetim, aynı kamu tüzelkişiliği içinde yer alan üst 

makamların alt makamların eylem ve işlemlerini hem yerindelik hem de hukukilik bakımından 

denetlemeleridir (Gözler ve Kaplan, 2013: 806).” Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzelkişiliği 

içinde geçerli bir yetkidir.  

- Vesayet Denetimi: Yerinden yönetim kuruluşlarının, merkezi yönetim kuruluşları 

tarafından kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde denetlenmesine “vesayet denetimi” adı 

verilmektedir (Eryılmaz, 2007: 316). Vesayet denetiminin amacı idarenin bütünlüğünü 

sağlamaktır. Bu denetim merkezi yönetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir.  

3. ÇOK AKTÖRLÜ DENETİM SORUNUNUN BELEDİYE ÖZELİNDE ANALİZİ 

Belediyelerde öteden beri devam eden denetimler ve bu denetimleri yapan denetim birimleri ve 

elemanları bulunmaktadır. Mevcut denetim birimlerinin işlevsellikleri sorgulanmadan bunlara 

çağın gereklerine uyma adına yeni denetim birimleri eklenmektedir. Buda denetimde çok başlı 

veya çok aktörlü bir yapının ortaya çıkmasına ve işlevsel olmayan bir denetim sisteminin 
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oluşmasına yol açmaktadır. Bugün belediyelerde de buna benzer bir durum söz konusudur. Hali 

hazırda belediyelerde denetim yapma yetkisine haiz Belediye Meclisi, Teftiş Kurulları, İç 

Denetim Birimleri, Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Danıştay, Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Müfettişleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu gibi çok sayıda birim/organ 

bulunmaktadır. Bu çok aktörlü denetimden kaynaklanan sorunları başlıklar halinde sıralayıp 

açıklamakta yarar vardır.  

3.1. Belediye Denetimindeki Sorunlar  

3.1.1. Soru ve genel görüşme mekanizmasının etkin kullanılamaması  

Soru önergesi ile “meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili 

konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi 

tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.” Genel görüşme ise “Meclis üyelerinin en 

az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel 

görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme 

alınır.” Soru önergesinin, genel görüşmenin sonucunda belediye başkanına herhangi bir ceza 

verme veya müeyyide uygulama söz konusu değildir. Ancak soru önergeleri ve genel görüşme 

görevini kötüye kullanan, kamu zararına sebep olan belediye başkanlarını tedirgin edebilir. 

Kamu zararına sebep olabilecek, rant devşirmeye yönelik işlem ve eylemlerin mecliste soru 

olarak sorulması veya genel görüşmeye konu edilmesi belediye başkanı üzerinde psikolojik bir 

baskının oluşmasına sebebiyet verebilir. Fakat bir ihbar olmadığı müddetçe meclis üyelerinin 

de genellikle eğitim seviyelerinin düşük olması, belediyenin iç sosyolojik yapısına vakıf 

olmamaları ve belediye işlemleri konusunda uzman olmamaları çoğunlukla da bunu mümkün 

kılmamaktadır. Ayrıca belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun genellikle belediye başkanları 

ile aynı partiden olmaları, ideolojik siyasal kardeşliklerinin bulunması belediye başkanlarının 

zora sokulmasına, oylarının düşmesine, muhalefete malzeme verilmesine sebep 

olabileceğinden bu tür girişimlerde bulunmamaktadırlar.  

3.1.2. Faaliyet raporunu değerlendirme ve gensoru mekanizmalarının işlevsizliği  

Belediye başkanı yıllık faaliyet raporlarını bir sonraki yıl meclise sunar. Faaliyet raporu yetersiz 

görülen, yani çalışmaları beğenilmeyen bir belediye başkanının görevden alınmasının 

sağlanması için belediye meclis üyelerinin en az dörtte üç çoğunluğunun belediye başkanı 

hakkında yetersizlik karar vermesi gerekmektedir. Ancak istisnaları olmakla birlikte belediye 

başkanının bu şekilde görevden alınması fiili olarak mümkün değildir. Çünkü belediye başkanı 

ile meclis üyelerinin çoğu çoğunlukla aynı partiden olduklarından, meclis üyelerinin kendi 

partili belediye başkanlarını bu şekilde cezalandırmaları pek mümkün olmamaktadır. Parti, 

siyasal düşünce ve ideoloji kardeşliği partili belediye başkanını korumaya dönük bir reflekse 

dönüşmektedir. Belediye başkanını bu şekilde cezalandırma yerelde partilerinin 

cezalandırılması ve ilerde oy kaybı gibi durumların ortaya çıkabilmesi nedeni ile partili meclis 

üyeleri buna imkân vermeyecektir. Bu durumda faaliyet raporunu değerlendirme 
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mekanizmasını işlevsiz kılmaktadır. Gensoru ise; belediye iş ve işlemleriyle ilgili açıklayıcı 

bilgi istenmesidir. Belediye başkanı ve yönetiminin gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerin hukuka 

uygun olmadığı veya görev, yetki ve sorumlukları dışında faaliyetler gerçekleştirdikleri 

konusunda ciddi emareler olması halinde meclis üyeleri, bu işlerle ilgili olarak belediye başkanı 

hakkında gensoru önergesi verebilirler  

Faaliyet raporunda da belirtilen durumlar gensoru içinde geçerlidir. Belediye başkanı ve 

Gensoru meclis üye tamsayının dörtte üç çoğunluğunun kararı ile kabul edilebilir. Dörtte üç 

çoğunluk gensoru önergesinin kabul edilmesi için oldukça yüksek bir orandır. Bu durumda 

muhalefetin sunmuş olduğu gensoru önergesinin kabul edilmesi pek mümkün olmamaktadır. 

Ancak belediyede meclis üyelerinin çoğunluğunun belediye başkanına göre muhalif partide yer 

alması durumunda gensoru mekanizması işletilebilecektir. Dolayısı ile yarı siyasal kuruluş 

diyebileceğimiz belediyelerde siyasal kayırmacılık, partizanlık gibi nedenlerle meclis 

üyelerinin siyasi fikir veya ideoloji kardeşliği bulunan belediye başkanını görevini kötüye 

kullanması nedeni ile gensoru önergesi ile düşürmesini engelleyecektir.  

3.1.3. Denetim komisyonunun oluşturulmasındaki yanlışlık ile denetim alanının 

daraltılmış olması 

Denetim komisyonu büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki 

belediyelerde kurulması zorunlu iken, nüfusu 10.000’in altındaki belediyelerde kurulması 

isteğe bağlıdır.  

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesine göre denetim komisyonu 

gerçekleştireceği denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından 

faydalanacağı gibi, kamu personeli dışındaki uzman kişilerden de faydalanabilir. Ancak Siyasi 

partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatlarında halen görevli olan kişilerden uzman 

olsalar bile faydalanılamaz.  

Denetim komisyonunun oluşturulması mantıklı ve faydalı görülse de oluşturulma biçimi ile 

denetim alanının sınırlandırılmış olması etkinliğini azaltmaktadır. Öncelikle denetim 

komisyonuna meclis üyeleri arasından partilerin oy oranlarına göre üye alınır. Yani mecliste 

çoğunluğu elde eden parti denetim komisyonunda çoğunluğu elde etmektedir. Bu durumda 

belediye başkanı ve ekibi hakkında denetim komisyonundan bağımsız, tarafsız, etkin ve şeffaf 

bir denetimin gerçekleştirilmesi beklenemez. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi genellikle 

belediye başkanı ile meclisteki çoğunluk aynı partiye ait olmaktadır. Buda siyasal kayırmacılığa 

neden olarak denetim komisyonunun işlevselliğini zedeleyecektir. Ayrıca denetim 

komisyonunun denetim alanının sadece belediye tüzelkişiliği ve bütçe içi işletmelerle 

sınırlandırılmış olması, belediyeye bağlı kuruluşlar ile belediye şirketlerinin denetim alanı 

dışında tutulmuş olması büyük bir handikaptır..  
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3.1.4. İç denetim birimlerinin amacına uygun çalıştırılmaması 

İç denetim bakımından mahalli idareleri merkezi idarenin diğer kuruluşlarından ayıran temel 

husus üst yöneticilerin yapısıdır. Üst yönetici bakanlıklarda Bakan, İl Özel İdarelerinde Vali 

iken belediyelerde seçilmiş bir kişi olan Belediye Başkanıdır. (Bilge ve Daşkaya, 2015:112) İç 

denetimin belediyede Belediye başkanına bağlı olması ve başkanın da seçimle iş başına 

gelmesi, siyasal bir hüviyet taşıması iç denetimi de siyasallaştırmaktadır.  

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesine göre iç 

denetçiler danışmanlık yanında uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi 

yapmaktadır. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yaparak ve önerilerde bulunurlar. İç denetçiler risk odaklı denetim faaliyeti yürütürler. İç 

denetçilerin yaptıkları denetimlerde hukuka aykırı, suç teşkil eden durumları tespit etmeleri 

halinde bizzat soruşturma yapma yetkileri bulunmamaktadır. Denetim sırasında veya denetim 

sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladıklarında, ilgili idarenin 

en üst amirine bildirmeleri gerekmektedir.  

Normalde iç denetçilerin görevi yukarıda belirtildiği gibi olsa da çoğunlukla denetim istemeyen 

seçilmiş belediye başkanları iç denetçileri çalıştırmadığı gibi, bazen ötekileştirip, psikolojik ve 

fiziksel şiddete maruz bırakabilmekte, bazen de rakipleri üzerinde bir tehdit unsuru olarak 

kullanabilmektedir. Belediye başkanları genellikle iç denetçileri kendi dönemlerine ilişkin 

yolsuzluk ve usulsüzlük denetimi, performans denetimi yaptırmamaktadır. Buna girişen iç 

denetçileri de mobinge maruz bırakabilmektedir.  

Belediye Başkanı, belediye içindeki ve dışındaki siyasal kişiler genellikle denetimi hep bir 

engel olarak görmekte, kendilerine ayak bağı olacağını, manevra alanlarını daraltacağını 

düşünebilmektedir. Belediye başkanı genellikle sadece kendisinin istediği kişileri ve dosyaları 

incelemede iç denetçileri kullanmaya çalışmakta ve onları bir tehdit unsuru olarak harekete 

geçirebilmektedir. Bu da denetimi anlamsızlaştırmakta, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, 

rasyonellik gibi etik değerleri ortadan kaldırmakta, yolsuzluğun önünü açmaktadır. 

3.1.5. Belediye Teftiş Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yasal Bir 

Düzenlemenin Olmaması 

Belediye Teftiş Kurullarının ihdası, çalışma usul ve esaslarına ilişkin yasal bir düzenlemenin 

olmaması, konunun tamamen belediyelerin inisiyatifine bırakılması uygulamada önemli 

sorunlara yol açmaktadır ve bu durum kanuni idare ilkesine ve Anayasanın 128’inci maddesine 

aykırıdır. Tüm belediyelerde teftiş kurulu ve çalışma yönetmeliğini oluşturma, müfettiş, teftiş 

kurulu başkanı/ müdürü atama yetkisi belediye başkanına aittir. Dolaylı olarak teftiş faaliyeti 

bir anlamda siyasi bir denetimdir, teftiş birimlerinin doğrudan doğruya Belediye Başkanına 

bağlı olmasının temel mantığı da budur. Dolayısıyla literatürde çoğunlukla ileri sürülen teftiş 

faaliyetinin siyasetten bağımsız bir denetim türü olduğu doğru değildir. Bağımsızlık sistemin 
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mantığı gereği siyasi yapıdan değil, idari yapıdan ayrı ve müdahale edilemez olmayı 

içermektedir (Akbulut ve diğerleri, 2012: 5-7, Akt. Bozkurt, 2018: 19).  

Teftiş kurulu başkanı ve müfettişin belediye başkanı tarafından atanması, kendilerini koruyan, 

bağımsız, tarafsız ve amaca uygun denetim gerçekleştirmesini sağlayan bir yasal mekanizmanın 

olmayışı Teftiş Kurullarını Başkanın elinde sadece bir silaha dönüştürmektedir. Ayrıca 

Belediye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin de belediye tarafından hazırlanması var olan 

risklere tuz biber katmaktadır. Başkanın müfettişin görev alanını belirlemesi, soruşturma ve 

inceleme yetkisini kendi iznine bağlı kılması, denetimi kendi oluruna bağlaması belediye 

müfettişlerinin bağımsız, tarafsız, etkin ve amaca uygun çalışmasını engellemektedir.  

4. DEVLET DENETLEME KURULU’NUN SEMBOLİK YAPISI VE BELEDİYELER 

DENETİMİ ÜZERİNDEKİ 

Anayasanın 108 inci maddesine bakıldığında Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlı 

olarak Cumhurbaşkanının isteği üzerine yargı organları hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında, belediyelerde idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapma 

yetkisine haizdir. Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, yapısı, görevleri ve yetkileri 15/7/2018 

ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

düzenlenmiştir.  

Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma 

raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve ivedi durum 

raporu hazırlar. Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanına 

sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu raporun onaylanması durumunda raporlar 

gereği için ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gönderilir.  

Devlet Denetleme Kurulu Belediyelerde de idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme 

yetkisine haizdir. Denetimin amacı ise İdarenin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli 

şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Ancak Kurulun denetimi Sayıştay, İç 

Denetim Birimi ve Teftiş Kurulları gibi düzenli ve periyodik değildir. Devlet Denetleme Kurulu 

ancak Cumhurbaşkanının isteği üzerine veya kendisine intikal eden konularda denetim 

yapmaktadır. Yani her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği idari, mali, performans, düzenlilik 

denetimi yoktur. Bu da kurulu etkin ve caydırıcı bir denetim organı kılmamaktadır. Ayrıca 

kurumun görev ve yetki alanının genişliğine bakıldığında uygun sayıda denetçisi de 

bulunmamaktadır. Az sayıda denetçisi ile tüm kurum ve kuruluşlarını, bağlı, ilgili, ilişkili 

kuruluşları, kamuya yararlı dernek ve vakıfları, iktisadi teşebbüsleri, askeri kuruluşları 

denetlemesi mümkün değildir. Kurul ancak kendisine intikal eden konularda denetim yapabilir. 

Bu anlamda Devlet Denetleme Kurulunu etkin bir dış denetim organı olarak ele alamayız.  

Cumhurbaşkanı son anayasa değişikliği ile partili, kendi partisinin genel başkanı olabildiğinden 

kendi partisine mensup bir belediye başkanına ilişkin hazırlanan cezalandırıcı bir raporu 

onaylaması da zor olacaktır. Ya da Cumhurbaşkanı kendi partisine mensup bir belediyede de 
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çok infial yaratan veya kamuoyunun vicdanını yaralayan bir olay yaşanmadığı müddetçe 

denetim istemesi de mümkün olmayacaktır. Siyasal yakınlık ve parti kardeşliği, gelişen siyasal 

ilişkiler ve yakınlıklar Cumhurbaşkanının kendi belirlediği bir belediye başkanını 

cezalandırması zor olacaktır. Dolayısı ile Devlet Denetleme Kurulunun belediyeler üzerindeki 

denetim yetkisi sembolik bir anlam ifade edecektir.  

5. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİ VE SINIRLARI 

Anayasanın 127 inci maddesine bakıldığında merkezi idare özelliklede İçişleri Bakanlığı’nın 

belediyeler üzerinde “mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli 

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde 

idari vesayet yetkisine sahiptir.” Anayasa Vesayet Denetiminin esasını, kapsamını belirlemiştir. 

İçişleri Bakanlığı’nın belediyeler üzerindeki vesayet yetkileri 5393 sayılı Kanunda 

belirtilmiştir. 

İkinci bölümde detaylı şekilde belirtildiği gibi 5393 sayılı Kanunun, Sınırların kesinleşmesi” 

başlıklı 6 ncı, Sınır uyuşmazlıklarının çözümü” başlıklı 7 inci, Mahalle ve yönetimi” başlıklı 9 

uncu, Belde adının değiştirilmesi” başlıklı 10 uncu, Meclisin feshi” başlıklı 30 uncu, Belediye 

başkanlığının sona ermesi” başlıklı 44 üncü, Belediye başkanlığının boşalması hâlinde 

yapılacak işlemler” başlıklı 45 inci, zabıtaya ilişkin 51 inci, itfaiyeye ilişkin 52 inci, Denetimin 

kapsamı ve türleri” başlıklı 55 inci , “Hizmetlerde aksama” başlıklı 57 inci, Diğer kuruluşlarla 

ilişkiler” başlıklı 75 inci ve Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” başlıklı 81 inci 

maddelerinde İçişleri Bakanlığının vesayet yetkileri belirtilmiştir. Ancak vesayet denetimi 

belediyelerin idari ve mali denetiminden ziyade, daha çok merkezi yönetim ile olan bağını 

korumak, merkezi yönetim politikalarından sapmasını önlemek, ulus devlet yapısını 

korumaktır. Dolayısı ile vesayet denetiminin amacı belediyelerin etkin ve verimli çalışmasını 

sağlamak değil belediyelerin merkezi idare ile olan entegrasyonunu, bütünlüğünü sağlamak, 

ulusal politikalardan uzaklaşmasını önlemektir.  

5.1. İçişleri Bakanlığının Belediyelerdeki Yolsuzluğu Re ’sen Denetleyememesi 

Ancak İçişleri Bakanlığının belediyeler üzerindeki denetimi vesayet denetimi ile sınırlı değildir. 

5018 sayılı Kanunun 77 inci maddesine göre “malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa 

uğradığı, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda 

belediyeler için ilgili belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Cumhurbaşkanının onayı 

üzerine İçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim 

ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu 

teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir 

örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.”  

5393 ve 5018 sayılı Kanunun hükümlerine bakıldığında İçişleri Bakanlığının görevi 

belediyelerde sadece idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından 
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denetlemek değil, belediyelerde malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk 

veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda da mevzuata uygunluk 

denetimi de yapmaktır. Ancak 5018 sayılı kanunun 77 inci maddesine göre İçişleri Bakanlığının 

bu denetimi yapabilmesi için belediye başkanının talebi veya cumhurbaşkanının onayı olması 

gerekmektedir. Belediyede yolsuzluk ve kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması 

durumunda Belediye Başkanının talebi veya Cumhurbaşkanının onayı olmadan İçişleri 

Bakanlığı’nın re’sen denetim yapamaması da oldukça anormal bir durumdur. Belediye 

başkanının üst yönetici olarak sorumlu bulunduğu kendi yönetimindeki bir kurumda 

gerçekleşebilecek bir yolsuzluğu İçişleri Bakanlığına bildirmesi pek mümkün değildir. Ancak 

kendisinden önceki yönetime ait yolsuzlukları bildirebilir. Kendisinden önce gerçekleşmiş 

yolsuzlukların sonradan yapılacak denetimlerle araştırılması ve gerçekleşen kamu zararlarının 

tahsili de zordur. Bu şekilde önleyici olmayan bastırıcı mahiyetteki bir denetim de çok etkin 

olmayacaktır. Ayrıca partili veya parti genel başkanı bir Cumhurbaşkanının gelişen siyasal 

ilişkiler nedeni ile kendi partisinden olan bir belediye başkanını denetlettirmesi, denetlettirse 

bile cezalandırması içinde bulunduğumuz ülke koşullarında pek mümkün değildir. Çünkü 

yolsuzluğa bulaşan kendi partisindeki bir belediyenin afişe edilmesi kendi partisinin kamu 

nezdindeki itibarı ve oy oranını düşürebilir.  

5.2. Mülkiye Teftiş Kurulu’nun Siyasal Denetimi 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri 10.07.2018 tarih ve 30474 

sayılı resmi gazetede yayınlanan 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. 

1.08.1985 tarih ve 85/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Mülkiye Teftiş 

Kurulu Tüzüğünde Teftiş Kurulunun görevleri belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş 

Kurulu Çalışma Yönetmeliğinde de Teftiş Kurulunun Çalışma usul ve Esasları belirtilmiştir.  

Mülkiye Teftiş Kurulu İçişleri Bakanlığının emri ve onayı ile belediyelerde denetim 

yaptığından, söz konusu denetimde çok rasyonel olmayacaktır. Partili Cumhurbaşkanı 

tarafından atanan İçişleri Bakanının siyasal bir kişiliği de bulunduğundan kendi emrindeki 

Mülkiye Teftiş Kurulu’nu kendisi ile aynı partiden olan bir belediyede etkili, yolsuzlukları ve 

kamu zararlarını önleyici bir denetim yapması beklenemez. Siyasal bir kişinin emrinde olan 

Mülkiye Teftiş Kurulu’nun muhalif partilerdeki belediyeleri baskı altına alma aracı olarak da 

kullanılma ihtimali bulunmaktadır. Genellikle de muhalif parti liderleri veya belediye 

başkanları tarafından bakanlık teftiş elemanlarının kendi belediyelerini yıpratma, baskılama 

amacıyla kullanıldığı yönünde yakınmalar da yapılmaktadır. Dolayısı ile mülkiye teftiş 

kurulunun belediyeler üzerindeki denetiminin daha çok siyasal nitelikte olduğu söylenebilir.  

Bir diğer husus da, mülkiye müfettiş sayısının yetersiz olmasıdır. Mülkiye Müfettişi sayısı 2019 

yılı itibariyle 135 olup bunların bir kısmı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda idari 

görevlerde bulunmaktadır. Mülkiye müfettişlerinin iş yüküne bakıldığında 135 sayısı 

olağandışı şekilde düşük görünmektedir. Tablo 7’deki verilere bakıldığında Mülkiye 
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Müfettişlerinin denetimine tabi 1389 Belediye, 81 il Valiliği, 922 İlçe Kaymakamlığı ve 30 

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Bulunmaktadır. Ayrıca bunların yanında İçişleri 

bakanlığına bağlı ve ilgili diğer kuruluşlarda hesaba katıldığında 135 Mülkiye Müfettişi ile bu 

kuruluşların denetlenmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısı ile söz konusu 135 mülkiye 

müfettişi ile belediyelerin etkin bir şekilde denetlenmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum 

belediyelerin uygulamada etkin ve verimli bir şekilde denetlenmediğinin bir göstergesidir.  

6. DANIŞTAY DENETİMİNİN RE’SEN OLMAMASI VE SINIRLI OLMASI 

5393 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesine göre faaliyet raporu yetersiz görülen, yani faaliyetleri 

beğenilmeyen belediye başkanı hakkında meclis tarafından yetersizlik kararı verilebilir. Vali 

kendisine ulaşan yetersizlik kararını Danıştay’a göndererek, Danıştay tarafından söz konusu 

belediye başkanının başkanlığının düşürülmesini sağlayabilir. Ancak Danıştay burada belediye 

başkanının yetersizliğine ilişkin tespiti kendisi re’sen yapamamakta, kendisine yapılan başvuru 

üzerine bu tespiti yapabilmektedir. Yani Danıştay’ın belediyleler üzerinde re’sen 

gerçekleştirdiği bir denetimi söz konusu değildir. Nihai olarak belediye başkanının 

başkanlığının düşürülmesinde son söz Danıştay’a aittir ve Danıştay’ın bu kararı kesindir. Bu 

karara karşı başka yargı yerlerine başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır. Yine aynı kanunun 

44 üncü maddesine göre belediye başkanının görevine devamsızlığı, seçilme yeterliliğini 

kaybetmesi, sağlık sorunları ve meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması 

hallerinde İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay kararı ile başkanlık sıfatı son bulur. 

Görüldüğü gibi belediye başkanının başkanlık sıfatını kaybetme nedenleri Danıştay tarafından 

değil İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve durum Danıştay’a bildirilmektedir. 

Danıştay da söz konusu durumu onaylarsa başkanlık sıfatının düşürülmesine karar vermektedir. 

Yukarı da belirtildiği gibi Danıştay’ın belediyenin seçilmiş organları üzerinde doğrudan bir 

denetim yetkisi bulunmamakta, kendisine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine 

harekete geçebilmektedir.  

5393 sayılı kanunun 29 uncu maddesine göre; Belediye meclis üyesinin, meclisi üyeliğine 

seçilme yeterliliğini kaybetmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından 

meclis üyeliğinin düşürülmesine karar verilir. Burada görüldüğü gibi seçilme yeterliliğini 

kaybeden meclis üyesinin üyeliğinin düşürülmesine Yüksek seçim Kurulu tarafından değil 

Danıştay tarafından karar verilmektedir. Burada 26 ncı maddedekine benzer bir durum söz 

konusudur. Danıştay’ın seçilme yeterliliğini kaybeden bir meclis üyesinin üyeliğini re’sen 

düşürme yetkisi yoktur. Ancak bu konuda Vali tarafından kendisine başvuru olursa meclis 

üyesinin üyeliğini düşürebilmektedir.  

Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesine göre görevlerini yapmayan, siyasi konularda karar alan 

meclisin feshi İçişleri Bakanlığı’nın bildirimi üzerine Danıştay tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Danıştay’ın belediye meclisleri üzerinde re ‘sen bir denetim yetkisi 

bulunmamaktadır. Yani Danıştay’ın meclislerin görevlerini yapıp yapmadıkları üzerine 
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gerçekleştirdiği bir denetimi söz konusu değildir. Sadece kendisine İçişleri bakanlığı tarafından 

konu ulaştırıldığında meclisin feshine karar verir ya da vermez. 

7. SAYIŞTAY DENETİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Sayıştay denetimlerini cari yıl esasına göre ve kamu idaresi temelinde yürütür. Denetimler 

konu, sektör, faaliyet ve proje bazlı olarak birden fazla yıla yaygın olarak da yapılabilir. Ancak 

genellikle cari yıl bazında denetimler gerçekleşmektedir. Düzenlilik denetimi ile performans 

denetimi birlikte planlanarak yürütülür. Çoğu zaman denetlenen kurumun faaliyetleri, 

organizasyon yapısı ve bütçe büyüklüğü dikkate alınarak denetim rehberindeki çalışmaların bir 

kısmı Yıllık Denetim Programında belirtilmek suretiyle yapılmayabilmektedir.  

Sayıştay’ın denetimlerini genellikle cari yıl temelinde yapması, cari yıl için görevlendirilen 

denetçiler sadece görevlendirildiği konularda denetim yapabilmektedir, başka konulara 

girememektedir. Ayrıca önceki yıllara ilişkin suç unsuru taşıyan kamu zararına sebebiyet veren 

bir işlem veya eylem denetçilerin bilgi alanına sokulsa bile denetçiler bu konuda denetim 

yapamamaktadır. Bu durum denetimin alanını sınırlandırdığı gibi, önceki yıllarda 

denetlenmeyen ama sonraki yıllarda ortaya çıkan hukuka aykırı ve kamu zararına sebebiyet 

veren suç teşkil eden hususlarında Sayıştay tarafından denetlenmesini imkansız kılmakta, 

denetimin içini boşaltmaktadır. 

Sayıştay denetiminin en sorunsal noktası denetime ayrılan zamanın çok sınırlı olması, bu 

nedenle belediyelerdeki önemli risk alanlarının denetlenememesidir. Denetimden önceki ve 

sonraki prosedürlere çok önem verilmiş ancak denetim aşaması, denetimin kurumun tüm işlem 

ve eylemlerine yayılması hususu zayıf tutulmuştur. Denetim süresinin sınırlı tutulması büyük 

bütçeli ve onlarca harcamacı birimlerin bulunduğu belediyelerde birçok konunun denetim dışı 

kalmasına, suiistimallerin ve yolsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Bu durumda 

denetimin etkinliğini ve verimliliğini azaltmakta ve varlık amacını anlamsızlaştırmaktadır. 

Ayrıca her yıl cari yıl denetimlerine farklı denetçilerin gönderilmesi, söz konusu denetçilerin 

oryantasyon sürecini uzatmakta ve denetçilerin belediyelerin sosyolojik yapısına hakim 

olmalarına güçleştirmektedir. Etkin ve kaliteli bir denetimin gerçekleşmesi için denetim 

elemanının kurumu ve kişileri çok iyi tanıması gerekir. Bunun içinde uzun süreli denetimlerin 

gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Ülkemizdeki toplam belediye sayısı 1389’dur. Bunlardan belde belediyelerini çıkardığımızda 

kalan Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerin sayısı 1003’tür. Mahalli idarelerin denetimi için 

görevlendirilen toplam Sayıştay denetçi sayısı ise 170’dir. Nerdeyse her Sayıştay Denetçisine 

6 belediye düşmektedir. Dış denetim yapan Sayıştay’ın yeterli denetim elemanına sahip 

olamaması büyük sorundur ve Sayıştay’ın yerel yönetimlerin denetimine ayırabildiği denetmen 

oranı yaklaşık %13’tür (Sanal, 2008’den aktaran Kara ve Karakılıç, 2016: 233). Sayıştay’ın 

sadece merkezden denetçi görevlendirerek taşrayı denetlemesi etkin ve verimli olmamaktadır. 

Sayıştay’ın belediyeleri etkili ve verimli bir şekilde denetleyebilmesi için “Bölge 
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Sayıştay”larını kurması ve denetçi sayısını artırması gerekmektedir. Bölge Sayıştaylarının 

kurulması büyük fayda sağlayacaktır (Sanal, 2008’den aktaran Kara ve Karakılıç, 2016: 233).  

8. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kamu yönetiminin denetimi konusu ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Örgütsel yapı, 

görev ve sorumluluk açısından oldukça kompleks bir durum arzeden kamu kurum ve 

kuruluşlarının etkin ve verimli çalışması için rasyonel ve etkin bir denetim mekanizmasının 

olması gerekir. Ancak, denetim sisteminin yanlış kurgulanmış olması, var olan denetim 

birimlerinde de sembolik sayıda denetim elemanının istihdam edilmesi denetimi yok etme 

noktasına getirmiştir. Her ne kadar belediyeleri Belediye Meclisi, İç Denetim Birimi, Teftiş 

Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, 

Danıştay, Sayıştay gibi çok sayıda denetim birimi mevzuat üzerinde denetim yetkisine haiz 

görünse de gerçekte bu birimlerin belediyeler üzerinde sağlıklı bir denetiminin olmadığı 

aşikardır. Belediyelerin iç denetim birimlerinden bağımsız, tarafsız, etkin ve verimli bir 

denetim yapmalarını beklemek mevcut sistemde mümkün değildir. Dış denetim birimlerinden 

Sayıştay’ın denetimine baktığımızda denetimin planlamasından sonuçlanmasına kadar aşırı bir 

bürokrasisinin olması, Sayıştay’ın cari yıl bazında denetim yapması, önceki yıllara ilişkin 

denetim yapmaması, denetime çok kısa bir zaman (1 ay) ayırması ve en önemlisi büyükşehir, 

il ve ilçe belediyeleri dahil tüm mahalli idareleri denetlemek üzere ayrılmış 170 Sayıştay 

denetçisinin olması, denetçi başına ortalama 6 belediyenin düşmesi denetimin ne kadar 

anlamsızlaştığını ve önemsenmediğini göstermektedir. Belediyelerin siyasal kuruluşlar olması 

ve siyasilerin denetim istememesi denetimdeki pratiğe yansıdığı görülmektedir. Denetimsiz 

kalan belediyelerde etkin ve kaliteli kamu hizmetinin, uzmanlaşmanın, kurumsallaşmanın 

beklenmesi mümkün olmadığı gibi, yolsuzluk ve suiistimallerinde yaşanması olası hale 

gelmektedir. Dolayısı belediyeler mevcut durumda kişilerin vicdani ve ahlaki değerlere olan 

bağlılıklarına ve inisiyatiflerine kalmış durumdadır.  

Yine iç denetim birimlerinden Belediye Meclisi ve dış denetim birimlerinden 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş kurullarının 

da bağımsız ve tarafsız denetim yapamamaktadırlar. Partili Cumhurbaşkanı’na bağlı olan ve 

Cumhurbaşkanının onayı ile denetim yapan Devlet Denetleme Kurulu ile partili 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve çoğunlukla da partili olan İçişleri Bakanının onayı ve emri 

ile denetim yapan Mülkiye Teftiş Kurullarının da bağımsız ve tarafsız denetim yapma imkânı 

bulunmamaktadır. Siyasi makamlara bağlı denetim birimleri genellikle muhalif parti 

mensuplarına veya belediyelerine karşı bir silah ve kelle alma aracı olarak kullanılabilmektedir.  

Ayrıca belediyeleri denetlemekle yetkili İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu, Sayıştay ve Mülkiye 

Teftiş Kurulları arasında bir görev ayrımı da yoktur ve hemen hemen hepsi aynı konuda ve 

alanda denetim yapma yetkisine haizdir. Yani bu birimlerin görev alanları ve yetkileri iç içe 

geçtiği gibi aralarında herhangi bir koordinasyon veya eşgüdüm de söz konusu değildir. Bu 
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durum aynı konularda mükerrer denetimlerin oluşmasına sebebiyet vermekte, birçok 

sorunlarında oluşmasına neden olabilmektedir.  

Peki, Belediyelerde etkin, verimli, amacına ve varoluş ruhuna uygun ideal bir denetim sistemi 

nasıl olmalıdır. Buna ilişkin çözüm önerileri ileri sürülebilir:  

2011 yılında 646 sayılı KHK ile (Hazine) ve Maliye bakanlığında görev yapan Maliye 

müfettişleri, hesap uzmanları, vergi denetmenleri, gelirler kontrolörleri, muhasebe 

kontrolörleri, milli emlak kontrolörleri, milli emlak denetmenleri, muhasebe denetmenleri gibi 

çok sayıda denetim elemanları Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı çatısı altında Vergi Müfettişi 

olarak birleştirildi. Buna benzer şekilde Belediyelerdeki çok başlı denetim de sonlandırılmalı 

ve tüm denetim elemanları tek çatı altında birleştirilmelidir. Yani belediyeleri denetlemekle 

yetkili tek bir organ olmalıdır.  

Belediyeleri denetlemekle yetkili tek organ Sayıştay Olmalıdır. Çünkü Sayıştay’ın hem 

anayasal bir organ olması hem de hesap yargısına sahip olması daha bağımsız, tarafsız etkin bir 

denetimin gerçekleşmesini sağlayabilir. Herhangi bir bakanlığa bağlı olarak oluşturulacak 

denetim biriminin bağımsız ve tarafsız denetim yapma imkânı bulunmamaktadır. Çünkü bakan 

atama işlemi siyasal bir atamadır ve siyasal denetimlerin yapılmasını sağlayabilmektedir. 

“Sayıştay denetimi, bağımsızlığı, tarafsızlığı, yol gösterici ve içtihat oluşturucu özelliği ile 

belediyeler için bir güvence sağlamaktadır” (Alıcı, 2008: 229)  

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun Belediyeler üzerindeki denetimi 

kaldırılmalı ya da sadece idarenin bütünlüğünü sağlama adına vesayet denetimi ile 

sınırlandırılmalıdır. Yine Danıştay’ın belediyenin seçilmiş organlarını görevden almaya 

yönelik yetkisi devam etmelidir. Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin görevlerinin 

bağımsız ve tarafsız yargı organınca son verilmesi, siyasi veya idari yürütme vasıtası ile son 

verilmemesi önemlidir.  

Sayıştay Başkanlığı çatısı altında birleştirecek denetim şu şekilde olmalıdır:  

- Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 500.000’in üzerindeki İl Belediyelerinde sürekli görev 

yapmak üzere “Sayıştay Rehberlik ve Teftiş Bürosu” ihdas edilmelidir. Belediyelerde mevcut 

durumda bulunan iç denetçiler ile belediye müfettişleri bu büroya bağlanmalı ve bu bürolara 

Sayıştay Başkanlığı tarafından yeni atamalar yapılmalıdır. İç Denetim ve Teftiş Kurullarının 

Belediye Başkanlığından koparılması, Belediye Başkanının keyfi ve siyasal denetim 

yaptırmasının önüne geçecek, ayrıca teftiş ve iç denetim elemanlarının baskı ve mobing 

uygulamalarından kurtularak daha tarafız, bağımsız, etkin bir denetim yapmalarını 

sağlayacaktır. Yine böyle bir yapılanmanın anlık ve önleyici denetim yapma imkanı 

olacağından, doğacak yada doğabilme imkanı olan muhtemel kamu zararlarının kaynağında 

bertaraf edilmesi gerçekleşebilecektir.  
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- Sayıştay Kanunu tamamen değiştirilmeli, Sayıştay Rehberlik ve Teftiş Bürosu kanuna 

işlenmeli, görevleri ve yetkileri kanunla sıfırdan belirlenmelidir.  

- Sayıştay Rehberlik ve Teftiş Büroları doğrudan Sayıştay Başkanına Bağlı olmalı ve 

denetimlerini Sayıştay Başkanı adına yerine getirmelidirler.  

- Sayıştay Denetçileri, İç Denetçiler ve Belediye Müfettişleri “Sayıştay Müfettişi” unvanı 

altında birleştirilmelidir. Çok ünvanlı ve iç içe geçmiş, mükerrer denetimlerde bu şekilde 

engellenmiş olacaktır.  

- Sayıştay Müfettişlerinin özlük hakları hâkimlik ve savcılık mesleği ile eş değer olmalı ve 

kendilerine hâkimlik teminatı ve bağımsızlığı verilmelidir. Bu durum müfettişlerin hem daha 

rahat, kaygılardan ve siyasal baskılardan uzak hem de daha özgür, etkin ve rasyonel bir denetim 

yapmasını sağlayacaktır.  

- Sayıştay Rehberlik ve Teftiş Bürosunun altında alt birim olarak yapım işlerini, yer altı ve yer 

üstü yatırımlarını, park bahçe, peyzaj işlerini, sağlık işlerini vs teknik açıdan inceleyip büroya 

rapor edecek bir teknik birimin oluşturulması ve bu birimde mimar, inşaat mühendisi, elektrik 

mühendisi, makine mühendisi, peyzaj mimarı, veteriner, ziraat mühendisi gibi teknik 

personellerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu durum bilirkişilik atama süreçlerinde 

yaşanacak sıkıntıları, bürokratik süreçleri ve teknik ve yapım işlerinde yaşanabilecek 

yolsuzlukları, kamu zararlarını azaltacaktır.  

Yukarıda belirtiğimiz sistemde hem çok başlılık ve içe içe geçmiş mükerrer denetimler ortadan 

kalkacak hem de denetimin siyasallaşması ve bir tehdit unsuru olarak kullanılması, kelle 

avcılığı yapması engellenmiş olacaktır. Partiye veya kişiye değil, sisteme ve kamu yararına 

hizmet eden etkin, rasyonel ve medeni bir denetim mekanizması inşa edilmiş olabilecektir. 
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5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 45. MADDESİ KAPSAMINDA BELEDİYE 

ORGANLARI İÇİN YAPILAN GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Bayram COŞKUN 1 

Çiğdem PANK YILDIRIM 2 

Özet 

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94. maddesinde 

“mansup reisler”e ilişkin hükümler yer almaktaydı ve bu hükümler ile “atanmış belediye başkanı” hususunda 

Bakanlar Kuruluna geniş bir takdir yetkisi tanınmaktaydı. Yerel yönetimlerin anayasal temelinin olmadığı bir 

dönemde getirilen bu düzenleme 2004 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Yerel yönetimlere ilişkin ana çerçevenin 

Anayasa’nın 127. maddesi ile belirlendiği bir dönemde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ise 1580 

sayılı Belediye Kanunun 94. maddesindeki yaklaşım terkedilmiş, “belediye başkanı görevlendirilmesi” başlığını 

taşıyan 46. maddede daha dar bir kapsamda belediye başkanın görevlendirilmesi yetkisi merkezi yönetime 

tanınmıştır.  Böylece 1580 sayılı Belediye Kanunu döneminde “atanmış belediye başkanı” konusundaki Bakanlar 

Kuruluna tanınan geniş takdir yetkisi 5393 sayılı Belediye Kanunu ile terkedilmiştir.   

1982 Anayasasının 127. maddesinde yer alan “mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını 

kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur” biçimdeki 

hüküm ile yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının görevden düşürülmeleri konusundaki temel yetki yargıya 

verilmiştir. Ancak Anayasa bu genel hükmün bir istisnasını oluşturmuş ve belli şartlarda İçişleri Bakanına yerel 

yönetimlerin organlarını veya bu organların üyelerini geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi vermiştir. Bu 

yetkinin belediye başkanları için kullanılması halinde nasıl bir işlemin gerçekleştirileceği hususu ise 5393 sayılı 

Kanunun 45. maddesinde tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine 2016 yılında ilave 

edilen hükümler ile yeni bir yaklaşım ortaya çıkmış, belediyelerin seçilmiş organları açısından “terör veya terör 

örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması” halinde merkezi yönetime, belediye 

başkanlığına görevlendirme yapma yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada 45. maddedeki bu düzenleme, Anayasa’nın 

ilgili hükümleri açısından değerlendirilecektir. Çalışma temelde mevzuat incelemesi ve yorumlamasına dayalı 

olarak yapılacak, ancak bunun yanında yerel yönetim literatüründen de yararlanılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Organları, Belediye Başkanı, Atanmış Belediye Başkanı. 

EVALUATIONS ON THE ASSIGNMENT FOR MUNICIPAL ORGANIZATIONS 

UNDER ARTICLE 45 OF THE MUNICIPAL LAW NO. 5393 

 Abstract 

In Article 94 of the Municipal Law No. 1580, adopted after the proclamation of the Republic, contained the 

provisions on the ans headman ans and with these provisions, the Council of Ministers was given a wide margin 

of appreciation for the “appointed mayor”. This regulation, which was introduced at a time when there was no 

constitutional basis for local governments, remained in force until 2004. In the Municipal Law No. 5393, which 
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was adopted at a time when the main framework for local administrations was determined by Article 127 of the 

Constitution, the approach in Article 94 of the Municipal Law No. 1580 was abandoned, In Article 46, entitled 

“appointing the mayor”, gives the authority to appoint the mayor in a narrower scope to the central 

administration. Thus, during the Municipality Law No. 1580, the wide discretion granted to the Council of 

Ministers on the “appointed mayor” was abandoned by the Law on Municipalities No. 5393. 

In Article 127 of the 1982 Constitution the resolution of the objections of the elected bodies of the local 

administrations to gain the title of organism and their loss shall be through the judicial review, and the 

fundamental authority for the dismissal of elected bodies of local governments was given to the judiciary. However, 

the Constitution constitutes an exception to this general provision and, in certain circumstances, authorizes the 

Minister of the Interior to temporarily suspend the organs of local authorities or members of these bodies. If this 

authority is used for the mayors, what kind of procedure will be performed is defined in Article 45 of Law on 

Municipalities No.5393. A new approach emerged with the provisions added to Article 45 of Municipal Law No. 

5393 in 2016, In the case of the elected bodies of the municipalities, in case of dismissal due to terrorism or aiding 

and abetting offenses, the central administration is authorized to assign the mayor's office. In this study, these 

arrangements in Article 45 will be evaluated in terms of the relevant provisions of the Constitution. The study will 

mainly be based on legislative review and interpretation, but will also benefit from local government literature. 

Key Words : Municipality, Municipal Organs, Mayor, Appointed Mayor. 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de merkezi yönetimin uygun gördüğü durumlarda belediye başkanının atama ile iş 

başına gelmesi 1580 sayılı Belediye Kanununda düzenleme konusu yapılmıştır. Yerel 

yönetimlerin anayasal temelinin olmadığı bir dönemde kanun ile yapılan bu düzenleme 2004 

yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu kapsamda 1580 sayılı Kanunun 94. Maddesi atanmış 

belediye başkanı konusunda Bakanlar Kurulu’na geniş takdir yetkisi tanımaktaydı. 2005 yılında 

çıkarılan 5393 Sayılı Belediye Kanununda ise bu yaklaşım terk edilmiş ve belediye başkanının 

görevlendirilmesi konusunda merkezi yönetim daha dar bir kapsamda yetkilendirilmiştir. 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine 2016 yılında ilave edilen hükümler ile belediyelerin 

seçilmiş organları açısından “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle 

görevden uzaklaştırılması” halinde merkezi yönetime, belediye başkanlığına görevlendirme 

yapma yetkisi verilmiştir. 

Çalışmada ilk olarak, 1580 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye başkanının atanması 

konusu ele alınmakta ve bu bağlamda kanunun 94. maddesindeki değişiklikler, kanunun ilk 

haline göre belediye başkanının seçilme yöntemi ve 1963 yılında çıkarılan 307 Sayılı Kanun 

ile belediye başkanının seçilme yönteminin değişmesi üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak, 

Anayasa’nın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun atanmış belediye başkanı 

konusundaki yaklaşımı değerlendirilmekte ve bu kapsamda 5393 Sayılı Kanun’un 46 ve 47. 

maddeleri üzerinde durulmaktadır. Son olarak da 2016 yılında 6758 Sayılı Kanun’un 34. 

maddesi ile 5393 Sayılı Kanun’un 45. maddesine eklenen fıkra ele alınmakta ve konu ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 
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2. 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NA GÖRE BELEDİYE BAŞKANININ 

ATANMASI  

Cumhuriyet dönemine ulaşıldığında, Lozan Barış Anlaşmasından sonra Türkiye'ye kalan 

sınırlar içinde yer alan Osmanlı devleti döneminde kurulmuş 389 belediye vardı (Tekeli, 1977: 

18) Cumhuriyetin ilanından sonra Osmanlı belediye mevzuatı geçerliliğini korumuş, bu 

kapsamda 1877 tarihli Vilâyat Belediye Kanunu ile Dersaadet Belediye Kanununun hukuki 

varlığı devam etmiştir. Ancak Ankara’nın Başkent olmasından sonra 1924 yılında “417 sayılı 

Ankara Şehremaneti Kanunu”1 çıkarılmış ve bu Kanunun 2. maddesi ile “İstanbul Şehremaneti 

(Belediyesi)” için geçerli olan hukuki kuralların, Ankara’nın ihtiyacına uygun olanlarının 

Ankara Belediye Meclisince uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.2 Böylece daha önce başkent 

olan İstanbul’un belediye teşkilatı bağlamında sahip olduğu farklı konum, yeni başkent Ankara 

için de geçerli hale getirilmiştir.  

417 sayılı Kanunun 3. Maddesi ‘Ankara Şehremini’nin atamayla iş başına gelmesini öngörmüş 

ve atama yetkisini İçişleri Bakanına vermiştir. Aynı maddeye göre ‘İstanbul Şerhemini’nin 

sahip olduğu yetki ve görevlere, Ankara Şehremini e sahip olacaktır.  5. maddede de İstanbul 

Belediye Meclisine verilen yetki ve görevler aynı şekilde Ankara Belediye Meclisi için de kabul 

edilmiştir.3   

1930 yılında 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun çıkarılması ile, Cumhuriyet döneminin 

belediyelere ilişkin ilk kapsamlı düzenlemesi yapılmış ve bu Kanun ile hem 1877 tarihli 

Dersaadet ve Vilâyat Belediye Kanunları hemde 1924 tarihli 417 sayılı Ankara Şehremaneti 

Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.  

1580 sayılı Belediye Kanunu eski düzenlemelere kıyasla dönemin şartlarına uygun birçok 

yenilik getirmiştir. 1877 tarihli Vilâyat Belediye Kanunu 1. maddede “her şehir ve kasabada bir 

belediye meclisinin kurulmasını” öngörmüşken (Coşkun ve diğ., 2018: 91), 1580 sayılı 

Kanun’un 2. maddesinde  “Nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilâyet merkezlerinde ve 

nüfusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teşkilâtı mecburidir” denilmek suretiyle, belediye 

teşkilatı kurulacak yerleri daha net bir biçimde tanımlamıştır.4  

1580 sayılı Belediye Kanunu’nun “Reis İntihabı (seçimi)” başlıklı 89. maddesi ile belediye 

başkanının seçim yöntemini düzenlemiştir.5 Anılan madde belediye başkanının, belediye 

                                                           
1 5 Mart 1924 tarihli Resmi Ceride’de (Gazete’de) yayımlanmıştır.  
2 Maddenin orijinal metni şöyledir: “İstanbul şehremanetice tatbik edilmekte olan nizamat ve talimat ve 

mukarrerattan Ankara şehri ihtiyacatma uygun olanları cemiyeti umumiyei belediyece tatbik olunur.” 
3 Maddenin orijinal metni: “Ankara cemiyeti umumiyei belediyesi şehremininin riyaseti altında toplanır ve 

İstanbul cemiyeti umumiyei belediyesinin vazife ve salâhiyetini haizdir.” 
4 Ancak 1960 yılında kabul edilen 7469 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.  
5 89. Maddenin orijinal metni şöyledir: “Belediye reisleri meclisten veya bu kanuna göre intihap olunmak hakkını 

haiz olmak üzere hemşeriler içinden veya hariçten dört sene için gizli rey ile aza adedi mürettebinin ekseriyeti ile 

meclis tarafından intihap olunur. İlk intihapta reylerde matlûp ekseriyet hâsıl olmazsa en çok- rey alan üç namzet 
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meclisi tarafından seçilmesi ve merkezi yönetimin tarafından onaylanması sonucunda 

belirlenmesi yöntemini öngörmüştür. Eğer kişi belediye meclisinin dışından seçilecekse 

seçilme yeterliliğine sahip olmalıdır. Belediye meclisi tarafından seçilen kişinin belediye 

başkanı sıfatını kazanması; belediye il merkezi belediyesi ise, İçişleri Bakanının önerisi ve 

Cumhurbaşkanının onayı ile il merkezi olmayan belediyelerde ise (ilçe ve belde belediyeleri) 

valinin onayı ile gerçekleşmiştir.  

1580 sayılı Kanun’un 94. maddesi ise “mansup reisler/atanmış başkanlar” konusunu 

düzenlemiştir.1 Bu madde de ilk olarak, başkent Ankara’nın belediye başkanının İçişleri 

Balanlığı’nın seçme ve önermesi, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanmasını öngörmüştür. 

Başkent dışında ise, Bakanlar Kurulunca uygun görülecek yerlerde belediye başkanının 

atamayla belirlenebileceği düzenlenmiş ve atama konusundaki yetkinin hangi makama ait 

olduğu belirtilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulunun belirlediği il belediyelerinin belediye 

başkanını atama yetkisi İçişleri Bakanına, diğer belediyelerin belediye başkanını atama yetkisi 

ise valilere verilmiştir. Yine 94. maddenin (D) fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, “atanmış” 

belediye başkanı uygulamasına gidilen belediyeler ile Ankara’da belediye başkanlığı görevi, 

İçişleri Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile vali ve kaymakamların uhdesine 

verilebilir.  

1924 Anayasası yerel yönetimler/belediyeler ve bunların organları hakkında bir düzenleme 

içermediği için, bu yasal düzenlemenin Anayasa açısından herhangi bir değerlendirmesini 

yapmak söz konusu olamaktadır. Ancak Bakanlar Kuruluna belediye başkanının “atanması” 

konusunda geniş bir takdir yetkisinin tanınması, yerel yönetimin doğasına ve yerel demokresiye 

uygun bir durum değildir. Kaldıki Osmanlı Devleti dönemimde çıkarılan 1877 tarihli Vilâyat 

Belediye Kanunu bile merkezi yönetime belediye başkanının “atanması” konsunda böyle geniş 

bir takdir yetkisi tanımamıştır.   

1580 Sayılı Kanun’un 94. maddesi 1948 yılında değiştirilmiş, maddenin (A)  fıkrası 5168 Sayılı 

Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.2 Böylece Ankara için zorunlu olan «atanmış belediye 

başkanı» uygulamasına son verilmiştir. Ancak 1580 sayılı Kanunun 94. maddesinin (B) ve (C) 

                                                           
tekrar intihaba arzolunur. İkinci intihapta bunlardan en çok rey alan intihap edilir. Belediye reisî intihabında 

meclise azadan en yaşlısı riyaset eder.  

“Reis intihabı vilâyet merkezi olmayan yerlerde valinin tasdiki ve vilâyet merkezi belediyelerinde Dâhiliye 

Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile kat'ileşir. 
1 94. Maddenin orijinal metni şöyledir:  

“Madde 94 A — Ankara belediye reisi Dâhiliye Vekâletinin intihap ve inhası ve Reis'cümhurun tasdikiie,  

B — İcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzum üzerine tespit edilecek bazı beldelerden vilâyet merkezi olanların 

belediye reisleri Dâhiliye Vekâletince,  

C — Vilâyet merkezi olmayan yerlerin belediye reisleri mensup oldukları vilâyet valileri tarafından nasbolunur ve 

reislikten çıkarılabilirler.  

D — Bu gibi belediyelerde ve Ankarada reislik Dâhiliye Vekâletinin inhası ve Reisicumhurun tasdikiie vali veya 

kaymakamların uhdesine de tevdi olunabilir. Bu takdirde 61, 76 ıncı maddeler ahkâmı bunlar hakkında tatbik 

olunmaz.” 
2 Bu Kanun tek maddeli olup, 9.2.1948 tarih ve 6827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
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fıkraları yürürlükte olduğu için, bu fıkralar kapsamında yer alan Bakanlar Kuruluna ait yetki 

devam etmiştir.  

1580 sayılı Kanunun, özellikle başkanın ve belediye meclisinin seçilmesine ilişkin hükümler 

açısından 1961 Anayasası’nın kabulünden sonra 1963 yılında 307 sayılı Kanunla değişikliğe 

uğramıştır. Anılan Kanunla 1580 sayılı Kanunun belediye başkanının seçilme yöntemini 

düzenleyen 89. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yukarıda değinildiği gibi, bu madde 

belediye başkanının doğrudan belediye meclisi tarafından seçilmesini ve seçilen kişi için de 

merkezi yönetimin onayını öngörmekteydi.  

307 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1, sadece belediye 

başkanının seçim yönteminini değil, belediye meclisinin seçim yöntemini de yeniden 

düzenlemiştir. 307 sayılı Kanunla 1580 sayılı Kanuna ilave edilen “Ek Madde 1” ile  “belediye 

meclisi üyeleri seçiminde nispî temsil ve belediye başkanları seçiminde çoğunluk usulü 

uygulanması” yöntemi getirilmiş ve seçimlerin “serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy açık 

sayım ve döküm esaslarına göre yapılması” öngörülmüştür.  

 Böylece 1961 Anayasası’nın yerel yönetimler öngördüğü yeni yaklaşım neticesinde2, 307 

sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklikle ilk belediye teşkilatının kurulduğu 1855 yılından bu 

yana ilk defa belediye başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi uygulamasına geçilmiştir. 

Hem belediye başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi hem de belediye meclisinin 

seçimine ilişkin oluşturulan yeni yaklaşım daha demokratik bir yerel yönetim sisteminin 

oluşturulmasına büyük bir katkı sağlamıştır. 

307 sayılı Kanun içerdiği birçok hüküm ile belediyeleri güçlendiren ve demokratik niteliklerini 

arttıran bir düzenlemedir. Örneğin bu Kanun ile 1580 sayılı Kanunun “Reislerin işten el 

çektirilmeleri” başlığını taşıyan ve merekezi yönetime  (İçişleri Bakanı veya valiye) görevini 

aksatan belelediye başkanını görevden alma yetkisini veren 92. maddesi de yürürlükten 

kaldırmıştır.3  

                                                           
1 27.07.1963 tarih ve 11465 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
2 Daha önce değinildiği gibi, 1924 Anayasası’nın doğrudan yerel yönetimlerden/belediyelerden söz etmemesine 

karşın, 1961 Anayasası “Mahallî İdareler” başlığı altında 116. maddede yerel yönetimleri düzenleme konusu 

yapmış ve bu düzenleme ile bugünkü yerel yönetim sistemimizin yapısını oluşturmuş ve temel ilkerini 

belirlemiştir. 116. madde metni şu şekildedir:  

“Madde 116- Mahallî idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel 

karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 55 inci maddede yazılı esaslara göre yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak 

yargı yolu ile olur. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi aralarında 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.” 
3 92. maddenin orijinal metni şöyledir: “Kanunî vazifesini mahallî en büyük mülkiye memurunun tahrirî tebligatına 

rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın ifadan istinkâf eden reislerin lüzum görülürse (vilâyet merkezleri 
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3. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN “MANSUP REİS”/ATANMIŞ 

BELEDİYE BAŞKANI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI 

1580 sayılı Kanun’da 1961 Anayasası’nın kabulünden sonra gerçekleştirilen değişiklikler 

önemli olmakla birlikte, özellikle Türkiye’de 1970’li yıllarla birlikte yaşanılan yoğun 

kentleşme süreci, yerel yönetim reformuna olan ihtiyacı ortaya çıkarmış ve güçlendirmiştir. 

Ancak yerel yönetim reformu çok konuşulmasına ve birtakım ön çalışmaların yapılmasına 

rağmen 2000’li yılların ortalarına kadar bir türlü gerçekleştirilememiştir.  

Türkiye’de kamu yönetiminde geçerli olan geleneksel bürokratik yapının, gelişen yeni şartlara 

ayak uyduramayıp, verimsiz ve hantal bir yapıya dönüşmesi reform ihtiyacını hem merkezi 

yönetim hem de yerel yönetimler açısından ortaya çıkarmıştır (Öztürk ve Coşkun, 2000: 146). 

1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında yaşanılan deprem ve ekonomik kriz gibi 

ağır sorunlar ve Avrupa Birliği adaylığı gibi gelişmeler, kamu yönetimi reformunun tekrar 

güçlü bir biçimde Türkiye’nin gündemine gelmesine neden olmuştur. Bu doğrutuda 57. 

Hükümet reform konusunu gündeme almış ve birçok düzenleme yapmıştır.  Bu kapsamda 

Bakanlar Kurulu 2002 yılının ocak ayında “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda 

Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı” kabul etmiştir. Bu Eylem Planının temel 

amaçlarından birisi de yerel yönetimleri güçlendirmek olmuştır (Coşkun, 2005: 39).  

57. Hükümetten sonra göreve gelen 58. Hükümet de reform yaklaşımını güçlendirerek 

sürdürmüştür. Böylece Türkiye’de demokrasiyi ve idareyi güçlendirme yönünde güçlü bir 

siyasi yaklaşımın olduğu bir dönemde ve Türkiye’nin AB adaylığı rüzgârının güçlü estiği bir 

atmosferde hazırlanan ve kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 1580 sayılı Kanunda 

yer alan «mansup reis» yaklaşımını terk edilmiştir.1    

Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu sınırlı bir biçimde ve şartlı olarak belediye başkanlığı için 

görevlendirme olgusu kabul etmiş ve düzenleme konusu yapmıştır. Kanunun “Belediye başkanı 

görevlendirilmesi” başlığını taşıyan 46. maddesinde “Belediye başkanlığının herhangi bir 

nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması 

durumunda” ve “seçim yapılıncaya kadar” merkezi yönetime bir belediye başkanı 

görevlendirme yetkisi verilmiştir. Merkezi yönetim adına bu yetki, “büyükşehir ve il 

belediyelerinde” İçişleri Bakanı, “diğer belediyelerde” valiye verilmiştir. Ayrıca aynı maddede 

“görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır” biçiminde 

bir düzenleme de yer almaktadır.  

                                                           
belediyesi için Dâhiliye Vekâletinden sorarak) vali veya Dâhiliye Vekili tarafından eli işten çektirilebilir ve 

hakkında memurin muhakematı kanunu ahkâmı tatbik olunur.” 
1 5393 sayılı Belediye Kanunun’da Türkiye’nin 1988 yılında imzalayarak taraf olduğu “Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı”nın da etkisinden söz edilebilir.  
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Görüldüğü gibi, 5393 sayılı Kanununun 46. maddesi şartlı ve sınırlı olarak merkezi yönetime 

belediye başkanının görevlendirilmesi konusunda yetki vermiştir. Bu şartlı yetki ortaya çıkan 

bir boşluğun giderilmesi ve belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacına yöneliktir.    

4. 1982 ANAYASASI 127. MADDE VE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 47. 

MADDE DÜZENLEMELERİ 

Bilindiği gibi, Türkiye’deki mevcut yerel yönetim sistemi Anayasa’nın 127. maddesine 

dayanmaktadır.  Bu madde bir taraftan yerel yönetim sisteminin işleyişine ilişkin bir takım 

ilkeler belirlemekte, diğer taraftan yerel yönetim birimlerinin organlarına ilişkin düzenlemeler 

içermektedir. Organlara ilişkin bu düzenlemeler aynı zamanda onları merkezi yönetime karşı 

koruyucu niteliktedir. Anayasanın işlevi ve normlar hiyerarşisindeki konumu dikkate 

alındığında, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak bütün düzenlemeler de 127. maddedeki ilkelere 

riayet edilmesi gerekir (Öztürk, 2019: 268-270). Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan yerel 

yönetim organlarına ilişkin düzenlemeler şunlardır:  

- Yerel yönetimlerin karar organları, kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilir. 

- Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 

itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur.  

- Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan 

mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir 

olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

- Yerel yönetimler üzerinde 127. maddede öngörülen idari vesayet denetimi yerel 

yönetim organlarını da kapsamaktadır.   

Görüldüğü gibi Anayasa yerel yönetim organları için belli -organlık sıfatını kaybetmeye ilişkin 

denetimin yargı yoluyla olması gibi- bir koruma öngörmüş ve karar organının (belediye meclisi, 

il genel meclisi) seçimle işbaşına gelmesini düzenleme konusu yapmıştır. Anayasa’nın belli 

hallerde merkezi yönetime tanıdığı organları veya bu organların üyelerini geçici olarak 

işbaşından uzaklaştırma yetkisi istisnai bir durumdur.   

 Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan “görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini geçici 

olarak kesin hükme kadar uzaklaştırma yetkisinin merkezi yönetim tarafından nasıl 

kullanılacağına dair daha ayrıntılı düzenleme “Görevden uzaklaştırma” başlığını taşıyan 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine yer almıştır. Anılan maddeye göre; 

- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan 

belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı 

tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 
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- Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı 

bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. 

- Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık 

ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan 

yararlanmaya devam eder. 

Görüldüğü gibi, hem Anayasa hem de 5393 sayılı Kanunun 47. maddesi, belediye organı  veya 

bu organın bir üyesinin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını görevleriyle ilgili hakkında 

“soruşturma” veya “kovuşturma” açılması şartına bağlamaktadır. Konunun sağlıklı bir biçimde 

anlaşılması açısından “soruşturma” ve “kovuşturma kavramlarını ana hatlarıyla açıklamak 

yerinde olacaktır.  Soruşturma hem idare hukukunda hem de ceza hukukunda söz konusu 

olabilen bir işlemdir. Ancak kovuşturma ceza hukuku kapsamında gerçekleştirilir. 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre; 

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evreyi, 

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 

ifade etmektedir. 

Bir de idari işlem olarak yürütülen “soruşturma”lar bulunmaktadır. İdare Hukuku kapsamında 

yürütülen idari soruşturmanın amacı, kamu görevlisi hakkındaki zan veya iddiaya konu olan 

olayların tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, bir disiplin suçu mevcut ise fail -ya da faillerin- 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptanması ve ilgililerin idari, hukuki, cezai 

sorumluluklarının ortaya konulmasıdır (Atay, 2016: 171). 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, belediye başkanları veya belediye meclis üyeleri 

hakkında ceza hukuku kapsamında «soruşturma» veya «kovuşturma» yürütme yetkisi yargıya 

aittir. 5393 sayılı Kanunu’nun 54. maddesinde “belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer 

idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından 

da denetlenir” denilmektedir. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Devlet 

Denetleme Kurulu’da her türlü kamu kurumunda denetim yapama ve soruşturma yürütme 

yetksine sahip olmuştur.  

1982 Anayasa’nın Öngördüğü Olağan Görevden Uzaklaştırma Usulü 127. maddede ifade 

edilmektedir. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 47. maddesi kapsamında bir 

görevden uzaklaştırma olduğunda yeni bir «başkan» veya «başkan vekili» seçme yetkisi 5393 

sayılı Kanunun 45. maddesine göre belediye meclisindedir. Belediye meclisi Vali tarafından 10 

gün içinde toplantıya çağrılır ve en fazla dört turda bu seçim yapılır.    
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5. 2016 YILINDA 6758 SAYILI KANUN’UN 34. MADDESİ İLE 5393 SAYILI 

KANUN’UN 45. MADDESİNE İLAVE EDİLEN EK FIKRANIN MAHİYETİ 

15 Temmuz 2016’da meydana gelen demokrasiye ve meşru ve seçilmiş hükümete yönelik darbe 

girişiminden sonra, bu türden olayların tamamen bertaraf edilmesi amacıyla Türkiye’de 

olağanüstü hal ilan edilmiştir. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde 

kararnameler idareye ilişkin bazı düzenlemeler de getirmiştir.  Bunlardan biri de, 674 Sayılı 

KHK’dır. Yukarıda ifade edilen Anayasal temele sahip olan “belediye organlarının” görevden 

alınma usulü yanında, 2016 yılında, önce 674 sayılı KHK ile daha sonra 6758 sayılı Kanun ile 

belediye başkanları/başkan vekilleri ve belediye meclis üyeleri için yeni bir görevden alma 

usulü tanımlanmıştır: 

Buna göre; belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör 

örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle, görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması 

ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi 

hallerinde, Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından 

belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. 

Görüldüğü gibi, 45. madde ek fıkra kapsamında belediye başkanları veya meclis üyelerini 

görevden almanın veya görevlerinin düşmesinin temel sebebi olarak  “terör veya terör 

örgütlerine yardım ve yataklık suçları” belirtilmiştir.  Burada açıkça “suçtan” bahsedilmektedir. 

Yani Anayasa’nın 127. maddesi/5393 sayılı Kanunun 47. maddesinde yer alan kişinin suçlu 

olup olmadığını tespit etmek amacıyla yürütülen ve ön işlem niteliğinde olan kişi hakkında 

“soruşturma” veya “kovuşturma” yürütülmesinden farklı bir durum söz konusudur.    

Bu olguyu daha iyi değerlendirebilmek için mevcut anayasal sistemde kişiyi “suçlu” ilan etme 

yetkisinin kime veya hangi kuruluşlara verildiğine bakmak gerekir.  Bilindiği gibi Anayasanın 

15. maddesinde “suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” 

biçiminde bir hüküm bulunmaktadır. Bu hükümden anlaşılan ceza hukuku kapsamında kişinin 

suçlu olduğunun tespitine dair yetkinin yargı kuruluşlarına verildiğidir. Terör suçu da ceza 

hukuku kapsamında tanımlanan bir suç niteliğindedir. İdari makamların kişiyi “suçlu” diye 

nitelendirme yetkisi disiplin hükümleri dolayısıyladır. 

Belediye başkanı veya vekili görevden alınıp yerine mülki amirin görevlendirlmesi işlemi 

kamuoyunda “kayyım/kayyum atama”1 biçiminde nitelendirilmektedir. Bu isabetli bir 

nitelendirme değildir ve 5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin konu ile ilgili ek fıkrasında da 

açıkça “görevlendirmeden” bahsedilmektedir. Bunun yanında bir özel hukuk uygulaması olan  

“kayyım/kayyum atama” işleminin idare hukuku içinde yer alan belediyeler için 

kullanılmasının hukuki açıdan sorun yaratabileceği, gerçek kayyım atamalarının mahkeme 

                                                           
1 Kamuoyunda “kayyum” veya “kayyım” biçiminde kullanım olduğu görülmektedir. Kavramın incelenmesi ve 

kullanımı için bkz. (Keleş ve Özgül, 2017; Kaya ve Mursül, 2018).  
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kararıyla gerçekleştirildiği ama belediyelere yapılan görevlendirmelerin merkezi yönetim 

tarafından herhangi bir yargı kararına dayanılmaksızın yapıldığı biçiminde değerlendirmeler 

bulunmaktadır (Keleş ve Özgül, 2017: 301-302). 

6. SONUÇ 

Yerel yönetimlere/belediyelere ilişkin doğrudan herhangi bir düzenleme içermeyen 1924 

Anayasası döneminde çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu, 94. maddede “mansup reis” 

konusunu düzenlemiş ve bu konuda merkezi yönetime geniş bir takdir yetkisi tanımıştır.  Bunun 

yanında belediye meclisince seçilen/belirlenen belediye başkanın da merkezi yönetimin 

onayıyla işbaşı yapması kuralı getirilmiştir. Ancak 1961 Anayasası’nın yerel yönetimler için 

getirdiği yeni yaklaşım doğrultusunda, belediye başkanının doğrudan halkın seçimiyle işbaşına 

gelmesi uygulamasına geçilmiştir. Türkiye’de 2004-2005 yıllarında gerçekleşen yerel yönetim 

reformu ile yerel yönetimler güçlendirilmiş ve belediyelerin “idari ve mali özezerkliği” ilkesi 

ilk defa mevzuatta yer almıştır. Bu yeni yaklaşım neticesinde 1580 sayılı Kanunda yer alan 

“mansup reis” yaklaşımı da terkedilmiş ve çok sınırlı hallerde merkezi yönetime belediye 

başkanlığına “görevlendirme” yapma yetkisi verilmiştir.  

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu farklı kaynaklara sahip olan terör tehdidi, 2016 yılında 

belediyelerin seçilmiş organları bağlamında yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Terör suçu gibi, insanın en temel hakkı olan yaşama hakkına saldırı içeren, temel hak ve 

özgürlükleri tehdit eden ve Anayasal ve yasal düzene yönelik suçlara bulaşan kişilerin seçilmiş 

de olsa kamu görevinde kalması kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun yanında 2019 yerel 

seçimler öncesinde 5393 sayılı Kanunun 45. maddesi kapsamında görevden uzaklaştırmaların 

neticesinde mülki amirlerin görevlendirilmesinin yerel hizmetlerin etkinliğini arttırdığı ve yerel 

kaynakların daha iyi kullanıldığına dair tespitler de bulunmaktadır (Kaya ve Mursül, 2018; 

Erdoğan, 2019).  

Ancak bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin ve bunların organlarına ilişkin Anayasanın 

öngördüğü temel bir yaklaşım mevcuttur. Bu kapsamda Anayasa’ya göre; “Mahalli idarelerin 

kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”. 

Yine Anayasa’ya göre “Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını 

kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile 

olur.” Bu genel hükmün istisnası olarak merkezi yönetime (İçişleri Bakanına) görevleri ile ilgili 

bir suç sebebi ile hakkında “soruşturma” veya “kovuşturma” açılan mahalli idare organları veya 

bu organların üyelerini geçici olarak görevden alma yetkisi vermiştir. Bunun yanında 

Anayasanın 15. maddesinde “suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu 

sayılamaz” denilmektedir.  

Anayasa’nın 127. maddesi ile 15. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 5393 sayılı Kanuna 

ilave edilen ve seçilmiş kişilerin görevden uzaklaştırma nedeni olarak belirtilen “terör veya 

terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları”nın kişiler tarafından işlendiğine ilişkin tespitin 
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yargı kararı ile olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Eğer, Anayasa’nın 127. maddesinde 

belirtilen istisna hükmü gibi, “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları” suçları 

ile ilgili olarak haklarında “soruşturma” veya “kovuşturma” açılan kişiler biçiminde bir 

düzenleme 5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin ek fıkrasında yer alsaydı, farklı bir durum söz 

konusu olabilirdi. Bunun yanında görevden alınan yerel yönetim organlarına dair işlemin belli 

bir süre içermesi gerektiği Anayasa’nın 127. maddesinden anlaşılmaktadır. Belediye işlerinin 

herhangi bir süre öngörülmeksizin seçilmişlerin elinden alınması Anayasa’da yer alan yerinden 

yönetim ilkesine de aykırı bir durum olduğuna dair görüşler vardır (Keleş ve Özgül, 2017: 306). 

Türkiye’de 2004 ve 2005 yıllarında gerçekleşen ve 6360 sayılı Kanunla devam ettirilen yerel 

yönetim reformunun bir parçası olarak “idari vesayet denetimi” azaltılmış, bunun yerine yargı 

denetimi ikame edilmiştir.   Ayrıca yerel yönetimlere ilişkin işlemlerde Türkiye’nin 1580 sayılı 

Belediye Kanunun yürürlükte olduğu 1988 yılında imzaladığı “Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı”nın da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.1 
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YEREL YÖNETİMLERİN SURİYELİ GEÇİCİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ 

 

Abdullah TAŞTEKİN 1 

Özet 

İnsanlar, çağlar boyunca, daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için göç etme gereksinimi duymuşlardır. 

Özellikle küreselleşen dünyamızda, sunduğu fırsatlardan ötürü şehirler, göçmenler için birer çekim merkezi haline 

gelmiştir. Her ne kadar göçmenlerin yaşadıkları ülkelere uyumu konusundaki entegrasyon politikaları hükümetler 

tarafından ele alınsa da, bu politikaların asıl uygulamaya koyulduğu ve etkilerinin hissedildiği şehirlerde yerel 

yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Son yıllarda artan göç dalgalarıyla, kentsel alanlarda yoğunlaşan 

göçmenler, yeni kentsel sorunları da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin tüm illerine dağılmış olan Suriyeli 

sığınmacıların yerel yönetimlerin hizmetlerinden yararlanmasında uygulama birliği bulunmamaktadır. 

Belediyelerin bir kısmı sığınmacılara hizmet sunumuyla görevli olmadıklarını ifade ederken bir kısmı 

sığınmacılara hizmet sunmaktadır.  

Bu çalışmada, Büyükşehir dahil olmak üzere, Şanlıurfa’nın ilçelerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmet 

sunumları değerlendirilmektedir. Bu bildirinin amacı, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli geçici sığınmacılara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerin ortaya konulmasıdır. Büyüyen sorunların üstesinden 

gelmenin tek yolu, sağlıklı bir adaptasyon sürecidir. Tabii ki, adaptasyon süreci, uzun ve sabırsız, karmaşık 

sorunlara tarafların karşılıklı anlayışı ile çözüm aramayı gerektiren, zorlu bir yol haritasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Suriye, Sığınmacı, Göçmen, Uyum, Şanlıurfa, Belediye. 

WORKS OF LOCAL GOVERNMENTS RELATED WITH SYRIAN TEMPORARY 

ASYLUM SEEKERS: ŞANLIURFA METROPOLITAN CASE 

 Abstract 

People have felt the need to migrate to have better living conditions. for ages. Especially in our globalizing world, 

cities have become centers of attraction for immigrants due to the opportunities it offers. Although the integration 

policies of immigrants to the countries they live in are considered by the governments, local governments have 

important duties in the cities where these policies are put into practice and their effects are felt. With the increasing 

migration waves in recent years, migrants intensifying in urban areas have brought new urban problems. There 

is no unity in the practice for Syrian asylum seekers to which are distributed to all provinces, to benefit from local 

government services in Turkey. While some of the municipalities stating that they are not in charge of providing 

services to asylum seekers, some of are providing services to them. In this study, the service provision for Syrian 

asylum seekers is evaluated in the districts of Şanlıurfa, including the Metropolitan city. 

The purpose of this paper is to present the public services provided by the Metropolitan Municipality in Şanlıurfa, 

for the Syrian temporary asylum seekers. The only way to overcome growing problems is a healthy adaptation 

process. Of course, the adaptation process is a rugged roadmap that requires to seek solutions for long, impatient 

and complex problems, by the mutual understanding of the parties. 

Key Words : Syria, Asylum Seeker, Immigrant, Integration, Şanlıurfa, Municipality. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: GÖÇ, GÖÇMEN VE SIĞINMACI  

1.1.  Göç  

Göç, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olup, küresel gelişmeler eşliğinde gündemden 

düşmeyen ve günümüzde de uluslararası bir sorun olarak varlığını kabul ettirmiş bir olgudur. 

Göç, geçmişte toplumsal yaşamın içinde olağan görülen yer değiştirmelerden ibaret iken; 

günümüzde en önemli toplumsal sorunlardan birisi haline gelmiştir. İnsanlık tarihi boyunca 

yaşanan göçler birçok medeniyetin inşa edilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle göçün 

günümüze kadar birden çok ve değişik şekilde tanımlamaları yapılmıştır. Bu bağlamda göç 

kavramını keskin ve ayırt edici tanımlamalara indirgemek mümkün olmamaktadır. Bununla 

birlikte göç kavramına ilişkin genel kabul görmüş tanımlamalara değinilebilir. Sosyoekonomik 

sorunları çözmek amacıyla 1961 yılında 34 ülkenin katılımıyla kurulan Ekonomik Kalkınma 

ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye göre göç: İnsanlık tarihinin vazgeçilmez unsurudur. İnsanların 

kendi ülkelerine kıyasla daha zengin (ama mutlaka zengin olması gerekmeyen) ülkelere 

taşınmasının hikâyesidir. 

Göç, yaşanılan ortamı bireysel, örgütsel veya kitlesel olarak, kısa veya uzun süreli terk etme 

hareketidir. Türk Dil Kurumu, göçü, “İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir yerleşim 

biriminden başka bir yerleşim birimine doğru gerçekleşen nüfus hareketleri” olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca Türk Dil Kurumu, yine göç kavramını: “bireylerin ya da toplumsal 

kümelerin yerleşmek üzere bir yerden başka bir yere gitmeleri” şeklinde açıklamaktadır. 

Yapılmakta olan mekân değişikliği hareketleri, bir ülke sınırları içinde ise buna iç göç, 

ülkelerarası ise dış göç olarak adlandırılmaktadır. GİGM’ne göre (2013) ise göç, yabancı ülke 

vatandaşlarının resmi ve yasadışı yollardan ülkeye girişlerini ülkeden ayrılışlarını ve bu iki süre 

arasında ülkede barınmalarıdır. 

1.2.  Mülteci, Şartlı Mülteci, Göçmen ve Sığınmacı 

Dünya Savaşları, göçe kitlesel boyut kazandırmış, aynı zamanda da göçlerin etki alanlarını 

küreselleştirmiştir. Göç eden bireyler ucuz işgücü, çocuk işçiliği, kadın istismarları gibi bir 

takım olumsuzluklarla karşılaşmışlardır. Bu hususlar göz önüne alındığında göçmenlerin, 

sığınmacıların veya mültecilerin hukukunu savunacak ve onların temsilcisi olacak uluslararası 

tüzel bir kişiliğin kurulmasını kaçınılmaz kılmış, 14 Aralık 1950’de Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (BMMYK) 

kurulmuştur. BMMYK Bürosu, mülteci problemlerini çözüme kavuşturmak, mültecilerin hak 

ve refahlarını kollarken başka ülkelerde güvenli şekilde barınmalarını sağlamak, onların 

(gönüllü) eve dönüşünü veya üçüncü ülkelere yerleştirmesini koordine etmek amacıyla faaliyet 

göstermektedir. Bu misyonunun yanı sıra BMMYK, göçmen olan her bireyin herhangi bir 

ülkeden yasal koruma veya sığınma talebinde bulunabilmesini de görev olarak üstlenmiştir 

(BMMYK, 2015: 26-30). 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ndeki şartları sağlamasına rağmen mülteci statüsünü almak 
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için bekleyen bireyler, sığınmacı olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler mülteci statüsünü 

kazanmak için başvuru yapmamış olabilecekleri gibi başvurusu sonuçlanmamış da 

olabilmektedirler. Sığınmacılar, yasal statüleri açıklanana kadar bir mültecinin sahip olduğu 

tüm haklara haizdir. Yani zorla geri gönderilemezler, evrensel insan hakları standartlarından 

mahrum bırakılamazlar (GİGM, 2013: 25). 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve Sözleşme’nin 1967 tarihli Ek Protokolü’nde çerçevesi 

çizilen bireysel mültecilik tanımının, herhangi bir ülkeden kitlesel göçler yaşanması durumunda 

tatbik edilmesidir. 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş nedeniyle kendisine yönelen 

Suriye vatandaşlarına Türkiye’nin tanıdığı yasal statüdür. 

O halde, Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkelerini kitleler halinde terk eden bireylere mülteci 

denilebilir mi?’ sorusu tartışılabilir. Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve aynı 

sözleşmenin 1967 tarihli Ek Protokolüne coğrafi bölge sınırlamasıyla taraf olmuştur. Bununla 

birlikte Türkiye, ilgili sözleşmelere dayanarak tarihinde ilk defa dış göçlerle ilgili düzenleme 

yapmıştır. Bu düzenleme, 11 Nisan 2013 tarihinde yasalaşan, 11 Nisan 2014 tarihinde de 28615 

sayılı Resmi Gazete’yle yayınlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu’dur (GİGM, 2015: 47). 

2. YEREL YÖNETİMLER VE SIĞINMACILAR 

Kamu yönetimi sözlüğündeki yerel yönetimler, merkezi yönetim dışındaki yerel bir topluluğun 

ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan demokratik ve özerk bir hükümet seviyesi olarak 

tanımlanır; karar verme organları tarafından doğrudan seçilen insanlar tarafından kamu 

kuruluşunun bir biçimi olarak tanımlanır (Bozkurt ve Ergun, 1998: 259). Halka hizmet veren 

en yakın kamu yönetimi birimi yerel idarelerdir. Yerel kuruluşların, halkın günlük yaşamlarının 

sosyal ihtiyaçlarını karşılamada ulusal örgütlerden daha işlevsel olduğuna şüphe yoktur.  

Bununla birlikte, yerel ihtiyaç ve tercihlerdeki coğrafi farklılıkların merkezi hükümete göre 

daha uyarlanabilir olacağı ve gerçek ihtiyaç ve taleplere daha duyarlı olacağı, hizmet 

kararlarının uygulanmasında daha hızlı olacağı ve vatandaşların yakınlığı ile sıkışan kamuoyu 

izlemesinin, yerel yönetimlerin önemine yol açabilecek kaynak ve zaman israfını önleyeceği 

iddia edilmektedir. Yerel yönetimlerin seçilmiş organları bölgenin önceliklerini bilir, çünkü 

yerel halk içinden seçilirler ve bu nedenle merkezi hükümete göre hizmetlerin daha verimli ve 

etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır (Henden, 2005: 1-13). 

Hızla çağımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir sonucu olarak gelişmekte olan ve ivme 

kazanan küreselleşme süreci, ülkeler içinde politikaların belirlenmesinde ulus devletlerin gücü 

oldukça zayıflamış, uluslararası kuruluşlar, bölgesel birlikler ve yerel yönetimler ile politika 

alanında devletin yetki paylaşımını zorunlu kılar. Hızla artan ve çeşitlendirilmiş kentsel 

ihtiyaçlar yerel yönetimler, bu ihtiyaçları verimli ve etkili bir şekilde karşılamayı, onları daha 

hassas ve önemli bir yere getirmeyi gerekli kılmıştır. Yerel yönetimler, ulusal seviyeden 

uzaklaştırılan Sosyal Politikalar için sığınacak bir liman olarak kabul edilir. 
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Küreselleşme süreci aynı zamanda, ulus devletlerin egemenliğinin sınırlarının yeniden 

tanımlandığı ve lokalize edildiği yeni bir idari sürecin başlama yolunu açmıştır. Devlet 

yapısının değerlendirmelerindeki genel eğilim, küreselleşme sürecinin ulus-devletlerin gücünü 

ve hareketin alnını, işlevlerindeki değişiklikleri küçültür ve bu da yeni bölgesel ve yerel 

kuruluşlar oluşturmasıdır. Merkezi hükümetin küreselleşme süreci ile yerel yönetimlere ve sivil 

toplum kuruluşlarına yetki ve sorumlulukların aktarılmasında eğilimler, devletin yapısı için 

yeni aramalar ve yerel yönetimler karşısında sosyal devletin yeni uygulama alanları, önemli 

değişiklikler ortaya koymaktadır (Aydınlı, 2004: 89). Sosyal Devlet, bu arayışlardan birini 

oluşturmaktadır. Sosyal Devlet, özellikle Türkiye'de mülteci kriziyle karşı karşıya kalan 

ülkelerde vatandaşların refahını arttırmak için asgari düzeyde yaşam sağlamak ya da almak için 

gerekli maddi olmayan önlemleri iyileştirmek için ülkenin her alanında yaşayan halkı, bu 

alandaki kriz politikalarına karşı mücadelede destek veren merkezi hükümet, Türkiye'nin güney 

illerine atıfta bulunmaktadır (Yüksel, 2007: 294). 

Sosyal devlet kapsamında yerel yönetimlerin görevleri son yıllarda hızla artmaktadır. Birçok 

alanda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar, sosyal hayatta yerel yönetimlere önemli 

görevler düşmektedir. Yerel yönetimlerin gerçek ihtiyaçları belirlemede halka yakınlığı, yerel 

yönetimlerin sosyal hizmetlerin dağıtımında daha etkili bir şekilde kullanılmasını da 

sağlayabilir. Nitekim yerel yönetimler, ihtiyaç sahipleriyle aynı beldede yaşamaktadır ve 

dolayısıyla onlara ulaşmaları ve sorunlarını tespit etmeleri, yerel otoriteler açısından çok daha 

kolay olacaktır. Yerel yönetimlerin bu özelliği sosyal politikaların yerine getirilmesinde yerel 

yönetimlere merkezi yönetim karşısında önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle Avrupa ülkelerinde son yıllarda sosyal politikaların, merkezî yönetimlerden daha çok 

yerel yönetimlere doğru kaydığı görülmektedir. 

İlk olarak, sığınmacılar olarak mültecilerin yerleşimi sonraki yıllarda birçok ilde çadır 

yöntemiyle şekilde genişletilmiştir. Merkezi hükümetin ekonomik destek politikalarına ek 

olarak, bu insanların yaşamaya çalıştığı bölgelerin yerel yönetimleri onlara konut, aşılar, 

kıyafetler ve benzeri ihtiyaçları karşılamışlardır. (Yüksel, 2007: 294). 

2.1. Belediyelerin Sığınmacılara (Mültecilere) Yönelik Hizmetleri 

Yerel yönetimler, tanımlanmış hizmetleri sorumluluk alanlarına giren bölgelerde yurttaşlara 

sunma ile görevlendirilmişlerdir. Sunulan hizmetlerin hedef kitlesi, sorumluluk sahasında 

bulunanların tamamı olarak değerlendirilmektedir. Sunulan hizmetin gereği yerel yönetim 

sınırları içerisinden geçenler dahi hizmet alan konumunda olmaktadır. Bu bağlamda 

mültecilerin hizmet sunumu kapsamı dışında tutulması mümkün görünmemektedir. Belediye 

kanununda hemşehri hukuku gereğince belde sınırları dâhilinde oturan herkes, vatandaş ve 

yabancı ayırımı yapılmaksızın, hemşehri olarak tanımlanmıştır. Dolaysıyla Suriyeli 

sığınmacılar ikamet ettikleri yerin belediye hizmetlerinden faydalanmaları, diğer bir ifade ile 
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belediyenin bunlara hizmet sunmaları hemşehri hukuku bakımından herhangi bir hukuksal 

problem oluşturmamaktadır. (Çamur, 2017: 113-129). 

Her ne kadar bazı belediyeler daha uzun vadeli ve uyum merkezli projeler geliştirmiş olsalar da 

İstanbul’daki ilçe belediyeleri mültecilere yönelik genel anlamda muhtaçlık ve yoksulluk 

çerçevesinde sosyal yardımlar yapmaktadırlar. Ancak mültecilere verilen hizmetlerin, ilçeden 

ilçeye ciddi bir biçimde farklılaştığı gözlenmiştir. Bazı belediyeler konuyla ilgili sistemler 

oluşturmuşken, az da olsa bazı belediyelerin, hizmet vermekten bilinçli olarak kaçındığı tespit 

edilmiştir. Bu tür belediyelerin yerel halktan/seçmenden gelecek tepkilerden çekindikleri ve 

ayrıca mültecilere yönelik yapacakları destek programlarının ilçeye daha fazla mülteci 

gelmesini teşvik edeceği gibi bir yaklaşımla yardım konusundan uzak durmaya çalıştıkları 

anlaşılmaktadır (Erdoğan, 2017: 77-78).  Belediyelerin çoğunluğunun mültecilere yönelik 

olarak “acil durum yönetimi” ve özellikle de yoksul-muhtaçlara destek bağlamında son derece 

önemli çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı doğrudan belediyenin 

imkân, kapasite ve personeli ile yapılırken, pek çok hizmet bazıları bizzat belediyenin inisiyatifi 

ile kurulan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yerine getirilmektedir. Burada 

belediyelerin özellikle 2014-2015 yıllarında “kayıt altına girmemiş” olan mültecilere yapılacak 

yardımlar ve verilecek hizmetler konusunda ciddi sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Zira kayıtsız 

mülteci kalmaması, bu bağlamda kayıtların teşvik edilmesi ve sürecin daha iyi yönetilebilmesi 

için, merkezi yönetimden resmî ve gayri resmî yollarla kayıtsız kişilere hizmet verilmemesi 

yönünde çağrılar yapılmıştır. İlçe belediyeleri, yardımları ya talep üzerine ya da 

gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerindeki tespitler üzerinden yapmaktadırlar. Neredeyse bütün 

belediyeler, çalışmalarında ihtiyaç analizi amaçlı kayıtlamaları, evlere giderek yerinde 

gerçekleştirmekte ve anket formlarındaki bilgileri de sisteme yerleştirerek takipler 

gerçekleştirmektedirler. Bu çerçevede mahalle muhtarlarının özel bir yeri bulunmaktadır. 

Mahalle muhtarları, en mikro kentsel alandaki mülteci hareketliliği ve ihtiyaçları belediye ile 

paylaşmakta, zaman zaman da yardım dağıtımlarını organize etmektedirler (Erdoğan, 2017: 77-

79). 

Mülteciler, belediyelere en çok barınma, ev eşyası, gıda, sağlık hizmetleri ve iş bulma amaçlı 

gelmektedirler. Kent mültecilerinin birincil önemli ve acil sorunu barınma konusunda 

olmaktadır. Hemen bütün göç ve mültecilik olaylarında yaşandığı gibi, Türkiye’de de son beş 

yılda mültecilerin yaşamak için bir yere yönelmelerinde, o bölgede yaşayan tanıdık, akraba ya 

da soydaşlarının varlığı önemli bir rol oynamaktadır. Tanıdık ve yeni gelenlere kısa süreli ve 

oldukça da kısıtlı imkânlara rağmen barınma imkânı sağlayan insanlar, imkânları ve sağlanacak 

destek çerçevesinde yaşamlarını devam ettirebilecek yeni mekân arayışı içine girmektedir. 

Belediyelerin ilk kez gelen mülteciler konusunda karşı karşıya kaldıkları temel ihtiyaç alanı da 

konut olmaktadır (Erdoğan, 2017: 77-79). 

Oldukça yoksul ve yanlarında birkaç parça eşyadan daha fazlası olmayan çoğunlukla da çok 

çocuklu ailelerden oluşan mültecilerin kentlere geldikle- rinde özellikle başlangıç döneminde 
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yaşadıklarımekanların oldukça sorunlu olduğu da bir başka gerçektir. Mültecilerin pek çoğu 

bugün bile ne yazık ki garajlarda, ardiyelerde, dükkânların deposunda, bodrum katlarında 

yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Mülteciler sadece yoksul ve parasız olduklarından değil, 

konut kıtlığı ve bazen de kendilerine ev kiralanmaması nedenleriyle de daha iyi konutlarda 

yaşama imkânına sahip olamamaktadırlar. Belediyeler; mülteciler ve diğer yoksullar için 

kullanabilecek konutları olmadığı ve yeni konutlar inşa etme kapasiteleri olmadığı için, genelde 

mültecilere ucuz konutların kiralanması sürecinde destek verilebilmektedir (Erdoğan, 2017: 77-

79). 

Belediyelerin, sadece birkaç parça eşya ile gelen ve çoğunlukla parası da olmayan bu kişilere 

temel ihtiyaç malzemeleri sağlanmasında özel bir rol üstlendikleri de görülmektedir. Temel 

ihtiyaç malzemeleri, erzak, halı, temizlik malzemeleri, çekyat, ocak, gıda malzemeleri, beyaz 

eşya, soba, yatak, battaniye vb. ürünlerin temininde belediyeler doğrudan ya da dolaylı olarak 

ciddi katkılar vermektedirler. Bazı belediyeler, bu yardımları, “hemşehri hukuku” çerçevesinde 

yaptıklarını ve bu durumun belediyenin hak ve sorumluluk alanına girdiğini ifade ederken, bazı 

belediyelerin ise yasal kısıtlardan söz ederek, yapılan yardımların kendileri için mali denetim 

bakımından risk yarattığına dikkat çektikleri görülmektedir (Erdoğan, 2017: 77-79). 

Bazı belediyeler ise mültecileri kendi ilçelerinde yoksul ve muhtaç olanlara yönelik ürettikleri 

sistemler içine almak konusunda uygulamalara ya da hazırlıklara başlamıştır. Ancak genelde 

belediyelerin en sıklıkla görülen destek biçimi, acil durumlarda sıcak yemek verilmesi, 

ardından da genelde İBB tarafından sağlanan “gıda kolileri” desteği şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra “Sosyal Market”, “Gıda Bankası” türü uygulamalar da 

Suriyelilere açılmaktadır. Bu noktada en büyük sıkıntı, kayıt altında olmayan mültecilere 

verilen destekte yaşanmaktadır. Hatta bazen “98” ile başlayan şahıs numarası olanlar da mağdur 

olabilmektedir. Ancak pek çok belediye bunu “muhtaçlara-yoksullara” destek şeklinde 

tasarladığı için inisiyatif almakta ve desteklere devam etmektedirler. Bir ilçe belediyesi 

yetkilisi, faaliyetlerini 5393 sayılı Kanun çerçevesinde yaptıklarını, “99” ile başlayan “Yabancı 

Kimlik Numarası” olmayanlara da yardımcı olduklarını ve hatta bunun için sosyal yardımla 

ilgili yönetmeliklerine ihtiyaç sahibi yabancı vatandaşlara da yardımda bulunabileceğine dair 

ilave bir madde konulduğunu, böylece insanların mağdur edilmediğini ifade etmiştir. Yetkili, 

ihtiyaç sahiplerine verilen aylık kart ile anlaşmalı marketlerden gıda ve temizlik ürünleri 

alabildiklerini ifade etmiştir. Belediyelerin doğrudan ya da dolaylı harcamalarında vatandaşlar 

tarafından yapılan bağışlar da önemli bir yer tutmaktadır (Erdoğan, 2017: 77-79). 

3. ŞANLIURFA VE SURİYELİ SIĞINMACILAR 

Suriye’de Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösteriler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde iç 

savaşa evirilmiştir (Erdoğan, 2015: 317). İç savaş ile yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş ve 

milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Suriyeliler ilkin komşu ülkelere 
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(Türkiye, Irak, Ürdün, Mısır ve Lübnan) daha sonra ise dünyanın dört bir yanına sığınmak 

zorunda kalmıştır (TBMM, 2018: 243; KADEM, 2015: 4) 

 Türkiye’nin coğrafî yakınlığı, uyguladığı açık kapı politikası, demokratik yapısı ve iş imkânları 

(Karasu, 2016: 996) Türkiye’ye, Suriye Kitlesel göçünü artıran özelliklerdir (Erdoğan, 2018: 

16-17).  Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’nin 81 kentinde bulunmakla beraber sınır kentlerinde 

sayıları daha fazladır. Şanlıurfa’nın, Suriye ile en uzun sınıra sahip olması, Şanlıurfa’da 

konuşulan; Türkçe, Kürtçe ve Arapça’nın Suriye’de de konuşulması ve Suriyelilerin 

Şanlıurfa’da akrabalarının bulunması; Suriyeli sığınmacıların Şanlıurfa’yı tercih etmesinde 

etkili olmuştur (Karasu, 2016: 996). Tablo1’den anlaşılacağı üzere, Şanlıurfa kent nüfusu 2 

milyon 35 bin 809 olup, kentteki Suriyeli sığınmacısı sayısı ise 430 bin 49’dur. Sığınmacıların 

kent nüfusuna oranı ise % 21,12’dir (Tablo 1). 

Tablo 1. Şanlıurfa’daki Suriyeli Sığınmacılar 

Kent Adı Kentteki Suriyeli 

Sığınmacı Sayısı 

Kentin 

Nüfusu 

Kentteki Suriyeli Sığınmacı Sayısının 

Kent Nüfusuna Oranı (%) 

Şanlıurfa 430.049 2.035.809 21,12 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Geçici Koruma”. Erişim: 25 Eylül 2019. https://www goc.gov.tr.  

4. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SURİYELİ SIĞINMACILAR 

Resmî rakamlara göre Suriyeli sığınmacıların sayıları 430 bini geçmiştir. Suriyeli sığınmacılar 

Şanlıurfa'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerinde giderek daha etkin hale gelmektedir. 

Suriye’de kısa süreli devrimin uzun süreli iç savaşa dönüştüğü bu ortamda artık Suriyeli 

sığınmacılar yavaş yavaş misafirlikten ev sahipliğine geçiş yapmaktadır. Savaşın ilk yıllarında 

kamplarda ve çadır kentlerde denetim altında tutulan Suriyelilerin önemli bir bölümü 

günümüzde kent içinde yaşamaktadır. Bu durum kentle uyum sorununu beraberinde 

getirmektedir.  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, Urfa’ya gelen Suriyelilerin önemli bir 

bölümü bir mesleği olmayan, eğitim seviyesi düşük kimselerden oluşmaktadır. Gelenlerin % 

58,2'si ilkokul ve altı eğitime sahiptir. Bu eğitimsiz işgücü Urfa'da hem ücret seviyesini 

düşürmekte hem de iş gücü bakımından önemli bir rekabete neden olmaktadır. Bu durum, Urfalı 

alt gelir grupları içinde ciddi bir tepki yaratmaktadır. Suriyelilerin Urfa'da yaşadıkları sorunlar 

arasında dil bilmeme, işsizlik, sosyal ve kültürel farklılıklar ve emek sömürüsü yer almaktadır. 

Suriyeliler kendilerine yönelik bir sosyal dışlanmadan şikâyetçi değildir. Tüm sorunlara rağmen 

Suriyelilerin % 87,5’i Türkiye'de bulunmaktan memnundur. Urfalıların % 74,2’si Suriyeli 

sığınmacıların Türkiye'ye kabul edilmesini doğru bulmaktadır. Diğer taraftan, Urfalılar kira 

fiyatlarında artış, işsizliğin yaygınlaşması, kamu hizmet yükünün artışı, toplumsal düzenin 

bozulması, ahlâkî değerlerin aşınması konularında Suriyeli sığınmacılardan şikâyetçidir. Halk 
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Eğitim Merkezleri’nde göçmenlere eğitim süreçleri devam etmektedir. Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediyesi’nin açıklamasında, Harran Üniversitesi’nde Suriyeli sığınmacılara yönelik yüksek 

öğrenim hizmetinin devam ettiği ve burada okumakta olan göçmenlerin sayısının artığı 

belirtilmiştir. 

Suriyeli sığınmacılara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler 

kapsamında, sınır kapısında soğuk su, sıcak çorba ve kumanya ikramı yapılmıştır. Akçakale 

ilçesinde bulunan “İlk Adım Yaşam Merkezi” kampında kurulan mobil çorba evinde her gün 

dört bin sığınmacıya çorba ikram edilmiştir (sanliufa.bel.tr). 

Fotoğraf 2. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeli sığınmacılara yardım 

Kaynak: www.sanliurfa.bel.tr. 
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Akçakale ve Harran ilçelerindeki çadır kentlerde yaşayan Suriyeli sığınmacılara battaniye 

dağıtımı yapılmıştır (Fotoğraf 3). Üsküdar Belediyesi ile Ortak yürütülen “Onları Mutlu Etmek 

Çocuk Oyuncağı” kampanyası kapsamında toplanan yedi tır oyuncak, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Suriyeli sığınmacı çocuklara 

dağıtılmıştır. Muharrem ayında, Suriye’nin Kobanê kentinde yaşanan çatışma nedeniyle 

Şanlıurfa’ya göçen yedi bin Suriyeli sığınmacıya, aşure ikram edilmiştir (sanliufa.bel.tr). 

Fotoğraf 3. Suriyeli Sığınmacılara Battaniye Yardımı 

 

Kaynak:www.sanliurfa.bel.tr 
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Şanlıurfa Valiliği tarafından Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen dokuz bin ton 

kömür yardımının dağıtımı, Şanlıurfa Belediyesi tarafından yürütülmüştür. Yine Akçakale ve 

Harran ilçelerindeki çadır-kentlerde yaşayan sığınmacılara 45 ton elma dağıtılmış, Muharrem 

ayında, yedi bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf 4). Ayrıca, sivil toplum 

kuruluşları tarafından ülke çapında toplanan yardım malzemeleri, Şanlıurfa Belediyesi’nce 

kiralanan tırlarla ulaştırılmıştır (Fotoğraf 5). 

Fotoğraf 4. Suriyeli Sığınmacılara Aşure İkramı 

 

Kaynak: www.sanliurfa.bel.tr. 
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Fotoğraf 4. Suriyeli Sığınmacılara için toplanan yardımların kiralanan tırlarla ulaştırılması 

 

Kaynak: www.sanliurfa.bel.tr. 

Tablo 2. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce Suriyeli Sığınmacılar için yönelik harcamaların 

maliyeti 

YAPILAN İŞİN ADI MALİYET (Yıllık TL) 

İstanbul’dan gelen yardımları dağıtmak üzere yedi adet lojistik depo 

kiralanmıştır. 
500.000 

İstanbul’dan gelen yardımların dağıtımı için kiralanan yedi adet lojistik 

deponun tefrişatı. 
36.217 

Suriye İnsani yardım platformuna Suriyeli sığınmacılar için toplamış olduğu 

malların muhafazası 1.000 m²’lik Lojistik Depo yapılıp teslim edilmiştir. 
590.000 
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Ramazan ayında, Harran, Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçesindeki Suriyeli 

sığınmacılar için iftar yemeği verilmiştir. 
991.200 

Kömür dağıtımı için yirmi beş adet pikap kiralanmıştır 165.034 

Yardım dağıtımı için beş araç kiralanmıştır 198.000 

Kaynak: www.sanliurfa.bel.tr. 

Tablo 3.Suriye’den Gelen Misafirlere Yapılan Harcamaların Maliyeti 

YAPILAN İŞİN ADI MALİYETİ 

(Yıllık TL) Katı Atık ve Evsel Atık 4.450.000 

Park ve Yeşil Alanlarda Hizmet 600.000 

Yeşil Alanlarda Bakım Onarım 1.800.000 

Üst Yapı Çalışmaları 1.504.929 

ŞUSKİ Alt Yapı Çalışmaları 1.500.000 

Gıda, Giyim, Battaniye, Isıtıcı, Çocuk Bezi, Çocuk Maması, Oyuncak ve Sıcak Yemek ikramı 14.289.527 

Çorba İkramı 528.000 

Battaniye 9.350 

Tır ve Araç Kiralama 946.000 

Hizmet Alımları Giderleri (Taşıma, Eğitim, Kira vb) 731.901 

Sıcak Yemek Giderleri 666.297 

TOPLAM 28.866.782 

Kaynak:  www.sanliurfa.bel.tr. 

5. SONUÇ 

Türkiye’nin, dünyada en çok mülteci barındıran ülke olarak son dönemde göç yönetimi 

konusunda giriştiği kurumsallaşma çabaları önemli olsa da, bu konuda yerel yönetimlerin 

rolüne ilişkin düzenlemelerin bulunmaması sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini 

zorlaştırmaktadır. Belediyelerin sığınmacıların uyum konusunda rol üstlenmesi noktasındaki 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nundaki eksikliklerinin yanında 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’ndaki düzenlemeler de yetersizdir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde 

uluslararası göç konusunda atılması gereken ilk adım, göçmenler ve mülteciler konusunda yerel 

yönetimlerin rolünün geliştirilmesi, bu konuda merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliğinin 

sağlanması ve tüm bunlara yönelik olarak mevzuattaki eksikliklerin acilen giderilmesi 

olmalıdır. 

Türkiye’de belediyelerin sığınmacılarla ilgili çalışmalarında karşılaştıkları en önemli sorun 

kuşkusuz finansman sorunudur. Türkiye’de belediyelerin temel gelirleri; öz kaynaklar, devlet 

gelirlerinden ayrılan paylar, devlet yardımları, olağanüstü gelirler ve diğer gelirlerden 

oluşmaktadır. Yerel yönetimlerin öz kaynaklarının oldukça kısıtlı ve büyük bir oranda merkezi 
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yönetimin aktardığı bütçeye bağlı olduğu açıktır. Bu nedenle sığınmacılara yönelik 

çalışmalarda belediyelerin en temel sorunu hizmetlerin finansmanıdır. 

Yerel yönetimlerin kamu huzur, refahı ile güvenliğinin sağlanmasında Suriyeli sığınmacılarla 

ilgili çalışmalar yapması zorunludur. Yerel yönetimlerin sığınmacılara yönelik çalışmalarında 

yerli toplumun sığınmacılara bakış açısı, sosyal uyum önünde duran en önemli engeldir.  

Suriyeli sığınmacıların yoğun bir şekilde kaldıkları kentlerde ortaya çıkan işsizlik sığınmacılara 

mal edilmektedir. İşsizlik; yerel halkın sosyal yardıma olan talebini de artırmaktadır. Yerel 

yönetim kuruluşları oy motivasyonu ile değil hemşehri hukuku perspektifinde hizmet 

götürmeyi tercih etmelidirler.  

Sonuç olarak, göç hareketlerinin tüm dünyada giderek yoğunlaştığı ve yerel yönetimlerin 

kamusal hizmetlerin sunumundaki etkinliğinin arttığı bir ortamda göçmen, sığınmacı ve mülteci 

dostu kentlere olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Toplumsal barışın, huzurun ve 

kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yerel yönetimlere büyük 

sorumluluklar düşmektedir. 
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DİYARBAKIR'DA YEREL KALKINMA PARADOKSU: 

KENTSEL KİMLİK VE BÖLGESEL EKONOMİ ÇELİŞKİSİ 

 

Ahmet Vedat KOÇAL 1 

Özet 

Bu çalışma, Diyarbakır’da toplumsal politik algıyla ve tercihlerle simgesel bir bütünlük içeren kentsel kimlikle 

güncel yerel ekonomik durum arasındaki negatif yönlü ilişkiyi, güncel gerilimler ışığında ve örnekleminde 

tartışmak amacıyla hazırlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Yerel Ekonomi, Kapitalistleşme, Kentsel Kimlik, Milliyetçilik. 

THE PARADOX OF LOCAL DEVELOPMENT IN DIYARBAKIR: 

THE CONFLICT OF URBAN IDENTITY AND REGIONAL ECONOMY 

 Abstract 

This study aims to discuss the negative relationship between social identity and urban identity and current local 

economic situation in Diyarbakır, in the light of current tensions and samples. 

Key Words : Diyarbakır, Local Economy, Capitalization, Urban Identity, Nationalism. 

1. GİRİŞ 

Diyarbakır, Osmanlı modernleşmesinin son dönemlerinden itibaren Kürt sorununun odağında 

durduğu coğrafî ve sosyo-kültürel nitelikleri itibarıyla, Türkiye siyasal yapısını belirleyen yerel 

politik aktörler içerisinde en etkili sonuçları üreten merkez olmuştur. Buna rağmen, 

Diyarbakır’ın ekonomik gelişimi, politik kimliğinin özellikle son kırk yıllık tarihsel süreç 

boyunca süregelen yükselişinin tersine, geri kalmışlık yönlü ilerlemiştir. Nitekim Türkiye’de 

iller arası gelişmişlik düzeyi, ulusal gelirin üretimindeki pay, kişi başına düşen ulusal gelir, 

yoksulluk, istihdam gibi yerel ekonomiye ilişkin verilere bakıldığında, Diyarbakır’ın ekonomik 

kalkınmışlık düzeyinin, ülke ortalamasının dramatik düzeyde altında kaldığı gözlenmektedir. 

Ancak, Diyarbakır’da, özellikle son yirmi yıllık süreçte, küresel, bölgesel ve yerel etkenlere 

bağlı olarak, belirgin bir yerel kapitalistleşme eğilimi gözlenmektedir. Aynı süreç içerisinde, 

yerel toplumun politik tercihleriyle biçimlenen ve örgütlenen yerel politik aktörlerle onların 

siyasal temsilinde olan yerel yönetimler ile yerel kapitalistleşme sürecini destekleyen ve yerel 

politikalarıyla kapitalistleşme sürecinin sermaye birikim kaynaklarını üreten merkezî yönetim 

arasındaki ilişkilerin, uluslararası alanda bilinirlik düzeyine ulaşan bir gerilim ve giderek 

çatışma eğilimine evrildiği de izlenmektedir. Bu çalışma, Diyarbakır’ın, küresel, bölgesel ve 

yerel ölçekli potansiyeline rağmen, güncel ekonomik gelişmişlik düzeyinin nedenlerini, kentsel 

                                                           
1 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ahmetvedatk@gmail.com 
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kimliği ile kentsel ekonomisi arasındaki farklılıklar ve değişkenler etrafında bulgulamayı 

amaçlamaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KENTSEL KİMLİK 

Kentsel kimlik ya da kent kimliği, en özet ifadesiyle, bir kenti, diğer kentlerden belirgin biçimde 

farklılaştıran coğrafî, doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik ve benzeri özelliklerine atıfla 

tanımlayan ve özgünleştiren, bu tanımlamalar etrafında bilinir hale getiren nitelikleri karşılayan 

bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bu haliyle, kentsel kimlik ya da kent kimliği kavramı, 

“kentlerin kişiliği” (Worskett, 1969) olarak özetlenebilir. 

Kentsel kimliği bilimsel bir kavram olarak tanılayarak açıklamaya çalışan kuramsal 

yaklaşımlar, Anlamcı, Özgünlükçü ve Ekonomik olarak üç ana akım içerisinde 

sınıflandırılabilir. Anlamcı yaklaşıma göre, kentsel kimlik, insanların kente yükledikleri değer 

ve anlamların ifadesidir. Örneğin, Tekeli’ye göre (1991: 81-82), bir kentin kimliği, orada 

yaşayanların, kentte buldukları değerler kümesinden ve kente yükledikleri idealleştirmeden 

oluşur. Bu bağlamda, kent kimliği, tarihsel bir olgu olarak oluşur ve zaman içinde farklı 

katmanların uyumlu ve anlamlı bir bütün oluşturmasıyla gerçekleşir (Tekeli, 1991: 79-80). 

Kenti, bir “imge” olarak tanımlayan Lynch’e göre de (2010: 1-2), kişilerin kent imgeleri, kente 

ilişkin hatıralarından ve anlamlarından oluşur. Bu bakımdan, kent kimliği ya da imgesi, kişi ve 

çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreç olarak, mekânların kişiler tarafından 

anlamlandırılmış çevresel imgelere dönüşümünü tarif etmektedir. Bu haliyle, kent kimliği, 

kimlik, yapı ve anlam olarak üç temel unsurdan oluşmaktadır (Lynch, 2010: 8). Özetle, kentsel 

kimlik, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür. 

Son yıllarda Mardin’e, özellikle şehirdeki ibadethanelerin kültürel çoğulculuğu bakımından çok 

kimlikli-çok kültürlü geçmişe vurgu ile yüklenen anlam, kentsel kimliğin bu biçimdeki 

açıklanışına, güncel bir örnektir. Kentsel kimlik üzerine bir başka açıklama tarzı olarak 

Özgünlükçü yaklaşım, kenti diğerlerinden ayıran özelliklerini temel almaktadır. Örneğin, 

Prohansky ve diğerlerine göre (1983), mekânı bir kimlik alanı haline getiren temel etken onun 

tekilliği ve özgünlüğüdür. Buna göre, kentlerin kimliklerini tanımlayan temel etkenlerden biri, 

orada yaşayan insanların kente yükledikleri anlamlar ve değerlerdir. Bu bağlamda, kent 

mekânları içinde geçmişle bağların kurulmasının, kimlik, yer ve aidiyet duygusunun 

artırılmasındaki rolü yadsınamaz. Gündelik hayatın geçtiği mekânlar, yaşamın öznel ve 

psikolojik süreçlerinin geçtiği, algı ve deneyimlerin bilince, kişiliğe ve anılara dönüştüğü yerler 

olarak inşa edilirken, kişilerin mekâna yüklediği farklı kimliklerle şekillenmektedir. Kentsel 

mekânlar, bu yönüyle hem kentin kamusal benliğini ve kimliğini inşa etmekte hem kişilerin 

kimliğini ve kişiliğini şekillendirmektedir (Solak, 2014: 14-15). Özetle, kentin tarihi, kentin 

“ruhu” olarak, kentin kendisini de halkının “ortak belleği” olarak işlevselleşmektedir  (Oktay, 

2011: 13). Kudüs ve Mekke gibi kentlerin, kendilerine atfedilen dinsel inanç değerleri etrafında 

bilinir oluşu ile Roma, Floransa, Venedik, Paris gibi kentlerin ise, tarihsel ve kültürel nitelikleri 

ile anılıyor oluşları, bu yaklaşıma örnektir.  
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Kentsel kimliği, kentin sosyo-ekonomik işlevinden hareketle ekonomik bir süreç ve yapı olarak 

tanımlayan Ekonomik yaklaşım ise, genel olarak, Marksist kuramsal çerçeve içerisinde yer 

almaktadır. Bu kapsamda, Lefebvre’ye göre (2014: 62), mekân, üretimden kaynaklanan 

toplumsal ilişkilerin temsillerini taşıması itibarıyla, toplumsal üretimin bir sonucu ve ürünüdür. 

Buna göre, her toplumun yaşam pratiği, kendi mekânını üretmektedir (Lefebvre, 2014: 67). 

Özetle, kapitalizm mekânı metalaştırarak, ona kapitalist işlevsellik kazandırmaktadır (Lefebvre, 

2014: 41). Manuel Castells de (1997), mekânsal birimleri, üretim tarzının niteliğine yani günlük 

yaşamın ekonomik unsurları ve işlevleri ışığında tanımlayan bir başka düşünürdür. Buna göre, 

kentler, sadece mekânsal varlıkların ve yapıların basit bir düzenlemesi değil, insanların üretim 

ve tüketim faaliyetlerinin ve süreçlerinin kolektif ifadesidir (Castells, 1997: 28). Çağdaş 

Marksist kentbilimci David Harvey de (2003: 12), kenti, toplumsal ekonomik örgütlenmenin 

egemen biçimi ve toplumun mekânsal örgütlenmesi arasındaki ilişkiler bağlamında ele almış 

ve kenti, sermaye birikim süreçleri ve ilişkileri çerçevesinde kavramsallaştırmıştır (Harvey, 

2012). 

3. DİYARBAKIR’DA KENTSEL KİMLİĞİN OLUŞUMU: KÜRT KİMLİĞİYLE 

BÜTÜNLEŞME VE SİMGELEŞME SÜRECİ  

Türkiye'de 1950'lerdeki agro-kapitalizm rejimiyle işsizleşen geleneksel köylü emeğinin 

kentlere yönelimiyle başlayan ve özellikle, Kürt sorununa dayalı bölgesel silâhlı çatışmanın 

yaygınlaştığı 1990'lar boyunca doruk noktasına ulaşan kitlesel göç, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'ndeki şehir merkezlerinde, kentsel büyüme kapsamında, geleneksel  geniş aile ve aşiret 

bağlarını zayıflatan bir kültürel merkezîleşme sürecini üretmiştir. Köylü kökenleri güncelliğini 

ve belirleyici etkisini koruyan yerel toplumun kentsel yaşamla sınıfsal yabancılaşmasından 

olduğu kadar, devletin kimlik politikası ve vatandaşlık rejimi karşısında da dışlanmasından 

kaynaklanan sosyo-psikolojik refleksleri, nüfusun göç yoluyla kentlerde merkezîleşmesiyle 

birlikte giderek kolektif bir politik davranışa ve zamanla kentsel kimliği doğrudan belirleyen 

bir aidiyete dönüşmüştür. Diyarbakır’da da, göç ve kentleşme süreçlerinde, Kürt kimliğinin, 

üstündeki dağlık coğrafyadan kaynaklanan geleneksel toplumsal örgütlenme biçimi olarak 

aşiret yapısı giderek çözülmekte, kentsel odak, geleneksel farklılıkları ve aidiyetleri 

modernitenin erozyonuna uğratarak, ortak ulusal kimlik çevresinde bütünleştirmektedir. Farklı 

coğrafî, etno-kültürel köklerden, ekonomik katmanlardan gelen kitlelerin günlük hayatın anlık 

ağları içerisinde karşı karşıya gelişleri, yeni toplumsal ilişkiler ve iletişim bütünlüğü üzerinde 

giderek yeni ve kentli bir merkezîleşmenin temellerini atmaktadır. Bu kapsamda bir örnek 

olarak, Diyarbakır’ın Kürtçe adlandırılmasında kullanılan “Amed” deyimi, bir kültürel 

duyarlılığın konusu olmaktan öteye geçerek, giderek bir toplumsal bütünleşmenin simgesi ve 

hatta nesnesi haline gelmektedir. Bu haliyle “Amed” sözcüğü ve onunla simgelenen 

Diyarbakırlı kimliği, Türkiye coğrafyasının diğer alanlarında olduğu gibi sadece memleket 

söylemli bir yerel oydaşımı, benzeşmeyi değil, daha geniş olarak etnik kimlik üzerindeki 

ortaklaşmayı ifade etmektedir (Koçal, 2016a: 636; 2016b: 170-171). Bu çerçevede Diyarbakır, 
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Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinden farklı olarak sadece yerel özgünlüklerle sınırlı 

olmayıp, yerel alanının ve nüfusunun sınırlarını aşan ve özellikle etnik ve politik temalar 

etrafında homojonleşen bir toplumsal aidiyetin simgesi haline gelerek istisnaîleşen, bu özelliği 

ile ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirlik kazanan bir yeni kentsel kimlik üretmiştir. Kürt 

kimliğinin, 1970’lerden başlayarak, kırsal ekonomik nedenler ve Kürt sorununa bağlı çatışma 

gündemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yığınsal göç hareketleri ve bu kapsamda 

kentleşme ve giderek metropolleşme süreçlerinde merkezîleşmesi, modernite öncesi coğrafî-

yerel alt kimliklerin bu fiziksel merkezîleşme ve toplumsal siyasallaşma etrafında eriyerek 

bütünleşmesi ve modernleşmesi, merkezîleşen Kürt kimliğine dayalı kolektif politik bilincin ve 

tercihlerin, kenti politik örgütlenmenin merkezi haline getirmesi ve nihayet, bu özellikler 

ışığında, Kürt sorununun Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde, özellikle Avrupa Birliği’ne tam 

üyelik görüşmeleri sürecinde edindiği konumun diplomatik simgesi haline gelişi, Diyarbakır’ın 

güncel kentsel kimliğini oluşturan belirleyici etkenler olarak sayılabilirler (Koçal, 2018a: 64). 

Sonuç olarak, Diyarbakır, modern Türkiye tarihi boyunca ve özellikle Küreselleşme sürecinde 

Kürt kimliğinin siyasal tarihinin ve bu kapsamda güncel gelişiminin ve sosyo-ekonomik 

değişiminin mekânsal merkezini ve böylece simgesel odağını oluşturmaktadır. Diyarbakır’ın 

Kürt kimliği ile özdeşleşme ve ona ilişkin simgeleşme, kentleşme süreçlerine bağlı olarak, 

bölgesel nüfusun ekonomik çekim merkezi oluşu ve bu temelde Kürt kimliğinin, geleneksel 

ekonomik, etno-kültürel ve siyasal farklılıkları aşan bir bütünleşmenin kentsel merkezini 

oluşturuşu ile ilgilidir (etmektedir (Koçal, 2016a: 637; 2016b: 172).  

4. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYO-EKONOMİK 

DEĞİŞME: BÖLGESEL VE YEREL KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİ  

Küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapısal değişim ve dönüşümler 

üretmekte, bu yolla, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını yeniden biçimlendirmektedir. Bu 

etkiler, ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde gözlenebilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

de bu değişim sürecinin etkilerinin gözlendiği alanlardan biridir. Özellikle sınır ticareti, göç ve 

kentleşme süreçleri, bu bölgesel ve yerel dönüşüm eğiliminin sosyo-ekonomik temellerini 

oluşturmakta ve belirleyici etkenlerini üretmektedir (Koçal, 2013). 

Birinci Körfez Savaşı sonrasında, küresel güçlerin Baas yönetimine karşı uyguladıkları 36. 

paralel sınırı ile yönetsel ve dolayısıyla ekonomik bakımdan Irak merkezî yönetiminden 

koparılan Kuzey Irak’ın bütün bir ekonomik yaşamı, coğrafyasının sınırları bakımından 

neredeyse bütünüyle Türkiye ile ticarete dayandırılmıştır. Bu durumun temel nedeni, Kuzey 

Irak coğrafyasını denetimi altına alan özerk Kürt yönetiminin, çevresindeki Güney Irak (Şii 

Arap Bölgesi)-İran-Suriye otoriteleri ile çelişkili-çatışmalı ilişkileri ile sınırlanmışlığıdır. Baas 

yönetimi boyunca küresel kapitalizmle doğrudan bağlar kurma olanağı yakalayamayan Kuzey 

Irak Kürdistan Özerk Yönetim Bölgesi, Baas yönetiminin uluslararası müdahale ile 
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yıkılmasından sonra, Türkiye sınırı üstünden gerçekleşen karşılıklı ticaretle kapitalist kalkınma 

sürecine girmiştir (Koçal, 2012: 58; Koçal, 2013).  

Küreselleşme sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bölgesel ve yerel kapitalistleşme 

eğiliminin tipik ve en belirgin örneklerinden biri, Diyarbakır’dır. Ancak, Diyarbakır’da 

kentleşme sürecinin ilk belirleyeni, genellikle yerel kapitalistleşme üzerinde büyüyen 

örneklerden farklı olarak, göçtür. Özellikle 1990’ların ilk yarısı boyunca tüm bölgeyi kaplayan 

askerî çatışma gündemi içerisinde, çatışmanın ürettiği güvensizlik ortamıyla birlikte, köy ve 

mezra boşaltma, yayla ve yol yasakları gibi, tarım merkezli kırsal yaşamı sürdürülemez hale 

getiren güvenlik politikalarının da itici etkileri, kırsal toplumu, ilk elde bölge kentlerine göçe 

zorlamıştır (Koçal, 2015). Bu anlamda, Diyarbakır’ın son yirmi yılda kentleşmeden 

metropolleşmeye ilerleyen kentsel büyüme sürecinin temelini, zorunlu göç/yerinden etme 

politikaları olarak belirlemek gerekir. Örneğin, “Bölge içi zorunlu göçten Kaynaklanan 

Toplumsal Sorunların Diyarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması” başlıklı bir rapora göre 

(TMMOB, 1996), Diyarbakır şehir merkezinin nüfusu 1990 yılında 381.144 iken, 1996’da 

822.832’ye ulaşmıştır. Buna göre, 1996 yılına kadar Diyarbakır’a zorunlu göçle gelenlerin 

tahminî sayısı, beşyüzbine yakındır (Koçal, 2018b).  

Diyarbakır’da yerel kapitalistleşme sürecinin ikincil belirleyeni, kentleşmedir. Başta 

konutlaşmaya bağlı inşaat hizmetleri olmak üzere, yerel sermaye birikiminin ve istihdam 

talebinin hızlı büyümesi, kırsal nüfusun şehir merkezine yönelimi üzerinde çarpan etkisi 

yapmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerin yeniden inşa ve yeni kentsel alan yaratma politikaları 

etrafında doğan ihale rantı, yerel sermayenin birikim arzularını kamçılayan öncelikli kaynak 

olmaktadır. Örneğin, 1990’ların ikinci yarısına kadar “Peyas” adında bir köy iken, günümüzde 

şehir nüfusunun neredeyse yarısını barındırmakta olan Kayapınar merkez ilçesi, kentin eski 

merkezinden uzaklaşan orta sınıfın taleplerine özgü biçimde planlanan bir imar politikası 

kapsamında, geniş bulvarlar etrafında kümelenen kapalı site tipi konutlaşmaya, çevre ve peyzaj 

düzenlemesine dayalı yeni bir merkez olarak genişlemesini sürdürmektedir. Diğer yandan, 

Diyarbakır’da, merkezî ve yerel kamu yönetiminin yatırım ve kamu hizmeti görme anlayışı da, 

neoliberal kent modeline uygun gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, Orta ve üst gelir grubu, eski 

şehir merkezinin çeperlerini oluşturan bu bölgelerden daha da uzaklaşmayı tercih etmekte, 

Kayapınar, Diclekent (Atlı, 2014) Dicle Vadisi örneklerinde gözlendiği gibi çoğunluğunu kente 

yakın eski köylerin oluşturduğu alanların imara açılmasıyla üretilen ve orta-üst gelir grubuna 

özgülenen kapalı site biçimli yeni yerleşim sahalarına kaymaktadır. Örneğin, Kayapınar 

ilçesinin imarı kapsamında, büyük metropollere benzer biçimde, hafta sonları başta olmak 

üzere, boş zaman faaliyetinde kullanılmak üzere tasarlanan kent-parklar, kapitalist çalışma 

rejiminin “çalışma günü-tatil günü” ikiliğiyle birlikte yeni orta sınıfın gündelik yaşam biçimine 

ve zaman kullanımına da uygun imar anlayışının örnekleri olmaktadır (Koçal ve Güzelsoy, 

2019). Öte yandan, Sur ve Ofis semtleri örneğinde olduğu gibi eski kent merkezi, “Kentsel 

Dönüşüm” adı altında, eski binaların yıkılarak “plaza”ya dönüştürülmesi yoluyla ticarî bir alan 
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olarak kurgulanmakta ve bu kapsamda alt gelir grubuna özgü konutsal yerleşimden 

arındırılmayı içeren bir biçimde, neoliberal kent modeline uygun bir merkez olarak yeniden 

inşa edilmektedir. Eski şehir merkezinin konutsuzlaştırılması ise, burada yerleşik olan 

toplumsal grupları, başta Bağlar olmak üzere, Yenişehir ve Şehitlik semtlerinde yeni yerleşim 

birimleri oluşturmaya itmektedir. Kentin 1990’lı yıllardaki hızlı göç ve nüfus artışı sürecinde 

kendiliğinden ve denetimsiz oluşan Bağlar, Şehitlik, Sur-Fiskaya üçlemesindeki yakın geçmişte 

oluşan alanlar, merkezî ve yerel kamu hizmetlerinden eşitsiz yararlandırılmakta, bu anlamda 

gettolaştırılmaktadır.  

Diyarbakır’da kapitalistleşme sürecini üreten etkenlerden bir diğeri, yerel sermaye birikiminin 

belirleyici bir kaynağı olarak, sınır ticareti ve bu kapsamda yerel/bölgesel ticarî dolaşım 

ağlarıdır. Irak’ın 1990'ların başında Körfez Savaşlarıyla başlayan çözülme süreci, Irak’ın 

kuzeyinde bir otorite boşluğu üretmiş, bu boşluk, bölgesel bir ekonomik pazarın oluşumunu 

beraberinde getirmiş, karşılıklı sınır aşan yasal ve yasa dışı ticarî ağlar, 2000'lerin başında Baas 

rejiminin yıkılmasıyla uluslararası bir ticaret faaliyeti halini almıştır. Sınır ticareti, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde etkili ve hızlı bir ticarî ve sınaî gelişme sürecinin öncelikli kaynağı 

olmuştur. Kürdistan bölgesi kaynaklarını, yasal veya yasa dışı “tanker-kamyon” ticareti yoluyla 

Türkiye piyasasına sunan ve Kuzey Irak coğrafyasının perakende tüketiminin hemen tümünü 

Türkiye’den karşılayan karşılıklı sınır ticareti, ve sonra, özellikle bölgesel müteahhitlik 

hizmetlerinin, Kürdistan bölgesi inşaat sektöründeki ağırlığı ile yarattığı yatırım ve istihdam 

dolaşımı, bölgeler arası, daha doğrusu “bölgeleri birleştiren” ekonomik ilişkileri yatay ve dikey 

olarak büyütmektedir. Özellikle Kürdistan bölgesiyle karşılıklı sınır ticaretinden kaynaklanan 

dış ticaret gelirleri, yatırımın geri dönüş süresi bakımından oldukça hızlı bir getiri üretme 

olanağı vermektedir. Nitekim uzun yıllar boyunca devletin katkısı ve yardımı olmadan yatırım 

yapılamayacağı düşüncesi ile hareket eden daha doğru bir ifade ile durağanlaşan bölge halkı, 

sınır ticareti ile özgüven kazanmış ve yatırımlara başlamıştır. Az sayıdaki girişimcinin sınır 

ticareti ile birlikte kazançlı duruma geçtiğini gören birçok şirket ve şahıs, girişimci ruhu 

kazanmış, statik konumdan dinamik bir girişimci konumuna geçmiştir (Kara, 2005: 75). Sınır 

ticaretinin çarpan etkisi altında ülkenin diğer bölgelerine göre daha hızlı ve yüksek düzeyli 

seyreden yerel sermaye birikimi, Diyarbakır kent merkezinde, inşaattan oluşan ağırlık merkezi 

dışında, özellikle hizmet sektörü alanında yatırımlara dönüşmektedir. Bu kapsamda, özellikle 

Diyarbakır surlarının UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası listesine dahil edilmesine 

bağlı olarak sıçrama yaşanan turizm alanında otelcilik ve seyahat hizmetleri, orta sınıflaşmanın 

tüketim, sağlık, eğitim taleplerinden kaynaklanan alışveriş merkezleri, mağazacılık, yeme-içme 

hizmetleri, özel hastaneler ve özel okullaşma (Koçal, 2017; Koçal ve Bayer, 2018), yerel 

kapitalistleşmenin çarpıcı boyutlarda görünürleştiği temel alanlardır. Nitekim bir çalışmada 

(Tunç, 2017: 428), Diyarbakır’ın gösterişçi tüketim eğilimlerine birçok kentsel mekâna görece 

daha uygun zemine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Böylece, sınır ötesi ticarete dayalı sermaye 

birikiminin yarattığı zenginlik, yeni orta sınıf temelli toplumsal değişmeyle birlikte kentsel 

alanın hızla dönüşmesi ve genişlemesi sonuçlarını doğurmaktadır.  
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Sonuçta, göç, kentleşme ve yerelin küresel piyasaya eklemlenmesine dayalı ticarîleşme 

etkenleri, Diyarbakır’da, yerel toplumda girişimcileşme, yerel imar-inşaat ve ihale rantları gibi 

temel kaynaklar üstünde sermaye ve servet birikimi sağlayan bir yeni-orta sınıflaşmayla birlikte 

işçileşme süreçlerinin aynı anda doğumunu ve gelişimini beraberinde getirmiştir. 

Kapitalistleşmenin yarattığı istihdam talebi, kente göçü tetiklemekte, kentin çeperindeki kırsal 

nüfusun tarımsal istihdamdan kentsel işçiliğe geçmesine ve kentsel yoksulluğa neden 

olmaktadır. 1990’lı yıllardaki askerî çatışma kapsamında köy boşaltma, yayla ve yol yasakları 

uygulamalarına ve GAP projesi çerçevesinde tarımsal üretimin mekanizasyonuna ve 

sınırlanmasına bağlı biçimde insan emeğinin niteliksizleşmesinden kaynaklanan işsizleşme ve 

yoksullaşma baskısına bağlı olarak kırsal yaşamın olanaksızlaşmasının itici ve büyüyen 

kentlerin işgücü talebinin çekici etkileriyle birlikte yaşanan hızlı göç ve nüfus artışı sürecinde 

kendiliğinden ve denetimsiz oluşan Bağlar-Şehitlik-Fiskaya üçlemesindeki yakın geçmişteki 

konutsal alan ise, kamu hizmetlerinden eşitsiz yararlandırılmakta, bu anlamda 

gettolaştırılmaktadır. Böylece, 1990’ların başından itibaren Diyarbakır’da gerçekleşen ve 

günümüzde metropolleşme boyutuna varan çarpıcı kentleşmeyle görünürleşen yerel 

kapitalistleşme süreci, hızlı nüfus artışı, yoksullaşma-gettolaşma ile orta sınıflaşma-

seçkinleşme (soylulaşma) farklılığına dayalı kentsel ayrışma, sermaye birikimi-ticarîleşme ve 

tüketicileşme gibi sosyo-mekânsal kapitalist unsurları ile, neoliberal kentleşme modelinin tipik 

bir örneğini vermektedir (Koçal, 2016c; 2019). 

5. SONUÇ 

Ancak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde küreselleşme sürecinin Ortadoğu'daki yansımalarına 

dayalı ve özellikle sınır ticareti tarafından belirlenen neoliberal ekonomik gelişmeyle, 

Diyarbakır’da yerel toplumun ortak etnisiteye dayalı ulusalcı politik bilincinin, tercihlerinin, 

örgütlenişinin ve hareketliliğinin genel eğilimi çelişmektedir. Nitekim yakın komşusu 

Gaziantep'in bu konudaki çarpıcı atılımına karşın, kentsel kimliğindeki politik yapısal 

süreklilik, Diyarbakır’ın Türkiye kapitalizminin Ortadoğu coğrafyasına eklemlenmesine 

katılımını ve katkısını sınırlandırmaktadır. Bu durum, Diyarbakır’ın kentsel kimliğinin 

geçmişten gelen kökenleri ve yaratıcı etkenleri itibarıyla Türkiye kapitalistleşme ve dolayısıyla 

uluslaşma süreçlerinin çevresinde kalan Kürt politikleşmesi etrafında oluşmuş olmasıyla, 

özellikle Küreselleşme sürecinde sınır ticareti, göç ve kentleşme gibi etkenler üstünde 

biçimlenen bölgesel-yerel kapitalistleşme sürecinin bir parçası olan yerel ekonomik evriminin 

Türkiye kapitalizmine bağımlılığı arasındaki doğal çelişkiden kaynaklanmaktadır. Bu 

kapsamda, merkezî yönetimin metropolleştirmeye dönük imar uygulamaları ile alt ve üst yapı 

hizmetleriyle gerçekleştirdiği neoliberal kentleşme modeline dayalı metropol kent inşası, 

Diyarbakır’ın, coğrafî konumu itibarıyla özellikle Osmanlı modernleşmesinin ve 

Cumhuriyet’in ulus-devlet rejiminin çevresinde kalmışlığını sürdüren tarihselliğinden, yine bu 

kapsamda, yakın geçmişten gelen Kürt sorununa dayalı politikliğinden ve Kürt kimliğinin 

coğrafî, kültürel ve politik merkezîleşmesinin sonucunda oluşan etno-kültürel kimliğinden 
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arındırıldığı yeni bir kentsel kimlik kurgusunu içerirken, Kürt siyasal hareketinin egemen 

olduğu yerel politik aktörler ve yerel yönetimler ise, toplumsal tabanının etno-kültürel ve politik 

tercihleriyle oluşan geleneksel etno-politik kent kimliğinin sürekliliğinde ısrar etmektedir. 

Böylece, merkezî ve yerel politik aktörlerle yönetimlerin kentsel kimlik tasavvurları ve 

politikaları arasındaki çelişki, aynı zamanda, toplumsal tabanları üzerinde, kentsel toplumun, 

mekânsal bölünmeyle fiziksel olarak da görünürleşen sınıfsal ayrışmasını da (Koçal, 2018b) 

göstermektedir. 

Sonuçta, Diyarbakır’da, son beş yıl içerisinde, yerel toplumun özellikle Kürt siyasal hareketine 

odaklı genel ve yerel seçim sonuçlarıyla somutlanan siyasal davranışına karşın merkezî 

yönetimin seçilmiş yöneticileri görevlerinden alma ve yerlerine kayyum görevlendirme 

rejiminin sürekliliği örneğinde gözlenen merkezî yönetim-yerel yönetim çelişkisi, kentsel alana 

yansıyan sonuçları itibarıyla, halihazırda var olan politik ve inşa sürecindeki neoliberal nitelikli 

iki ayrı kentsel kimlik tercihini ve politikalarını içermektedir. Yerel kapitalistleşme sürecinde 

gelişen yeni-orta sınıf grup, sosyo-ekonomik taleplerine ve çıkarlarına uygun neoliberal kentsel 

kimliği benimseyip tercih ederken, dezavantajlı sosyo-ekonomik gruplarsa, kentin uzak ve 

yakın geçmişinden gelen ve Kürt ulusal siyasallaşmasına dayalı geleneksel-politik kimliği 

yansıtan bir toplumsal ve siyasal davranışı göstermektedirler. Kentsel kimlik algılarına dayalı 

bu tercih farklılığı ve ayrışması, siyasal seçim sonuçlarında açıkça gözlenebilmektedir. Bu 

kapsamda, verili durumdaki kentsel kimliğin politik niteliği, merkezî yönetimle arasındaki 

etnik, ideolojik ve politik ayrımları ve radikal muhalefeti itibarıyla, merkezî yönetimin 

neoliberalleştirilmiş kent kimliği kurgusunun inşası önünde etkili bir engele ve dirence, merkezî 

yönetimin neoliberal kent modelinin inşasındaki ve dolayısıyla yeni kentsel kimlik 

kurgusundaki ısrarı ise, yerel toplumun siyasal tercihleri üstünde etkili bir baskı gücüne ve 

rejimine dönüşmekte, bu ikilemler, Diyarbakır’ın ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde 

sınırlandıran bir negatif etkiyi üretmektedir. 
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TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE 2010 YILI SONRASI İÇİN SAVUNMA 

HARCAMALARININ KAMU HARCAMALARI İÇERİSİNDEKİ YERİ 

 

Hasan AKSU 1 

Özet 

Savunma harcamaları geçmişten günümüze devletlerin bütçeleri içerisinde önemli bir yer tutmuştur. Dünyada 

artan güvenlik tehlikeleri şüphesiz bu durum üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Küreselleşme hareketleri ile 

birlikte ulus üstü şirketler yalnız kendi ülkelerinde sınırlı kalmayarak başka ülkelerde de faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Bu kapsamda uluslararası şirketler silah üretimleri gerçekleştirerek, bu silahları pazarlamakta ve 

satmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın konusu, Türkiye ve seçili ülkelerden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı ise, 

2010 yılı sonrası özellikle küreselleşme ile birlikte savunma harcamalarında meydana gelen artışları ortaya 

koymaktır. Sonuç olarak özellikle günümüz şartları göz önüne alındığında, ülkelerin savunmaya ciddi oranlarda 

bütçe ayırdıkları ve bu harcamaların kamu harcamaları içerisindeki yerinin gittikçe arttığı görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kamu Harcamaları, Savunma Harcamaları. 

PUBLIC EXPENDITURE IN PLACE OF DEFENSE SPENDING FOR THE YEAR 

2010 AFTER TURKEY AND IN SELECTED COUNTRIES 

 Abstract 

Defense expenditures have played an important role in the budgets of states from past to present. The increasing 

security hazards in the world are undoubtedly influential on this situation. Together with the globalization 

movements, supranational companies are not only limited in their own countries but also operate in other 

countries. In this context, international companies carry out weapons production, market and sell these weapons. 

In this context, the subject of the study is composed of selected countries and Turkey. The aim of the study is to 

reveal the increase in defense expenditures after 2010 especially with globalization. As a result, especially 

considering the current conditions, it is seen that countries devote a significant amount of budget to the defense 

and the place of these expenditures in public expenditures is increasing. 

Key Words : Economic Globalisation, Social Globalisation, Political Globalissation, Economic Growth. 

1. GİRİŞ 

Kamu harcamaları; kamu tarafından sunulan hizmetlerin finansmanı için yapmış oldukları 

harcamalar bütününü oluşturmaktadır. Bu kapsamda kamu harcamaları dar ve geniş anlamda 

tanımlanabilir. Dar anlamda kamu harcamaları, devlet bütçesi ile yapılan harcamalardır. Geniş 

anlamda kamu harcaması ise, devlet bütçesiyle yapılan harcamalara ilave olarak diğer kamu 

kurum ve kuruluşların yapmış olduğu harcamalardır. Kamu harcamaları genel olarak üç ana 

başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bu ana başlıklar kamu harcamalarının fonksiyonel 

sınıflandırılması, kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılması ve kamu harcamalarının 

idari sınıflandırılması şeklinde sıralanabilir. Çalışma içerisinde bu sınıflandırmalar 
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tanılandırılarak özellikle fonksiyonel sınıflandırma içerisinde yer alan savunma harcamalarına 

detaylı olarak yer verilecektir.  

Dünyadaki güvenlik tehlikeleri her geçen gün artış göstermektedir. Devletlerde artan bu 

tehlikeler karşısında önlemlerini almak için savunma harcamalarına önemli miktarda bütçeler 

ayırmaktadır. Buna ilave olarak ulus üstü şirketler de üretmiş oldukları silahları 

pazarlayabilmek için az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde karışıklıklar çıkartarak kaos 

üretmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde Suriye iç savaşı buna en iyi örnek gösterilebilir. Bu 

gelişmeler kapsamında Türkiye de sahip olduğu stratejik konumu itibari ile tehlikeli bir bölgede 

yer almaktadır. Bir taraftan Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü konumunda olması, 

diğer yandan Orta Doğu ülkelerine komşu olması bu tehlikeyi daha da artırmaktadır. Bundan 

dolayı bütçe içerisinde her yıl savunma harcamalarına önemli miktarda kaynak tahsis 

edilmektedir. Bu kapsamda çalışma içerisinde kamu harcamaları geniş bir şekilde tanımlanarak 

ikinci bölümde kamu harcamaları içerisinde savunma harcamalarının önemi ve artış nedenleri 

belirtilmiştir. Son bölümde seçili ülkeler ve Türkiye’de savunma harcamalarına tahsis edilen 

kaynaklar Çizelgelar ile belirtilip çalışma sonuçlandırılmıştır.   

2. KAMU HARCAMALARI VE SINIFLANDIRMASI 

2.1. Kamu Harcamalarının Tanımı 

Devletin yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getirebilmesi için bazı harcamalar yapması 

zorunludur.  Devletin yüklenmiş olduğu bu sorumlulukları yerine getirirken yapacağı 

harcamalar kamu harcamaları olarak adlandırılmaktadır. Kamu harcamaları tanımlanırken dar 

ve geniş anlamda kamu harcamaları olarak tanımlanmaktadır. 

2.1.1. Dar anlamda kamu harcamaları 

Dar anlamda yapılan kamu harcamalarının tanımları, klasik maliye anlayışının bir yansıması 

olarak nitelendirilmektedir. İdare hukukunda kamu harcamaları ifadesi dar anlamda, devletin 

yapmış olduğu harcamalardır. Bu durumda yasama, yürütme ve yargı organlarının da yapmış 

olduğu harcamalar dar anlamda yapılan harcamalar kategorisindedir (Edizdoğan vd., 2015, s. 

47). 

Kamu harcaması, toplumun kolektif nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için kamu tüzel kişileri 

tarafından yapılan harcamalardır. Bu tanımlama hukuki tanım olarak da bilinmektedir.  Bir 

harcamanın kamu harcaması kabul edilip edilmeyeceğini belirleyen kıstas harcamayı yapan 

kurumun hukuki kişiliğidir. Yani harcama kamu tüzel kişileri tarafından yapılırsa kamu 

harcaması, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılırsa özel harcama adını 

alacaktır (Erdem vd., 2015, s. 29). 

2.1.2. Geniş anlamda kamu harcamaları 

Geniş anlamda kamu harcamaları tanımı yapılırken hukuki kişiliği yerine devletin sosyal hayat 

ile ekonomik faaliyetleri dikkate alınmaktadır (Kapıcı, 2008, s. 9). Geniş anlamda kamu 
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harcamaları kapsamına giren harcamalar ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Geniş 

anlamda kamu harcamaları devlet ile birlikte diğer idare ve kuruluşların yaptığı harcamaları da 

kapsamaktadır. Bu durum devletin üstlenmiş olduğu görevlerin artmasının bir sonucudur. Bu 

idare ve kuruluşlar; Sosyal Güvenlik Kurumları, Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 

Bağış ve Yardımlar, Vergi Muaflık ve İstisnalarıdır (Edizdoğan vd., 2015, s. 48).  

2.2. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 

Kamu harcamaları, değişik amaçlarla, değişik nitelikteki birimlerce yapılan harcamalardır. 

Dolayısıyla kamu harcamaları fonksiyonel, idari ve ekonomik olmak üzere üç temel şekilde 

sınıflandırılabilir.  

2.2.1. Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırılması 

ABD’ de kamu yönetimi organizasyonu konusunda kamu kesimindeki israfın engellenmesi 

maksadıyla, Hoover’in başkanlığında kurulmuş olan komisyon tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda geliştirilen “ Performans Bütçe Sistemi’nin” uygulanabilmesi için geliştirilmiş kamu 

harcamaları tasnif yöntemidir. Fonksiyonel sınıflandırma diğer bir sınıflandırma tipi olan idari 

sınıflandırmaya göre daha açık, daha berrak bir sınıflandırmadır (Türk, 2011, s. 54). Bu 

kapsamda fonksiyonel sınıflandırma içerisinde yer alan kalemler; savunma harcamaları, adalet 

harcamaları, altyapı harcamaları, sağlık harcamaları, eğitim harcamaları ve sosyal güvenlik 

harcamalarıdır. 

2.2.1.1. Sosyal güvenlik harcamaları 

Çağdaş toplumlarda devletin en önemli görevlerinden biri sosyal güvenliği sağlamaktır. Sosyal 

güvenlikle yapılmak istenen şey, toplumu oluşturan bireylerin çalışan kesimine iş bulmak, 

çalışmayan kesimine bakmak, sağlık ve bakım hizmetlerinin belirli bir seviyede herkese 

ücretsiz olarak sunmaktır. İşsizlik, hastalık, yaşlılık, sakatlık sebepleriyle yeterli bir gelir 

seviyesine sahip olmayan bireylere yardım ederek piyasada oluşan gelir dağılımına doğrudan 

müdahale etmesi çağdaş devletin sosyal niteliğinin gereğidir (Öztürk, 2013, s. 108). 

2.2.1.2. Adalet harcamaları 

Teknik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı piyasa tarafından sunulması mümkün olmayan 

adalet hizmeti devlet tarafından sunulmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi tarafından adalet 

hizmeti verildiğini varsayalım. Bu durumda zenginlerin haksız ve suçlu olma ihtimali yok 

denecek kadar azdır. Zengin olanın haklı olduğu düşüncesinin hâkim olduğu bir ortamda 

adaletten bahsedilmesi imkânsızdır. Devlet topluma adalet hizmeti sunarken toplumu oluşturan 

bireylerin mesleklerine, zenginliklerine, siyasal güçlerine ve soyluluklarına bakmamaktadır 

(Öztürk, 2013, s. 105). 

 

 



 

776 
 

2.2.1.3. Altyapı harcamaları 

Altyapı harcamaları, yol, köprü, baraj gibi doğrudan mal ve hizmet üretmeyen, fakat diğer 

yatırımların yapılmasını teşvik eden yatırımlardır. Ticaretin genişletilmesinde, üretimin 

dağılımında, yoksulluğun azaltılmasında ve çevre koşullarının geliştirilmesinde alt yapı son 

derece önemli bir olgudur. Altyapı ile gelişme arasındaki olgu doğru orantılıdır. Tüm gelişmiş 

ülkelerde altyapı yatırımları istenen düzeyde iken, az gelişmiş ülkelerde ise altyapı 

yatırımlarının yetersiz olduğu görülmektedir (Öztürk, 2013, s. 106). 

2.2.1.4. Sağlık harcamaları 

Sağlık harcamaları, devletin toplumu oluşturan bireylerin genel sağlığını korumak amacıyla, 

gerçekleştirmiş olduğu sağlık hizmetlerine yönelik harcamalardır. Devlet toplumu oluşturan 

bireylerin sağlığını korumak için birçok hizmet verebilir. Bu hizmetlere örnek olarak, bulaşıcı 

hastalıkları tedavi ettirmek, okul çağındaki çocuklara gerekli olan aşıları yapmak, anne ve 

çocuk sağlığını korumak, sağlık eğitimi vermek ve imkânı olmayan vatandaşlara bedava sağlık 

hizmeti sunmaktır (Ersezer, 2006, s. 263).  

2.2.1.5. Eğitim harcamaları 

Devletin önem vermesi gereken konulardan biri de eğitim harcamalarıdır. Eğitim bir ülkenin 

ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. 

Eğitim bir yandan bireylere özel fayda sağlarken diğer yandan toplumsal açıdan yaratmış 

olduğu dışsallıklar sebebiyle, ülkenin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol oynamaktadır 

(Öztürk, 2013, s. 108). Dışsallıklar devletin eğitime müdahale etmesinin en temel sebebidir. 

Devletin ekonomiye müdahalesini savunanlar eğitimin, eğitimi alan kişiyle beraber içinde 

bulunduğu topluma da yarar sağlayacağı düşünülmektedir (Çokgezen vd,. 2008, s. 2). 

2.2.1.6. Savunma harcamaları 

Devletin temel görevlerinden biride savunma ve güvenlik hizmetlerinin sunulmasıdır. Devlet 

bu görevi yerine getirirken, kamu harcamalarından bu alana belirli bütçe ayırmaktadır. Ayrılmış 

olan bu bütçeye genel olarak savunma harcamaları denilmektedir (Öztürk, 2013, s. 104). 

Savunma harcamaları, devletin kamu harcamaları içinde en fazla pay ayırdığı harcamalardan 

biridir.  Devletin ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak amacıyla hazırda beklettiği askeri işlerin 

yürütülmesi için yaptığı bütün harcamalar savunma harcamasıdır (Erbil, 2017, s. 14). 

Çalışmanın ikinci bölümünde ve üçüncü bölümünde savunma harcamalarına ayrıntılı bir 

şekilde yer verilecektir. 

2.2.2. Kamu harcamalarının idari sınıflandırılması 

Kamu harcamalarının idari sınıflandırılmasında, kamu kesiminin örgüt yapısı göz önüne 

alınarak, hangi kamu kurumunun ne kadar kamu harcaması yaptığı tespit edilir. Bu 

sınıflandırma kamu harcamalarının ekonomik etkisinden daha çok hangi kurum tarafından 

yapıldığı incelenmektedir (Öztürk, 2013, s. 110). İdari harcamalar, devletin organları ile 
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bunların fonksiyonları ve hukuki düzenlemeleri baz alınarak yapılan harcamalardır. 

Sınıflandırma yapılırken, harcama yapan devlet organları esas alındığı için organik 

sınıflandırma olarak da adlandırılmaktadır (Altay, 2015, s. 119).  

2.2.3. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılması 

Kamu harcamalarının ekonomik etkileri ekonomik sınıflandırmayla doğrudan ilişkilidir. Farklı 

kurumlar tarafından yapılan harcamalar, ekonomik açıdan cari nitelikte olabileceği gibi yatırım 

ve transfer amaçlı da olabilir (Pınar, 2016, s. 56). 

2.2.3.1. Cari harcamaları 

Cari harcamalar, ilgili yıl içinde kullanılmakla tükenen, kamu tüketimiyle ilgili olan, faydası 

süreklilik göstermeyen, fakat genellikle her yıl tekrar eden mal ve hizmetler için yapılan 

harcamalardır (Mutluer vd., 2013, s. 119). Bu grupta yer alan giderler; kamu personeline ödenen 

aylık ücretler, kırtasiye, ısınma, masa, sandalye gibi demirbaş alımı örnek gösterilebilir (Bilici 

vd., 2015, s. 35).  

2.2.3.2. Yatırım harcamaları 

Kamu kesimi tarafından yapılan ve bir yıldan daha uzun süreli yatırımlara yönelik 

harcamalardır. Yatırım harcamalarına başta altyapı olmak üzere baraj, yol, enerji, fabrika gibi 

tesislere yönelik harcamalar örnek verilebilir (Öztürk, 2013, s. 102). Klasik ekonomik görüşün 

hakim olduğu dönemlerde yatırım harcamaları yok denecek kadar azdı. Ancak 1929- 1930 

ekonomik krizi ve Keynes’ten sonra devletin ekonomide mali ve ekonomik araçlarla ülke 

ekonomisi içindeki rolü gözle görülür bir şekilde artmıştır. Devletin ekonomi de müdahalesinin 

artmasıyla birlikte yatırım harcamalarının da bütçe içerisindeki payı arttırmıştır (Akdoğan, 

2011, s. 90).  

2.2.3.3. Transfer harcamaları 

Transfer harcamaları literatür’e 20. yüzyılın ortalarına doğru girmiş bir kavramdır. Bu kavramı 

ortaya koyan ünlü iktisatçı A.C. Pigou’dur (Kalaycı, 2016, s. 103). Transfer harcamaları, 

devletin hiçbir karşılık beklemeden sosyal, ekonomik veya mali amaçlar doğrultusunda yapmış 

olduğu harcamalardır. Yapılan harcamanın transfer harcaması olarak kabul edilebilmesi için, 

herhangi bir mal ve hizmet karşılığı olmamalıdır. Transfer harcamalarında amaç, kaynakların 

kamu kesimi aracılığıyla bireyler arasında yeniden dağılımını sağlamaktır (Öztürk, 2013, s. 

103). Bu tür harcamalar belirli kişi ve toplulukların satın alma güçlerini arttırır. Örneğin 

devletin işsizlere, emeklilere dul ve yetimlere, yapmış olduğu yardımlar transfer harcamasıdır 

(Bilici vd., 2015, s. 35).  

2.2.3.3.1. Dolaylı- dolaysız transfer harcamaları 

Dolaylı transferler; Doğrudan bir gelir transferinin olmadığı, fakat yapılan uygulamalarla 

kişilerin gelirlerini satın alma güçlerini arttıran transferlere dolaylı transfer denilmektedir. 
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Dolaylı transferlere örnek olarak; iktisadi nitelikteki mali yardımlar ve sübvansiyonlar örnek 

gösterilebilir (Kapıcı, 2008, s.116). 

Dolaysız transferler, bu harcamalardan yararlanan bireylerin gelirlerini doğrudan arttıran kamu 

harcamalarına dolaysız transfer denir. Dolaysız transferlere örnek olarak; işsizlere, düşük 

gelirlilere, fakir öğrencilere yapılan ödemeler gösterilebilir (Kapıcı, 2008, s. 116). 

2.2.3.3.2. Gelir- sermaye transfer harcamaları 

Transfer harcamaları sermaye transferi şeklinde olabileceği gibi gelir transferi şeklinde de 

olabilir. Gelir transferi harcamaları; dolaylı ya da dolaysız bir şekilde gelirin arttırılması 

biçiminde uygulanan harcamalardır. Diğer yandan sermaye transferi harcamaları ise, 

üreticilerin üretimi arttırmaları için özel sektöre belirli bir miktarda gelir aktarılması biçiminde 

gerçekleşir (Erbil, 2017, s.11).  

2.2.3.3.3. Verimli–verimsiz transfer harcamaları  

Genel olarak yapılan transfer harcamasının verimli ya da verimsiz olarak değerlendirilirken 

transfer harcamasının ekonomi üzerindeki etkisi göz önüne alınmaktadır. Yapılan transfer 

harcaması ekonomi üzerinde olumlu yönde bir etki yaratıyorsa bu verimli bir harcamadır. Aksi 

halde ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratıyorsa bu verimsiz bir harcama olarak kabul 

edilmektedir (Erbil, 2017, s.11). 

3. SAVUNMA HARCAMALARININ ÖNEMİ VE ARTIŞ NEDENLERİ 

3.1. Savunma Harcamalarının Tanımı 

Savunma harcamaları dar anlamda; savunma hizmetleri ile görevlendirilmiş olan askeri ve sivil 

personele yapılan harcamaları, bu hizmetlerin gerçekleşebilmesi için araç ve donanımı 

üretiminin gerçekleşmesi ve alınması, bu ekipmanların bakım ve onarım giderlerinden, inşaat, 

imar faaliyetlerini, araştırma ve geliştirme giderlerinin tümünü kapsamaktadır. Geniş anlamda 

savunama harcamaları ise; savunma hizmetlerini gerçekleştiren polis, milis, asker, gümrük 

görevlileri gibi güçlere, sivil savunmaya, silah üretimi gerçekleştiren tüm kuruluşlara yapılan 

ödemeler, zorunlu olarak bulunması gereken gıda malzemeleri ve hammaddelerinin 

stoklanması için yapılan faaliyetler ile yabancı askeri organizasyonlara gönderilen yardımlar 

şeklinde tanımlanmaktadır (Durgun ve Timur, 2017, s. 127). 

3.2.  Savunma Harcamalarına İlişkin İktisadi Yaklaşımlar 

Savunma harcamaları ülkelerin güvenliklerini koruması bakımından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Devletlerin bu alanda yapacakları harcamalar vazgeçilemez bir niteliğe sahiptir. 

Devletlerin bu alanlarda yapacakları harcamalar diğer alanlarda olumlu ya da olumsuz 

dışsallıklara neden olabilmektedir. Bu durum devletlerin ekonomik büyümelerini de doğrudan 

etkilemektedir.  Bu kapsamda arz yanlı ekonomi teorisinin temelleri üzerine kurulan Askeri 
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Keynesyen görüş ile talep yanlı teorik yaklaşıma bağlı olan Neo-klasik görüş şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır (Bekmez ve Destek, 2015, s. 93-94). 

 Arz Yanlı Askeri Keynesyen Görüş: Bu görüş, savunma harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin pozitif yönde olduğunu savunmaktadır. Savunma harcamalarının 

yol açacağı çarpan etkisiyle ekonomide tüketim artacak, orduda da görev alan ve aynı zamanda 

sanayi sektöründe görev alan personel sayısında bir artış olacaktır. Bu durum istihdam üzerinde 

olumlu bir etki yaratacaktır. Savunma sanayisinin gelişmesiyle birlikte Ar-ge harcamaları ve 

diğer alanlarda yapılan yatırımlar, ülkedeki mevcut teknolojinin daha da ilerlemesine neden 

olacaktır. Bu yaklaşım göre savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi 

olacaktır (Bekmez ve Destek, 2015, s. 93-94). 

 Talep Yanlı Neo-klasik Görüş: Savunma harcamalarının ekonomik kalkınma ve büyüme 

üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu savunan görüştür. Bu görüşe göre savunma harcamaları, 

kıt kaynakları doğrudan üretken yatırımlardan ve beşeri sermaye birikiminden 

uzaklaştırmaktadır. Savunma harcamaları büyümeyi sağlayacak olan kalkınma projelerine 

ayrılacak olan fonların başka alanlara aktarılmasına neden olmaktadır. Bu durum kalkınmayı 

ve büyümeyi olumsuz etkileyerek ekonomi üzerinde negatif bir etki yaratacaktır (Durgun ve 

Timur, 2017, s. 130-131). 

3.3. Savunma Harcamalarının Önemi 

Savunma harcamaları nihai bir şekilde gerçekleşen tüketici veya üretici hizmetleri değildir. Dış 

saldırılardan gelebilecek tehlikelere karşı diğer mal ve hizmetleri korumak amacıyla üretilen ve 

üretilmeleri iktisadi gelişmelere bağlı olarak gelişen tamamlayıcı veya ara tüketici hizmetleri 

içerisinde yer alan hizmetlerdir Devletler, nisbi olarak önemleri ülkeden ülkeye değişebilen 

çeşitli nedenlerden dolayı bu hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenler; ülkenin jeopolitik 

konumu, stratejik önemi,  iç ve dış tehditler, ulusal çıkarların korunması şeklinde gösterilebilir 

(Giray, 2004, s.183). 

Savunma harcamaları için devletlerin katlanmış oldukları girdi maliyetleri, diğer alanlardaki 

harcamalara alternatif bir durum oluşturmaktadır. Savunma harcamaları üretken ekonomiye 

karşılık bir fırsat maliyeti oluşturmaktadır. Savunma için kamu kaynaklarından ayrılan bütçenin 

diğer alanlara aktarılması ülke ekonomisi üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkiler 

yaratabilmektedir. Bu kapsamda savunma harcamalarının ülke ekonomisi üzerinde oluşturacağı 

pozitif dışsallıkların maksimize edilmesi, alternatif alanlar üzerinde yaratacağı negatif etkinin 

de minimize edilmesi gerekmektedir (Bekmez ve Destek, 2015, s. 94). Devletler bu alanlarda 

çalışmalarını yaparken öncelikli alanlara harcamalarının yapılmasını belirlemeli ve stratejik 

olarak savunma harcamaları ile birlikte kalkınmayı sağlayacak faaliyetler içerisinde 

hizmetlerini gerçekleştirmelidir. 

Son yıllarda savunma harcamaları içerisinde askeri harcamalara ait veriler, devletlerin 

savunmaya vermiş oldukları önemi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Uluslararası ekonomik 
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ve politik arenada 1980’li yıllardan sonra askeri harcama kalemleri artış göstermiş ve bu durum 

akademik çalışmaların da ilgisini çekmiştir. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler 

askeri harcamaları ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklı şekillerde değerlendirerek bu 

ülkelerdeki askeri harcamaları geri kalmışlık, yoksulluk vb. gibi şekillerdeki kriterlere tabi 

tutmuşlardır. Bu örgütlere göre savunma harcamaları içerisinde yer alan askeri harcamaların üç 

ana nedenden dolayı tüm ülkeler için önem arz arz ettiği belirtilmektedir. Bunlar; (Duyar ve 

Koçoğlu, 2014, s. 705). 

 Güvenilir veriler ordunun ve görevlerinin tanımlanması açısından önem 

oluşturmaktadır, 

 Kamu bütçesi içerisinde askeri ve sivil sektörün paylarının ne olması noktasında sağlıklı 

tartışmaları beraberinde getirir ve savunma harcamalarına ayrılan payı ortaya koyar, 

 Güvenilir ve standart yapıya sahip bu veriler uluslararası alanlarda ülkelerin 

karşılaştırılmaları konusunda sağlıklı veriler içerir. 

Savunma harcamalarının bir diğer önemi ise; evrensel olarak kamusal bir hizmet olması ve 

kamusal mallar ile bu hizmetlerin gerçekleşebilmesidir. Bu hizmetler tüketimde rekabetin 

olmaması ve dışlama uygulamasının bulunmamasıdır. Tüketimde rekabetin olmaması özelliği 

belirtilmek istenilen bir malın birden fazla kişi tarafından tüketilmesidir. Bireyin elde edeceği 

fayda başka bireylerin faydalarında azalmaya neden olmamaktadır. Tüketiminde dışlamanın 

olmaması bireyin herhangi bir ödeme yapmadan o maldan fayda elde etmesidir. Savunma 

alanındaki hizmetlerin bu iki özelliği bu malları tam kamusal mal kategorisi içerisinde yer 

almasına neden olmaktadır (Erbaykal, 2007, s. 3-4). Bu özellikleriyle savunma harcamaları 

alanında yapılan hizmetler oldukça önem arz etmektedir. 

3.4. Savunma Harcamalarında Artışın Nedenleri  

Savunma harcamaları en genel anlamda, devletlerin savunma hizmetlerine ayırmış oldukları 

harcamalar şeklindedir. Bu kapsamda günümüzde devletler güvenlikleri açısından savunma 

harcamalarını artırmakta ve uluslararası alanda söz sahibi olmak istemektedir. 

İkinci Dünya Savaş’ından sonra sürekli bir artış içerisinde olan savunma harcamaları özellikle 

soğuk savaşın sona erdiği 1987 yılından sonra düşüşe geçmiştir. Bu düşüşün nedeni olarak 

Sovyetler Birliği’nin dağılması gösterilebilir. Rusya gibi devletlerde savunma alanındaki 

harcamaların azalması Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerde de etkisini göstermiştir. 

Ancak diğer taraftan ABD, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Irak, İran gibi ülkelerin 

savunma harcamalarında artış yaşanmıştır. Bunun nedenlerine bakıldığında ise (Taş vd., 2013, 

s.665-666). 

 Dünyada savunma harcamalarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Amerika Birleşik 

Devletleri’nin doktrinlerinde ve stratejilerinde yapmış olduğu değişimler etkili olmuştur. 
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Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası gerçekleştirilen Afganistan ve Irak operasyonları hem 

Amerika’da hem de tüm dünyada önemli etkilere neden olmuştur.  

Bunun yanında özellikle ekonomik büyüme modellerindeki değişimler ile devletlerin 

uygulamış oldukları savunma harcaması politikaları (Duyar ve Koçoğlu, 2014, s. 710-711). 

  Özellikle ekonomide Keynesyen politikalar ile birlikte devletlerin aktif bir şekilde 

askeri harcamaları kullanarak kamu harcamalarının yansıması olarak çarpan etkisi ile üretimi 

artırmak istemeleri, 

 Neo-Klasik model yaklaşımı çerçevesi içerisinde devletin, askeri harcamaları bir kamu 

malı olarak görüp diğer harcamalar ile aralarında fırsat maliyetlerini kıyaslayarak ekonomik 

etkileri ölçmek, 

 Askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı pozitif dışsallık düşüncesi, 

 Yüksek teknolojiler ile elde edilecek savunma sektörünün imalat sanayi üzerinde önemli 

etkiler yaratacağı düşüncesi, 

 Silah üreticisi ülkelerde gelişmiş üst düzey silahların üretimi ile teknolojik geri 

beslenmelerin yaşanacağı ve bu durumun endüstriler arasında iki amaçlı araştırma geliştirme 

kullanımına imkan tanıyacağı gibi nedenler etkili olmuştur. 

Özellikle küreselleşmenin yaşandığı günümüzde devletler uluslararası alanlarda söz sahibi 

olabilmek için savunma sanayisine fazla miktarda bütçe ayırmaktadırlar. 2000’li yıllardan sonra 

Amerika’da 11 Eylül saldırılarının olması ile birlikte akabinde yaşanan Afganistan ve Irak 

savaşları ve günümüzde hala devam eden Suriye iç savaşı devletlerin savunma anlayışlarında 

önemli değişiklikler neden olmuştur. Ülkelerin stratejik konumları, dünya siyasetinde söz 

sahibi olma istekleri ve özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak etkileşimin hızlı bir şekilde 

artması güvenlik açısından riskler oluşturmaktadır. Bu durum karşısında devletler savunma 

sanayilerini artırmakta ve kamu harcamaları içerisinde savunmaya önemli miktarlarda bütçe 

ayırmaktadır. Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmeler ABD ve Rusya endeksli gelişim gösterirken 

aslında bu durumdan diğer devletlerin de önemli derecede etkilendikleri görülmektedir. Bu 

kapsamda Orta Doğu da önemli bir stratejik yere sahip olan Türkiye’de olaylardan etkilenip 

aynı zamanda olayların seyrini de etkilemektedir. Üçüncü bölümde Çizelgelar ile ülkelerin 

savunma harcamaları rakamlarla gösterilip veriler ile daha açık bir şekilde değerlendirme 

yapılacaktır.   

4. KAMU HARCAMALARI İÇERİSİNDE SAVUNMA HARCAMALARININ PAYI 

(TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKELERİN VERİLERLE ANALİZİ) 

Uluslararası alanlarda devletlerin rekabetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu rekabet 

devletler arasında silahlanma ve askeri malzeme teçhizatı sorununu beraberinde getirmiştir. 

Devletler bu kapsamda kamu bütçeleri içerisinde savunma bütçelerine yüklü miktarda kaynak 
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ayırmaktadırlar. Dolayısıyla bu bölümde devletlerin kamu harcamaları içerisinde savunma 

harcamalarına ayırdıkları harcamalar ülkeler bazında değerlendirilecektir. 

Şekil 1. Seçili Ülkelerin 2010-18 Yılları Arası Savunma Harcamaları (Milyon $) 

 

Kaynak: Bu veriler https://countryeconomy.com/countries adresinden alınarak hazırlanılmıştır. 

Savunma harcamalarına ne kadar para harcanmalıdır ya da başka bir deyişle bir ülkede optimal 

savunma harcamaları ne kadar olmalıdır? soruları tüm devletler için önem arz etmektedir. 

Çünkü savunmaya ayrılacak olan harcama bütçesi ülkelerin ekonomik büyümelerini olumlu 

veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Giray, 2004, s187). 

Şekil 1’deki verilere bakıldığında silahlanma ve savunma harcamasına en fazla pay ayıran ülke 

Amerika Birleşik Devletleridir. 2011 yılında 711,338 milyon dolar ile devasa bir bütçe, 

silahlanma ve savunmaya harcanmıştır. Bu durumun oluşmasındaki en büyük nedenlerden biri 

silah üreten ve dünyada silah satışında söz sahibi olan şirketlerin çoğunun ABD menşeli olması 

etkili olmuştur (Çizelge 1’e bakınız). Diğer yandan özellikle 11 Eylül saldırıları ile birlikte 

ABD’nin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek önce Afganistan’a, daha sonra da Irak’a 

girerek savaş başlatması bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 2010 yılından itibaren 

Suriye’de başlayan iç savaş şüphesiz ABD’nin de yakın takibi içerisindedir. Bu olaylar 

ABD’nin savunma ve silahlanma sanayisine yüklü miktarda bütçe tahsis etmesine neden 

olmuştur. Silahlanma ve savunma harcamalarına Çin Devletinin arkasında Suudi Arabistan 

Devleti gelmektedir. Suudi Arabistan özellikle son yıllarda savunma önem vermekte ve bu 

alanda yüklü miktarda harcamalar yapmaktadır. Türkiye 2018 yılı itibari ile 19,194 milyon 

dolar bütçeyi savunma harcamıştır. Türkiye’nin savunmaya harcadığı bütçe 2010 yılından 

itibaren birbirine yakın oranlar içerisinde seyir izlemektedir. Bu oran 17 milyon dolar 
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civarındadır. Ancak bu oran 2018 yılında 19,194 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu 

artışın en önemli nedeni ise Suriye iç savaşının Türkiye Ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu 

güvenlik endişesidir. Bu güvenlik sorunları kapsamında Türkiye sınırlarının güvenliğini 

sağlamak için Suriye’ye askeri operasyonlar düzenlemiş ve savunma harcamalarını artırmıştır.  

Şekil 2. Seçili Ülkelerin 2010-18 Yılları Arası Savunma Harcamalarının Kamu Harcamaları 

İçerisindeki Payı (%) 

 

Kaynak: Bu veriler https://countryeconomy.com/countries adresinden alınarak hazırlanılmıştır. 

Şekil 2 seçili ülkelerin merkezi hükümet bütçesi içerisinden savunma harcamalarına ayırdıkları 

payları göstermektedir. Merkezi hükümet harcamaları içerisinde savunmaya en fazla bütçe 

ayıran ülke Suudi Arabistan’dır. Suudi Arabistan son yıllarda özellikle Suriye iç savaşından 

sonra savunma harcamalarını artırmıştır. Orta Doğu’da İran ile içinde bulunduğu siyasi rekabet 

ve Işid tehlikesi Suudi Arabistan’ın savunma harcamaları üzerinde etkili olmaktadır. Suudi 

Arabistan’ı Orta Doğudaki siyasi rakibi İran takip etmektedir. Bir yandan Suudi Arabistan ile 

siyasi rekabet, diğer yandan ABD ile bir gerilim halinde bulunan İran savunma harcamalarını 

yüksek oranda tutmaktadır. İran’dan sonra Rusya ve İsrail gelmektedir. Bu iki ülke de Orta 

Doğuda yaşanan gelişmeler ve siyasi rakipleri ile aralarındaki mücadeleler sonucu savunma 

harcamalarına önem vermektedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan geçiş 

noktasında bulunması stratejik önemini artırmaktadır. Geçmişten günümüze sürekli tehdit 

altında bir ülke olması, savunma alanındaki harcamalarında bir artışa neden olmuştur. Bütçe 

harcamaları içerisinde savunma harcamaları sürekli önemli bir yer tutmuştur.  Bu durumun 

oluşmasında 1970’li yıllardan itibaren ülke içerisinde birden fazla terör örgütü ile mücadele ve 
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dış tehditlere karşı savunma mekanizması oluşturmaktadır. Bunun yanında Irak, İran, Suriye 

gibi Orta Doğu’da savaş çıkma olasılığı yüksek olan devletlere komşu olması bu durum 

üzerinde çok etkili olmaktadır. Şüphesiz günümüzde hala devam Suriye iç savaşı yüzünden 

Türkiye önemli ölçüde etkilenmiş ve bu kapsamda savunmaya yüklü miktarda bütçe ayırmıştır. 

Şekildeki verilere bakıldığında Türkiye’nin savunma harcamalarında bazı yıllar oransal 

düşüşler görülse de 2018 yılında tekrar bir artışa geçtiği görülmektedir.   

Orta Vadeli Plan (2019-2021) kapsamında, geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma ve güvenlik 

kurumlarına önemli miktarda kaynak ayrıldı. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde 

84,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar 2019 yılı için 102,8 milyar lira olarak 

öngörüldü. Bu alanda yaklaşık yüzde 21,5’e yakın bir artış yaşanmıştır (BUMKO, 2019). 

Savunma alanında bu miktarda artışın yaşanmasının nedeni Suriye iç savaşı sonucu Türkiye’nin 

Suriye’ye yapmış olduğu Fırat Harekatı Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Rusya’dan alınması 

gündemde olan S-400 hava savunma sistemleri ile ABD’den alınması düşünülen patriot alımı 

etkili olmaktadır. Diğer taraftan tüm devletlerin kendi varlıklarını tehlikeye atacak olan terör 

örgütleri ile yapmış oldukları iç mücadeleler mevcuttur. Türkiye’de kendi içerisinde birden 

fazla terör örgütü ile mücadele halindedir. Tüm bu aktörler bütçe harcamaları içerisinde 

savunma harcamalarında artışın yaşanmasına neden olmaktadır 

Tablo 1. 2017 Yılı İtibariyle Dünyada En Çok Silah Ve Askeri Malzeme Satışı Yapan 20 

Şirket (Milyon $) 

Sıra Şirket Ülke Silah Satışı  

1 Lockheed Martin Corp. ABD 44.920 

2 Boeing ABD 26.930 

3 Raytheon ABD 23.870 

4 BAE System İngiltere 22.940 

5 Northrop Gruman Corp. ABD 22.370 

6 General Dynamics Corp ABD 19.460 

7 Airbus Group Fransa 11.290 

8 Thales Fransa 9.000 

9 Leonardo İtalya 8.860 

10 Almaz-Antey Rusya 8.570 

11 United Technologies Corp. ABD 7.780 

12 L-3 Communications ABD 7.750 

13 Huntington Ingalls Industries ABD 6.470 

14 United Aicraft Corp. Rusya 6.440 

15 United Shipbuilding Corp. Rusya 4.980 

16 Honeywell International ABD 4.460 

17 Rolls- Royce İngiltere 4.420 
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18 Leidos ABD 4.380 

19 Naval Group Fransa 4130 

20 Textron ABD 4.100 

Kaynak: https://www.sipri.org/databases adresinden alınarak düzenlenmiştir. 

Çizelgede 2017 yılı itibari ile en çok silah ve askeri malzeme satışı yapan 20 şirketle ve ait 

oldukları ülkeler belirtilmiştir. Şirketlerin ait oldukları ülkelere bakıldığında Amerika Birleşik 

Devletleri ilk sırada yer almaktadır. Ülkelerin uluslararası alanlarda üretmiş oldukları silah ve 

savunma sanayisi ile dünya siyasetine yön verdiği açık bir şekilde görülmektedir. Ulus üstü 

şirketler, üretilen bu silahları dünyaya pazarlanmak için gelişmekte ya da az gelişmiş ülkelerde 

iç karışıklıklar çıkartmaktadır. ABD’nin 11 Eylül saldırılarını bahane ederek önce Afganistan’a 

savaş ilan etmesi, daha sonra demokrasi kalemi altında Irak’a girmesi bunun en iyi örneklerini 

göstermektedir. 2010 yılında başlayan Suriye iç savaşında ABD’nin üstlenmiş olduğu rol ve 

Suriye’de güvenli alan oluşturulduktan sonra çekileceğini belirtmesi aslında istenilen silah 

satışının gerçekleştikten sonra çekileceğini göstermektedir (Suriye’deki farklı etnikteki 

örgütlere yaptığı silah satışı). Çizelge 3’teki 20 silah şirketinin 11’nin ABD menşeli olması 

ayrıca tesadüfî değildir. Çizelge da ABD menşeli silah şirketlerinin ağırlıkta olması bu durumu 

kanıtlar niteliktedir. Bu silahların ve malzemelerin üretiminde çalışan nüfus da istihdam 

üzerinde etkili olmaktadır. ABD’nin yanında Rusya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler de silah ve 

askeri malzeme üretimi konusunda etkili olmaktadır. Suriye iç savaşında bu devletlerin direk 

olarak olmasa da dolaylı olarak savaşa müdahaleleri ve Suriye’deki örgütlere yapmış oldukları 

silah ve askeri malzeme satışları bu bilgileri doğrular niteliktedir (Çizelge 1). 

5. SONUÇ 

Kamu harcamaları, kamusal hizmetlerin finansmanı için kamu kurumu veya kuruluşlarının 

yapmış oldukları harcamalar bütününü oluşturmaktadır. Kamu harcamaları dar anlamda, devlet 

bütçesi ile yapılan harcamalardır. Devletlerin ülkelerini iç ve dış tehditlerden korumak ve 

güvenlik işlerini sağlıklı bir şekilde idame etmek için savunma alanında harcamalar 

yapmaktadırlar. Savunma harcamaları devletlerin kamu harcamaları içerisinde en fazla pay 

ayırdığı harcamalardan biridir. Devletin var olma nedeni gereği, varlığını sürdürebilmesi için 

iç ve dış tehditlere karşı önlemlerini alması gerekir. Bu kapsamda bütçe harcamaları içerisinde 

savunma harcamalarına önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda özellikle seçili ülkeler açısından 

bakıldığında Suudi Arabistan’ın savunma harcaması alanında ciddi miktarda harcamalarını 

artırdığı görülmüştür. Diğer yandan Orta Doğu da devam eden Suriye iç savaşında önemli rol 

oynayan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran ve İsrail gibi ülkeler de savunma 

harcamalarına önem vermektedir. Dolayısıyla bu devletler savunma alanında askeri 

harcamalarını yüksek oranda tutmaktadırlar.  

Türkiye açısından bakıldığında, savunma ve askeri alanlarda yapılan harcamalar sürekli bir artış 

göstermiştir. Şüphesiz Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumu bu durum üzerinde oldukça 

https://www.sipri.org/databases
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etkili olmuştur. Ayrıca 2010 yılından itibaren devam Suriye iç savaşı da Türkiye’nin savunma 

harcamaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 2019-2021 Orta Vadeli Mali Planda savunma 

harcamasına 102,8 milyar lira ayrılması öngörülmüştür (BUMKO, 2019). Bu durum 

Türkiye’nin savunma sanayisine vermiş olduğu önemli açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Son yıllarda savunma harcamaları alanında Türkiye’de ciddi bir artış görülmektedir.  

Devletler varlıklarını sürdürebilmek için askeri ve silah malzemelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu 

kapsamda kendi bütçelerinde savunma harcamalarına önemli miktarda harcama payı 

ayırmaktadırlar. Burada önemli olan durum, devletlerin kendi yerli üretimi silah ve askeri 

malzeme üretimi yapıp dışa olan bağımlılıklarını azaltmaktır. Aksi takdirde sürekli dışa bağımlı 

olarak kalınacak ve bu durum ekonomik büyümeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır. 

KAYNAKÇA 

Akdoğan, A.  (2011). Kamu maliyesi. Ankara: Öz Baran Yayınları. 

Bekmez, S,. Destek, M.A,. (2015). Savunma Harcamalarının Dışlama Etkisinin İncelenmesi: 

Panel Veri Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 3(2), 93-94. 

Bilici, N,. Bilici A,. (2015). Kamu maliyesi. Ankara: Savaş Yayınları. 

BÜMKO, (4 Nisan 2019). bumko.gov.tr adresinden alınmıştır. 

Çokgezen, M, Terzi, N,. (2008). Türkiye’de Devletin Eğitime Müdahalesinin Yeterli Gerekçesi 

Var Mı?”. Liberal Düşünce Dergisi. 49, 2. 

Durgun, Ö,. Timur, C. (2017). Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 54,127. 

Duyar, M., Koçoğlu, M. (2014). Askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Sahra 

altı Afrika örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s. 705 

Edizdoğan, N,. Çetinkaya Ö,. Gümüş, E. (2015). Kamu maliyesi. Bursa: Ekin yayınları.  

Erbaykal, E. (2007). Türkiye’de Savuma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İktisat Anabilim Dalı: Balıkesir. 

Erbil, M. (2017). Türkiye’de Sosyal Amaçlı Transfer harcamalarının Gelişimi Üzerine Bir 

Örnek: Şanlıurfa İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı. (Yüksek lisans Tezi). 

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Şanlıurfa. 

Erdem, M., Tatlıoğlu, İ,. Şenyüz, D. (2015). Kamu maliyesi. Bursa: Ekin yayınları.  

Ersezer, D. (2006). Gelir Dağılımı Politikası Ve Araçları.  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 16(1), 263. 



 

787 
 

Giray, F. (2004). Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme. Uludağ Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü, 5(1), 181-199. 

Kalaycı, C. (2016). Türkiye’de Sosyal Transfer harcamalarının Gelişimi Ve Ekonomik 

Etkilerinin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Ordu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ordu. 

Kapıcı, B. (2008). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Dağılımı Ve Sosyal Güvenlik Açıklarının 

Kamu Açıklarına Etkileri. (Yüksek lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü: Konya. 

Öztürk, N. (2013). Kamu maliyesi. Bursa: Ekin Yayınları. 

SIPRİ, (4 Nisan 2019). https://sipri.org/databases adresinden alınmıştır. 

Taş, S., Örnek, İ., Aksoğan, G. (2013). Türkiye’de savunma harcamalarının büyüme ve gelir 

eşitsizliği (1970-2008): ekonomik bir inceleme. Gaziantep University Of Social 

Sciences, 12(3), 665 

Türk, İ. (2011). Kamu maliyesi. Ankara: Turhan Yayınları. 

  

https://sipri.org/databases


 

788 
 

DEVLET ŞEKİLLERİNE GÖRE TİEBOUT HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ 

 

Ramazan KAYMAKÇI 1 

Özet 

Maliye politikası, belirli ekonomik amaçlara ulaşmak için kamu maliyesi araçlarının kullanılmasıdır. Siyasal 

iktidarlar topladığı vergiler ve bu topladığı vergilerle transfer ödemesi ya da mal ve hizmet alımı yaptığı zaman 

esasen maliye politikasının da uygulamış sayılır. Siyasal iktidarın uyguladığı bu tarz maliye politikaları ülkede 

yaşayan insanların genelini kapsamaktadır. Bu konuda çok çocuklu aileler ya da yaşlılara yapılan transfer 

harcamaları bu ailelerin harcanabilir gelirinin artırmaktadır. Hükümetlerin uyguladığı maliye politikası, 

kendisini tüm sosyo-ekonomi politikaları üzerindeki, etkisi milli gelir, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik 

göstergeler üzerinde ortaya çıkar.  

Yerel yönetimler bağlamında uygulanan maliye politikalarının insanların diğer yerel yönetim birimlerine göçüne 

neden olduğunu ileri süren Tiebout hipotezi, bireylerin sürekli bir mobilite ve tercihlerini maksimize etmeye 

çalıştığını ifade etmektedir. Böylece bireylerin kümelendiği ortak tercihleri en etkin hangi yerel yönetim birimi 

karşılıyorsa bireylerde o bölgeye doğru yönelirler.  

Çalışmada Tiebout hipotezinin üniter, bölgesel ve federal devlet şekillerinde nasıl uygulandığı ve hangi ülke 

biçiminde neden daha çok gerçekleştiğini ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda maliye politikasının 

amaçları ve kullandığı araçlara bakılıp daha sonra da devlet biçimlerinde nasıl değişim gösterdiğine bakılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Tibeout Hipotezi, Maliye Politikası ve Devlet Şekilleri. 

VALIDITY OF TIEBOUT HYPOTHESIS ACCORDING TO STATE TYPES 

 Abstract 

Fiscal policy is the use of public finance instruments to achieve specific economic objectives. Taxes collected by 

the political authorities and with the taxes they collect, transfer payments or when it makes purchases of goods 

and services are deemed to have essentially implemented the fiscal policy. Such fiscal policies of political power 

encompass the general population. Transfer expenditures to families with many children or elderly people increase 

the disposable income of these families. Governments' fiscal policy has a major impact on all socio-economic 

policies and on macroeconomic indicators such as national income, inflation and unemployment. 

The Tiebout hypothesis, which asserts that the fiscal policies implemented in the context of local governments, 

causes people to migrate to other local government units, states that individuals are constantly trying to maximize 

their mobility and preferences. Thus, the most effective local government unit meets the common preferences of 

individuals clustered towards individuals in that region. 

In this study, it is tried to put forward how Tiebout hypothesis is applied in unitary, regional and federal state 

forms and in which country form and why. In this sense, the aims and means of fiscal policy will be examined and 

then the changes in the forms of state will be examined. 

Key Words : Tibeout Hypothesis, Fiscal Policy and State Forms. 
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1. GİRİŞ 

Maliye politikası, siyasal iktidarların belirlenmiş makroekonomik amaçlara ulaşmak için elde 

ettiği gelirler ve yapacağı harcamalara ilişkin aldığı karalara bağlı olarak bütçede oluşan 

değişimlerin milli gelir, işsizlik ve fiyat istikrarı gibi makroekonomik göstergeler üzerinde 

etkileri ile ortaya çıkmaktadır. Makro ekonomiyi ilgilendiren politikaları benimseyen maliye 

politikası kullandığı araçlarla bireylerin yaşam standartlarını belirlemede önemli rol 

oynamaktadır.  

Bu bağlamda maliye politikası araçlarına önemli değişim yaratma görevi düşmektedir. Vergi 

oranlarını artırarak enflasyonun oluştuğu dönmede talep daralması yaşatarak enflasyondan 

kurtarmayı ya da deflasyonun yaşandığı dönemde vergi indirimleri ve kamu harcamalarını 

artırarak piyasayı canlandırma yolunu seçerek ekonomiye müdahale eder. Maliye politikası 

araçları bu denli önemini insanların standartlarını ve yaşayacakları bölge ve ülkeleri seçimde 

önemli rol oynar. 

Maliye politikası uygulamalarının yerel yönetimler üzerindeki mobiliteyi etkilemesi 

bakımından Tiebout’un ortaya koyduğu hipotezde bireyler kendilerine en karlı kazanımı 

sunacak yerel yönetim birimlerine doğru bir hareket sergilerler. Bu nedenle çalışmada üniter, 

bölgesel ve federasyon yapısı benimseyen ülkelerde Tiebout hipotezinin geçerliliği analiz 

edilmeye çalışılacaktır. 

2. MALİYE POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI 

2.1. Maliye Politikası 

Maliye, devlet ve kamu tüzel kişilerin faaliyetlerini yerine getirirken hem devleti hem de kamu 

tüzel kişilerini soyo-ekonomik açıdan inceleyen, devletin sınırlarının ne olması gerektiği 

üzerinde duran ve bu görevleri yerine getirirken bunların harcama ve finansman kaynaklarına 

ait sorunları hukuksal, sosyo-ekonomik ve analize dayalı olarak gerçekleştiren sosyal bilimlere 

ait bir disiplindir (Nadaroğlu, 1983, s. 221). Maliye disiplini devletlerin, insanlar için gerekli 

olan sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını yerine getirmede önemli bir yer oynar. Bunu da bir alt dalı 

olan ve daha çok makroekonomik göstergeler ile ilgilenen maliye politikası araçlarıyla, ülkede 

yaşayan insanların yaşamlarını belirli standartlarda idame ettirmesini sağlar.  

Maliye politikası, belirli ekonomik amaçlara ulaşmak için kamu maliyesi araçlarının 

kullanılmasıdır. Siyasal iktidarlar topladığı vergiler ve bu topladığı vergilerle transfer ödemesi 

ya da mal ve hizmet alımı yaptığı zaman esasen maliye politikasının da uygulamış sayılır. 

Siyasal iktidarın uyguladığı bu tarz maliye politikaları ülkede yaşayan insanların genelini 

kapsamaktadır. Bu konuda çok çocuklu aileler ya da yaşlılara yapılan transfer harcamaları bu 

ailelerin harcanabilir gelirinin artırmaktadır. Hükümetlerin uyguladığı maliye politikası, 

kendisini tüm sosyo-ekonomi politikalarıüzerindeki, etkisi milli gelir, enflasyon ve işsizlik gibi 

makroekonomik göstergeler üzerinde ortaya çıkar (Pınar, 2017, s. 33).  
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Maliye politikası makroekonomik göstergeler üzerinde yarattığı etki ile insanların sosyal, 

ekonomik ve siyasal tercihlerinde farklılık yaratmaktadır. Maliye politikası bunu sahip olduğu 

araçlar ile yerine getirerek amacına ulaşmaya çalışır. Hükümetler tarafından uygulanan maliye 

politikası araçları sayesinde, ülkenin sahip olması gereken fiyat istikrarı, büyüme ve kalkınma 

ve gelir dağılımında adalet sağlama amaçları yerine getirilerek bireyler için daha iyi bir yaşam 

koşuları oluşturulmaya çalışılır (Tokatlıoğlu ve Selen, 2017, s. 8). 

Bireyler için daha iyi yaşamın standartlarını oluşturmanın en önemli yolu maliye politikası 

uygulamalarıdır. Çünkü maliye politikası bir çeşit devletçi politikaları ifade eder. Hem 

merkantilistlerin kıymetli madenleri ülke içerisinde bulundurmaya çalışmaları hem de 

Fizyokratların tarım sektörüne vergilerler müdahale etmeleri ve verili sektör olarak görmeleri 

devletçi uygulamaları ifade ederken bunlar o dönem için önemli maliye politikası 

uygulamalarını ifade etmekteydi. 

Klasiklerin ekonominin dengeye gelmesi için devletin müdahalesine gerek duymaması ilkesi 

1929 ekonomik buhranıyla beraber geçerliliğini yitirmiştir. Keynesci anlayışla beraber devletin 

piyasaya müdahalesi ile ekonomik dengenin sağlanacağı görüşü yaygın duruma gelmişti. Para 

politikası araçları yerine artık maliye politikası araçları ile devlet piyasaya müdahale ederek 

ekonomi dengeye kavuşacaktır (Bozkurt ve Göğül, 2010, s. 31).   

Maliye politikası sahip olduğu etki nedeniyle ekonomik dengenin yanında siyasi dengeyi de 

değiştirebilme gücüne sahiptir. Maliye politikası araçları kullanıldığında belli bir grubun 

menfaatine kullanılması onun kötüye kullanılmasını ifade ederken tüm toplumun ortak 

sorunlarını yani ana amaçlara (fiyat istikrarı, gelir dağılımında adalet ve büyüme-kalkınma) 

odaklanarak uygulanması gerekir. Aksi takdirde ülkede yaşayan bireyleri kısır döngüye sokarak 

sosyo-ekonomik göstergeleri de olumsuz etkiler.  

Maliye politikasının kısa dönemli dalgalanmaları ve uzun dönemli yatırımları doğru yönetmesi 

gerekmektedir. Politik kazançlar uğruna ekonominin temel yapısında yaşanacak bozulma 

sonraki nesiller üzerinde ciddi yükler bırakır. Özellikle seçim dönemlerinde uygulanan 

genişleyici maliye politikasıuygulaması seçmeni kendi yanına çekmek için yapılmış bir 

ekonomik manipülasyonu ifade eder. Bu manipülasyon yerini seçimden sonra daraltıcı maliye 

politikalarınabırakır. Buda sağlıklı bir ekonomide olmaması gereken maliye politikası 

uygulamalarıdır.  

Maliye politikası ile ülke ekonomisi yürütülürken, maliye politikasının da sahip olduğu araçlar 

bu konuda en önemli göstergelerdir.  Maliye politikasını daha iyi anlamak için amaçları daha 

sonra da araçlarına bakmak gerekir. 

2.1.1. Maliye politikası amaçları 

Bir ülkede fiyat istikrarını sağlamak, gelir dağılımında adaleti sağlamak ve büyüme ve 

kalkınmayı gerçekleştirmek o ülkenin maliye politikalarınıntemel amaçlarını oluşturmaktadır. 
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Ekonomik istikrarını sağlayarak tüketicinin alım gücünü ve üreticinin de maliyetini azaltmaya 

çalışır. Gelir dağılımında eşitsizliği gidererek insanların yaşam koşullarını iyileştirilmeyi hedef 

edinir. Aynı zamanda hem büyüme hem de kalkınmayı kapsamına alarak ülkenin içinde 

bulunduğu yaşam standartlarını, katma değeri ve uluslararası ekonomideki yerini belirlemek de 

maliye politikasının en önemli amaçları arasındadır.  

2.1.1.2. Ekonomik istikrarı sağlamak 

 19. yüzyıl Fransız iktisatçı Say’ın ortaya attığı ve kendi adıyla bilinen her arz kendi 

talebini yatır der. Say burada işsizliğin geçici bir dengesizlik olduğunu ve piyasa güçlerinin 

ekonomiyi tam kullanımında tekrar dengeye geleceğini söyler (Say, 2017, s. 17). Klasikçiler 

piyasa güçlerinin tüm ekonomik kaynakların kullanımını sağlayıp ekonominin dengeye 

kavuşacağını iddia ederler (Balaban, 2012, s. 5).  Ancak 1929 ekonomik krizi ile İngiliz iktisatçı 

J.M. Keynes bu görüşü reddetti ve işsizlik durumunun da uzun süre dengeli bir durum olarak 

kalabileceğini gösterdi. Keynes’e göre işsizlik halinde ekonomide üretimin kendiliğinden 

gerçekleşeceğini beklemek kayıp durumunu ifade eder. Bu nedenle tüm kaynakların üretime 

katılabilmesi için bazen dışardan bir gücün yani devletin maliye politikası gücünün müdahalesi 

gerekmektedir (Bulutoğlu, 2008, s. 446).  

Maliye politikasının uygulanmasında bir takım zorluklar meydana gelebilmektedir. Örneğin 

enflasyonist bir ortamda enflasyonu kısmaya yönelmek deflasyonist bir dönemde ekonomiyi 

canlandırmaktan daha zordur. Çünkü iktisadi sürece dahil olan tüm birimlerin ekonomide 

canlılık yaratması çabası devletin yapacağı genişletici politikalara bağlıdır. Bu yüzden ortaya 

çıkan payların bölüşümünde ortak hareket etmeleri daha kolaydır. Ancak daraltıcı politikaların 

uygulanacağı zaman, üretim sürecine dahil olan tüm birimler geniş kaygı içine girer ve 

ekonominin daralmasından rahatsız olurlar (Turhan, t.y., s.119). 

Maliye politikası uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar var olmakla beraber maliye politikası 

sayesinde bir ülkedeki ekonomik istikrarla beraber o ülkenin fiyat ve istihdamda istikrar 

sağlanması ülke açısından son derecede önemlidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya 

çıkan istikrarsızlık durumları etkili maliye politikalarıyla giderilmeye çalışılmaktadır (Karagöz 

ve Ergün, 2010, s. 170). 

2.1.1.3. Gelir dağılımında adalet 

Gelir, üretim ve hizmet süreçleri sonucunda gerçek ya da tüzel kişilerin elde ettikleri parasal 

kazanımı ifade etmektedir. Mal ve hizmetin sağlanmasında yapılan harcamaların maliyet 

payları satış fiyatından çıkarılması ile geriye kalan fazlanın, işçi ve sermaye sahiplerine düşen 

payı bunların gelirini oluşturmaktadır (Kepenek ve Yenitürk, 2000, s. 451). 

Gelir dağılımı, bir ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemin oluşturduğu gelirin bireyler, 

toplumsal gruplar ve diğer üretim faktörleri arsında paylaşılması durumunu ifade eder. Bir 

başka deyişle, bir ekonomideki toplam gelirin o ekonomi içerisindeki tüm bireyler arsında 



 

792 
 

bölüştürülmesidir. Bu nedenle bir ülkenin refahı sahip olduğu ekonomik büyüklükten ziyade 

gelirin dağılımıyla belirlenmektedir (Kubar, 2008, s. 228). 

Maliye politikası ile gelir dağılımında adaleti sağlayarak, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri 

ortadan kaldırıp zengin ve yoksul arsındaki farklılıkları gidermeye çalışır. Bu durum ülke 

ekonomisinin geneline tekabül ettiğinde ülkede refah artışı söz konusu olur.  

Devlet gelir dağılımında adaleti, maliye politikasının araçları arsında denge kurarak sağlamaya 

çalışır. Bu açıdan devlet vergi sistemi, borçlanma, kamu harcamaları ve diğer kamu gelirlerinde 

yaratığı değişim ile gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalışır. Devletin bu amacı maliye 

politikası araçları ile yerine getirmedeki temel amacı; sosyal hayat standartlarının 

geliştirilmesidir (Hazman, 2011, s. 207). 

Gelir dağılımında adaleti sağlama amacı kendiliğinden yerine gelmemektedir. Bu nedenle ki 

devletin bu duruma müdahale etmesi gerekmektedir. Devletçi müdahale de maliye politikası 

hedeflerini taşımaktadır. Sosyal devletin gereği olarak devletin uygulamaya soktuğu maliye 

politikası olumlu sonuçlarla beraber olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Örneğin, reel faizi 

oranının yükselmesine bağlı olarak rant ekonomisi doğurabilir böylece emek yoğun alan 

dışında kazanımlar ortaya çıkabilir. Bununla beraber ortaya çıkan kamu borçlarını borçlanma 

yoluyla da gidermeye çalışabilir. Bunun sonucunda da özel kesimin yatırımları azaltılması gibi 

olumsuz sonuçlara neden olabilir.  

2.1.1.4. Büyüme ve Kalkınma 

Büyüme kavramı geçmişten günümüze sürekli gelişen ve değişik şekilde ifade edilmeye 

bırakılmış bir kavramdır. Kalkınma ile aynı anlamda kullanılmasına karşın büyüme farklı bir 

iktisadi kavramdır. Birçok yazar ve düşünür ise büyümeyi şu şekillerde ifade etmektedir. 

Büyüme, ekonomik faaliyetler temelinde fert, firma, endüstri, bölge ve milletler açısından mal 

ve hizmetlerin üretimindeki sürekli artıştır. Söz konusu artışın sürekli ve uzun dönemli 

gerçekleşmesi gerekir (Üstünel, 1990, s.218).  

Pınar’a göre, iktisadi büyüme,  bir ülkenin milli gelirinde meydana gelen artışı ifade etmektedir. 

Bu artış bir önceki dönemde elde edilen gelirin yüzdesi şeklinde ifade edilir (Pınar, 2017, s. 

178). Dolayısıyla büyümenin gerçekleştiğini belirten gösterge milli gelirin bir önceki yıla 

oranla artış ve değer elde etmesidir. 

Büyüme, bir ülkenin sahip olduğu kıt kaynaklarını artırması ve bu kıt kaynaklarının üretimini 

iyileştirerek üretim imkânlarını genişletmesi demektir. Bunu yaparken üretim teknolojisini 

kullanarak mevcut kurumsal çerçeveyi değiştirerek daha verimli ve daha yüksek üretim, mal, 

hizmet üretmektir. Ekonomik büyümenin buradaki en belirleyici olan kıstası, üretim 

faktörlerinin kişi başına düşen reel milli geliri yükseltmesi olarak belirtilir (Üstünel, 1990, s. 

58). Bu doğrultuda GSYH büyümesi ya da büyüme, bir ekonominin GSYH’nın bir dönemden 
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öteki döneme göre artış göstermesi olarak tanımlanır. Burada belirtilmek istenen artış reel, 

fiziksel yani fiyat değişimlerinden arınarak sağlanan artıştır (Eğilmez, 2018, s. 154). 

Milli gelir bir ülkenin ekonomik refah düzeyini gösterir. Dolayısıyla buna bağlantılı olarak 

gayri safi mili hâsıla da bir ülkenin bir dönem içerisinde üretmiş olduğu mal ve hizmetleri 

ortaya koymaktadır. GSMH, bir ülkenin bir dönem içerisinde üretmiş olduğu mal ve 

hizmetlerin parasal olarak değerini ortaya koymaktadır. İktisadi büyümenin gerçekleştiğinin bir 

göstergesi konumundadır. Üretilen mal ve hizmetlerin ekonomi içindeki değerinin önceki 

yıllarla kıyaslanması, verimliliğin sağlanması, büyümenin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

ortaya çıkaracaktır (Pınar ve Erdal, 2011, s. 50). 

Kalkınma ise, sosyal süreçleri, toplumu ve politik değişimleri içerisine alarak gerçekleşen bir 

ekonomi politikası olarak belirtilir. Kalkınmanın bu tanımlanması uluslararası iş bölümünde 

daha yüksek bir konuma gelme, ulaşma durumunu belirtmektedir. Bu bağlamda kalkınma, 

üretim biçimlerindeki yapısal değişim, teknolojik gelişim ve değişimler, toplumdaki sosyal ve 

siyasal anlamdaki yenilikler ile birlikte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olarak belirtilir (Eray 

ve Tanrıöver, 2018, s. 50-51).  

Kalkınma, teknolojinin getirmiş olduğu ekonomik ve sosyal gelişmeleri gösterir. Teknolojiyi 

kullanma kabiliyetini, gelir dağılımındaki adaleti, geliri artırma ve büyümenin sürekli hale 

getirilmesini ifade etmektedir. Eren’e göre kalkınma, bir ülkede yaşayan bireylerinin yaşam 

standartlarının geliştirilmesi, üretim alanında güçlerinin yükselmesi ve kapasitelerinin 

artırılması anlamlarına gelmektedir (Eren, 2018,  s. 205). 

Kalkınma, iktisadi büyümeyi içeresinde barındıran bir kavramdır. Günümüzde kalkınmalarını 

gerçekleştirmiş olan ülkelerin ve toplumların aynı zamanda iktisadi büyüme olgusunu 

gerçekleştirdikleri görülmektedir. İktisadi büyüme, mal ve hizmet üretiminde büyüme 

sağlarken aynı zamanda kalkınma için bir ön ayak oluşturmaktadır. Çünkü toplumların belli bir 

dönem içerisinde ürettikleri mal ve hizmetler o toplumun gayri safi milli hâsılasında bir büyüme 

sağlayıp ilerleyen yıllarda sürdürülebilir bir büyümeyi ve devamında kalkınmanın 

gerçekleşmesine imkân verecektir.  

Maliye politikası araçlarını harekete geçirerek ülkenin kalkınmasını ve kalkınmanın ön ayağı 

olan büyümenin sağlanmasını kendisine amaç edinmiştir. Büyüyen ekonomide aksaklıklar 

olabileceği, gelişmiş ülke tecrübeleri ortaya çıkartmıştır. Ancak bu aksaklıklar maliye politikası 

uygulamalarıyla miliminize edilip kalkınma yönünde önemli hedefler gerçekleştirilmelidir. 

Büyüyen bir ekonomide sosyo-ekonomik göstergelerin de beraberinde iyileşmesi ve ülkede 

bulunan insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi kalkınmacı bir maliye patikası 

uygulamalarıyla yerine getirilir. 
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2.1.2. Maliye politikası araçları 

Bir ekonomide ekonomik istikrar, büyüme-kalkınma ve gelir dağılımında adaletin sağlanması 

açısından uygulanan maliye politikasına yardımcı olmak için bulunan diğer bir deyişle maliye 

politikasının hedeflerine ulaşmada kullandığı araçlar bulunmaktadır. Bunlar; kamu 

harcamaları, kamu gelirleri, kamu borçlanması ve hepsini kapsamına alan kamu bütçesindeki 

değişimlerdir. 

Maliye politikasıuygulamalarında kullanılan kamu harcamaları, bir ülkede yürütülecek olan 

kamusal faaliyetlerinharcamaları olarak ifade edilmektedir. Burada maliye politikasıaçısından 

asıl önem, salt bu harcamalara bakmak değil önemli olan bu harcamaların miktar ve bileşiminin 

boyutudur. Deflasyonist dönemde ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamaları 

artırılabilirken, enflasyonist bir dönemde ise, oluşan talep fazlasını kısmak için de kamu 

harcamalarını azaltılabilir. Harcamaların azaltılması ya da artırılması kalemlerin birinde 

yapılacak olan değişimler ile gerçekleşir (Pınar, 2017, s. 35). Örneğin personel harcamaları 

azaltılmaya gidileceği gibi yapılacak olan transfer harcamaları azaltılabilir ya da yapılacak olan 

yatırımın yapılmaması ile harcama azatlımı sağlanabilir. 

Maliye politikasının bir diğer aracı, kamu gelirleri, devletin fonksiyonlarını yerine getirebilmek 

için yaptığı kamu harcamalarının finansmanını sağlamak için elde etmeye çalıştığı gelirleri 

ifade eder. Devletin zor kullanarak kendi gücünü devreye sokarak elde ettiği kamu gelirlerini 

daha dar anlamda vergiler olarak ifade edebiliriz. Çünkü vergiler ekonomilerde elde edilen en 

büyük kamu gelirini oluşturmaktadır (Kirmanoğlu, 2017, s. 41). Hükümetler vergiler artırarak 

maliye politikasıuygulamalarında talebi kısıcı etki yaratarak fiyat istikrarını hedeflemek ister. 

Bunun yanında vergi oranlarını azaltarak da istihdamı artırmak ve ekonomide oluşan 

canlanmayla beraber büyümeyi gerçekleştirmek ister. Bölgesel bazlarda uygulanan 

teşvikpolitikaları bu bölgelerin gelişmesinde önemli katkılar sunar. 

Devlet kamu hizmetlerinin finansmanını sadece vergilerle karşılamamaktadır. Bu nedenle 

maliye politikasının önemli araçlarından olan kamu borçlanmasına başvurur. Devletin asli 

fonksiyonlarının kaynağını sağlamak açısından başvurulan borçlanma, gelecek nesiller 

üzerinde bir yük mahiyeti bırakmaktadır (Çataloluk, 2009, s. 241). Çünkü tedarik edilen borçlar 

zamanı geldiğinde yine vergiler ve bu benzeri gelirler ile ödenmesi gerekecektir. İşte 

borçlanmanın gelecek nesiller üzerine bıraktığı bu yükü iyi hesaplayamayan maliye politikası 

uygulamaları da başarısızlığa uğrayacaktır. Bu nedenle maliye politikasıyla uygulanan borçlar 

katma değeri yüksek alanlara kaydırılması gerekmektedir. Bu alanlar için yapılan borçlanma 

gelecek nesillerde meyvesini vereceğinden ortaya borçların sürdürülebilirliği durumu 

çıkacaktır.  

Maliye politikasıuygulamalarından kullanılan diğer araç ise kamu bütçesidir. Bütçe ile açık 

verilerek oluşan deflasyonist dönemin etkileri tespit edilerek maliye politikaları şekillendirilir. 

Bununla beraber bütçede oluşan fazla ile de enflasyonist dönemden kurtulup talebi kısıcı etki 
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yaratılabilir. Bütçenin tüm gelir-gider dengesini etkilemesi nedeniyle maliye politikası 

uygulanması açsından son derecede önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bütçe 

dengesindeki değişimlerle beraber sosyo-ekonomik göstergeler ve siyasi iktidarın yol haritası 

belirlenmektedir. Böylece belirlenen yol haritası o dönem ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

düzeni de dengelemede önemli bir rol oynayan bütçenin önemini ortaya koymaktadır.  

3. TİEBOUT HİPOTEZİ 

3.1. Tiebout Hipotezine Kavramsal Bakış 

Tiebout, yerel yönetimlerin sağladıkları kamu mal ve hizmetleri ve uyguladıkları vergi oranları 

aracılığıyla, hareket halinde olan yerel tüketicileri, optimum büyüklüğü sağlayıncaya kadar 

kendi bölgelerine çekerek, etkin hizmet sunumunu gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir. 

Böylece hareket halinde olan bireyler kendilerine en uygun vergi politikası ve en uygun hizmeti 

sunan bölgelere yerleşeceklerdir (Kayalidere, 2016, s. 89). 

Tiebout hipotezindeki yerel yönetimler, tıpkı piyasa düzenindeki gibi etkin ve verimli çalışır. 

Merkezi idare ile ortaya çıkan temel fark yerel yönetimin bu etkinliği merkezden daha iyi 

yapacağı gerçeğidir. İktidarlar merkezi yönetim eliyle de seçmenleri yanlarına çekecek 

politikalar izleyebilir. Ancak yerelle inildiğindeortaya çıkan etkinlik ve verimlilik ve buradaki 

seçmenlerin tercihlerinin daha iyi maksimize edilmesi yerel yönetimleri önemli kılmaktadır. 

Gerçekleşen kamusal mal ve hizmetlerin maliyetlerini kendilerinin karşıladığını bilen 

seçmenler bu doğrultuda belirli ortak zevk ve tercihler etrafında birleşerek faydalarını 

maksimize edeceklerdir (Aytemiz ve Erkuş, 2015, s. 184). Kültürel faaliyetleri tercih eden 

bireyler kültürel aktivitelerin finansmanına katılmaktan da çekinmeyecektir. Bu sayede grup 

içerisindeki her birey çıkarını sağladığı için mutlu olacaktır.  

Yerel yönetimdeki birimler seçmenlerin oylarını maksimize etmek ve daha etkin bir kamu 

hizmeti sunmak için bireylerin üzerinde uzlaştığı bazı tercihler üzerinde harcama yapabilirler. 

Böylece seçmenler kendilerine en uygun yerel yönetim birimini tercihte bulunarak 

hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Bu nedenleortaya konulmuş olan Tiebout hipotezinin 

varlığı için şu varsayımların geçerli olması gerekmektedir (Kayalidere, 2016, s. 89): 

 Bireyler tamamen mobildir ve arzuladıkları tercihleri kendilerine en iyi sunan bölgelere 

doğru hareket ederler. 

 Bireyler, konulan vergiler ile sağlanan kamu malları arzında tüm bilgiye sahiptir ve 

vergi ile harcama düzeylerindeki değişimlere göre hareket ederler. 

 Bireylerin çeşitli istekleri bulunduğundan ortak tercihte bulunacakları çok sayıda 

topluluk bulunmaktadır. 

 Bireyler, tıpkı firma gibi kar gelirine bakarak yaşar, bu nedenle yasal bir zorunluluk 

şekilde yerinde kalmaz ve kendi gelirini en iyi artıracak bölgeye göç eder. 



 

796 
 

 Bireylere sunulan mal ve hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli olan finansmanı 

yöneticiler vergi ve harçlar yoluyla sağlar. 

 Farklı bölgelerden diğer bölgelere kamu mallı aktarımı söz konusu değildir. Yani tüm 

kamu malları o yerel birimin kamu mallarını ifade etmektedir. 

 Topluluklar yeterli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar yani son gelecek kişinin dengeyi 

bozmamasına kadar bireyin tercihine uğrar. 

Tiebout hipotezi, yerelleşmenin olduğu bir alanda hem politikacıların oy rekabeti hem de 

bireylerin tercihlerini maksimize etmek istemelerinin yerel yönetimlerde verimlilik ve bireylere 

sunulan hizmetin kalitesinin artacağını öne sürmektedir. Rekabeti artıracak bu durumun hem 

kaynakta hem de kamunun mal ve hizmet sunumunun piyasa sektörü gibi sunulacağını 

belirtmektedir. Ayağıyla oy vermek ismiyle anılan Tiebout hipotezinde, bireyler ortak tercihler 

içinde bulunacakları yerleri tercih edeceklerdir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016, s. 64). Hipoteze 

yapılan en büyük eleştiri ise, hipotezin varsayımlarının kısıtlayıcılığı gerçekte uygulanabilirliği 

yönünde eleştirileri arttırmaktadır.  

Giray (2005) yaptığı çalışmada, ayağıyla oy verme hipotezinin dışsallıkları dikkate almadığını 

belirtmiştir. Negatif mali dışsallık olarak belirtilen ve bir bölgenin kendi vatandaşlarının 

refahını artırıcı çalışmalarının, diğer bölgelerdeki bireylerin ferahlarını azaltabilir. Bunun 

sonucunda devlet bütçesi üzerinde refahı artırıcı etkide bulunan bölge bir yük bırakmaktadır. 

Bu yük negatif mali dışsallık olarak tanımlanmaktadır. Yerel yönetimlerin sahip oldukları farklı 

teknoloji, farklı birey tercihleri ve değişen faktörleri de göz önüne aldığında ortaya çıkan 

durumda farklı vergi oranlarının uygulamaları ortaya çıkar. Farklı vergi oranları da etkisizliği 

artırıcı bir durum olarak ortaya çıkar (Giray, 2005, s. 101). 

3.2. Maliye Politikası Araçları Tiebout Hipotezi Etkileşimi 

Tiebout hipotezi, farklı yerel yönetim birimlerinin gerçekleştirdikleri farklı kamusal hizmetleri 

farklı maliyet koşularıyla yerine getirmesiyle ortaya çıkar. Bireyler kendilerine sunulan 

kamusal hizmetleri en iyi maksimize edecek yerel yönetimleri birimlerini tercih ederek 

belirlemeye çalışırlar.  

Neoklasik büyüme modellerinde Solow, Cass ve Koopmans gibi iktisatçılar bir ülkenin kişi 

başına düşen büyüme oranının o ülkenin başlangıçtaki kişi başına düşen gelir düzeyi ile ters 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu durumun özellikle de ülkelerdeki teknoloji ve tercihler 

yönünde benzerlik taşıyorsa o zaman yoksul ülkeler zengin ülkelere göre daha hızlı büyüme 

eğilimine geçeceğini ve uzun dönemde iki ekonominin reel büyüme oranlarının birbirine 

yakınsayacağını savunmuşlardır. Gelişmekte olan ülkeler daha düşük sermaye emek oranına 

sahipken aynı zamanda gelişmiş ülkelerden daha yüksek sermaye getirisine sahiptirler. Yani 

gelişmekte olan ülkelerde sermaye miktarı bir birim artarsa gelir düzeyi de gelişmiş ülkelere 

göre daha yüksek oranda artar. Uluslararası sermayenin de yüksek gelir elde edeceği alanlara 
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kayacağı düşünüldüğünde de gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha hızlı 

büyümeye sahip olurlar (Abdioğlu ve Uysal, 2013, s. 126). 

Yamanoğlu (2009) 1990-2008 yılları verilerini kullanarak Tiebout hipotezinin Türkiye’de 

geçerliliğini incelemiştir. İller arsında mali yakınsamanın 1990-2001 dönemleri arsında 

olmadığını dolayısıyla Tibeout hipotezinin geçerli olmadığını ancak 2001-2008 yılları arasında 

ise iller arasında güçlü bir mali yakınsamanın olduğunu tespit etmiştir (Kayalidere, 2016, s. 90). 

Türkiye gibi üniter yapı benimseyen ülkelerde bölgeler arası farklı maliye politikalarının 

uygulanması güçtür. Çünkü merkeziyetçi yapının getirdiği durum farklı kamu harcaması ve 

vergi politikasını zorlaştırmaktadır. Merkezi bir yapıda vergi teşvikleri, bölgelerin kalkınması 

ve desteklenmesi amacıyla elbette farklı politikalar uygulanabilir ancak bu Tiebut hipotezinin 

ortaya koyduğu yerel uygulama farklılığı ortaya konması güçleşir. Genel olarak Tiebout 

hipotezi uygulanabilirliği merkezi yapı benimseyen ülkelerden çok federal yapılı ülkelerde 

hayat bulduğu ifade edilebilir.  

Tiebout hipotezine yönelik önemli çalışmalar özellikle federal yapıları gereği ABD ve Kanada 

gibi ülkelerin iç göçlerine bakılarak gerçekleştirilmiştir. Kişi başına düşen vergi gelirlerin iç 

göçteki rolünün önemli olduğu ve Tiebout hipotezinin bireylerin yaşam yerlerini belirlemede 

etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca yoksul insanların yüksek düzeyde sosyal transfer 

harcamalarının yapıldığı bölgelere yöneldiği, bazılarının eğitim kalitesi açısından eğitim 

harcamalarının yüksek olduğu bölgelere yöneldiği ve yaşlı ve göçmenler ise daha düşük emlak 

vergisi alan bölgelere göç ettiği görülmüştür. Cebula, Tiebout hipotezinin iç göçte anlamlı rol 

oynadığını ifade eder. Eyaletlere yapılan göçlerin, eyaletlerin kamu harcamaları, vergi yükü, 

eğitim harcamaları ile yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bireyler özellikle düşük emlak 

vergisi, düşük gelir vergisi ve yüksek eğitim harcamalarının yapıldığı bölgelere göç 

etmektedirler  (Karagöz, 2015, s. 155). 

Tiebout hipotezinin uygulanmasında yerel politikacılarda önemli görevler düşmektedir. Yerel 

politikacılar, merkezdeki politikacılara göre halkın içinde olan ve alana daha hakim kişileri 

ifade etmektedir. Bu nedenle bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda politika yürüterek bireylerin 

oluşturduğu ortak hedefleri yerine getirerek oylarına talip olur. Böylece hem oyunu maksimize 

etmiş olur hem de ihtiyaç duyulan ya da talep edilen alana yönelik yatırımlar yapması sebebiyle 

kaynak etkinliği ve verimliliğini sağlamış olur. Maliye politikası araçlarını etkili kullanarak 

gruplar haline gelen seçmen tercihlerini yerine getirmeye çalışırlar. Bu nedenle yerel 

yönetimler ve yerel yönetimlerin yöneticilerine kaynak verimliliğinde ve kaynakların etkili 

kullanılmasında önemli görevler düşmekle beraber yerel yönetimler merkezi idarenin üstlendiği 

ve yerine getirmede zorlandığı sosyal politikaların işlerliğini artırmada önemli bir yer 

edinmektedir (Çetinkaya, 2010, s. 2). 
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4. ÜNİTER, BÖLGESEL VE FEDERAL DEVLETLERDE TİEBOUT HİPOTEZİ 

GEÇERLİLİĞİ 

4.1. Devlet Yönetimine Göre Tiebout Hipotezi Geçerliliği 

Tiebout hipotezi, bireylerin rasyonel düşünerek kendilerini en verimli ve etkin hizmetin 

sunulacağı bölgelere yönelmesini ifade eder. Burada bireyler en az vergi ile en yüksek çıkar 

elde etmek isterler. Bunun yanında tercihlerini gerçekleştirmek için de en çok kamu 

harcamasının yapıldığı alana yönelirler. Dolayısıyla yerel yönetimlerin benimsediği bu maliye 

politikaları devletlerin içinde bulunduğu yönetim biçimine göre de değişmektedir. Bu anlamda 

üniter devlet, bölgesel devlet ve federal devlet özelliklerine bakılarak Tiebout hipotezinin 

geçerliliğine bakılacaktır.  

4.1.1.Üniter yapıdaki devletlerde tiebout hipotezi geçerliliği 

Üniter devlet, tek devlet veya basit devlet de denilmektedir. Türkiye, Danimarka, Fransa, 

İngiltere, Hollanda, İspanya gibi ülkeler üniter yapıdaki devletleri ifade etmektedir. Üniter 

devlet, devletin, ülke, millet ve egemenlik unsurları ve yasama, yürütme ve yargı organları 

bakımından teklik özelliği gösteren devlet şeklidir. Yani üniter devleti, devletim tüm unsur ve 

organlarında teklik olma özelliğiyle ifade edebiliriz (Gözler, 2004, s. 67).  

Üniter devlet, tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin, tek bir egemenliğe tabi olduğu devlet 

şeklidir. Bu nedenle üniter devlette devleti oluşturan unsurlar tek ve bölünemez bir bütünü ifade 

eder. Üniter devlette il ve ilçe gibi birtakım birimlere ayrılarak yönetim gerçekleştirilebilir 

ancak buradaki gaye basit bir idari bölünmedir. Amaç işlerin hızlanmasını sağlamaktır. Bu 

birimlere yalnızca idari yetkiler verilmekte ve herhangi bir yasama ve yargı yetkileri 

bulunmamaktadır. Yani merkezin ana yetkilerini taşıyıcı nitelikte görev alamamaktadırlar. 

Dolayısıyla bu asli görevlere yardımcı birim niteliği taşımakta ve tek anayasa ve yasalara bağlı 

olarak çalışmaktadırlar. Üniter devlette milletin tekliğinden kasıt, milleti oluşturan tüm 

grupların dil, din ve renk ayrımlarını gözetmeden bir olarak görmesidir. Bu nedenlerdeüniter 

devlette egemenlik bir bütünlüğü ifade eder (Gözler, 2004, s. 68).  

Ünitter devlette devletin ülke, millet ve egemenlik unsurlarında teklik olduğu gibi, devletin 

yasama, yürütme ve yargı organları bakımından da teklik söz konusudur. Yani üniter devlette 

tek yasama organı vardır. Tüm ülkeyi ilgilendirecek konularda kanunları, merkezde bulunan 

yasama organı çıkartır ve uygular. Yasama organı görevlerini üniter devletlerinde meclisler 

üstlenmektedir. Üniter devletin yargı organı da teklik ifade eder. Farklı mahkemelerin olması 

sorun teşkil etmez. Ancak bu tarz mahkemelerin en tepelerinde tek mahkeme bulunmaktadır. 

Farklı mahkemeler her bölgede bulunur ancak son karar mercileri tek mahkemelerdir. Üniter 

devlette yürütme organı bakımından esas olarak bir bütünlük söz konusudur. Yürütmenin 

tepesinde, parlamenter sistemlerde bakanlar kurulu bulunurken başkanlık sisteminde ise başkan 

bulunmaktadır. Başkan ve bakanlar kurulunun oluşturduğu alan merkezi idaredir. Yürütme 

yetkisi merkezi idarede toplansa da tüm ülkeyi merkezden yürütmesi çok zordur. Bu nedenle 
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üniter devletlerin idare organlarında teklik zorlaştığından üniter devlet yapısında yürütme, 

merkezden yönetimi benimseyen ülkeler ve yerinden yönetim benimseyen ülkeler olarak ikiye 

ayrılmaktadır (Topçu, 2016, s. 4).    

Parlamenter sistemlerde ortaya çıkan yerel yönetimler ve Başkanlık sistemi benimseyen 

ülkelerde ortaya çıkan yerel yönetim anlayışlarında da farklılık görülmektedir. Bu nedenle her 

ülkenin içinde bulunduğu siyasi, yönetim ve iktisadi düzeni ile gelenekleri o ülkenin yerel 

yönetim yapısını şekillendirmektedirDolayısıyla piyasa ekonomisi ve karama ekonomi 

düzenine sahip parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerdeki yerel yönetimler ile sosyalist 

ülkelerdeki anlayış farklılık göstermektedir. Aynı şekilde parlamenter demokrasinin 

uygulandığı Amerika ve Fransa’da yerel yönetimler arasına önemli farklar bulunmaktadır. 

ABD başkanlık sistemi içinde yönetilen, federal bir yapıya sahipken Fransa cumhuriyet 

yönetimini benimsemiş parlamenter sisteme sahip üniter bir devlettir. İngiltere anayasal krallığa 

sahip bir ülke olarak, demokratik yerel yönetimleri önemseyen bir yapılanmayı önemserken, 

Fransa gibi ülkeler güçlü merkeziyetçi yapıya sahip eğilim gösterirler (Toprak, 2010, s. 42). 

Üniter devletlerde Tiebout hipotezi geçerliliği kendisini yerel yönetimleri benimseyen 

ülkelerde bir nebze ortaya çıkarmaktadır. Yerel yönetimleri idare etmede bir araç olarak 

kullanan üniter devlet yürütme yetkisinin bir bölümünü işlerin hızlandırılması amacıyla yerel 

yönetimlere devreder. Piyasa ekonomisinin gelişimiyle beraber üniter devletlerde etkinliğin 

sağlanması amacıyla yerel yönetimleri önemsemek zorunda kalmıştır. Bu nedenle üniter yapı 

altındaki seçmenlerde belirli bölgelere göç ederek etkinliklerini üst düzeye çıkarmak 

istemektedir. Bir üretim veya bölüşüm sürecinde maliyetleri minimum, kazanç ve faydalarını 

da olabilecek en yüksek düzeyde tutmak isteyen seçmenler kendilerine en iyi hizmeti 

sunacakları bölgelere yönelirler (Kocaoğlu, 2015, s. 10). 

Toplumların gelişmesiyle beraber fonksiyonları da değişen devletin, bu hizmetleri yerine 

getirilecek olan merkezi ve yerel yönetim arsında bölüşümde yerel yönetimler hizmetin daha 

kaliteli ve daha hızlı sunulmasına olanak sağladığı gerekçesiyle merkezi devletlerde yerel 

yönetimleri güçlendirmeye çalışmaktadır (Toprak, 2010, s. 4). 

Üniter yapıların yerel yönetimleri güçlendirerek içine girdiği durumlara bakıldığında halen de 

yerel yönetimlerin merkezi yönetim güdümünde hareket ettiği görülmektedir. Mali konularda 

yerel yönetimlerin yetkilendirilmeleri çalışmaları özellikle 1980’li yıllarda gelişen piyasa 

ekonomisiyle beraber ivme kazanmıştır. Bilgi, teknoloji ve hızlı gelişmeler dünyayı küçük bir 

köy haline getirirken bununla beraber subsudarite ilkesi yani halkın hizmete yakınlığı gereği 

yerel yönetimler yetkilendirilmeye çalışılmıştır. Vergilendirme yetkisini yerel yönetimlere 

verilmesiyle hizmetlerin daha etkin sunulacağı belirtilmektedir. Ülkelerin anayasaları 

tarafından belirlenen vergilendirme yetkisi ülkenin bulunduğu devlet şekline göre de 

farklılaşmaktadır. Üniter yapıdaki ülkelerde salt yerinden yönetim ilkesi geçelidir. Bazı üniter 
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devletlerin anayasaları kapsamında yetki devri ile yerel yönetimlere mali yönetim yetkisi 

devretmektedir (Dulupçu, Özkul, Ünlü ve Sayın, 2014, s. 29). 

Yapılan yetki devirleri ile üniter yapılı devletlerde yerel yönetimlerin uyguladıkları vergi 

politikaları o bölgelerde yaşayan insanların davranışlarını da etkilemektedir. Ancak Tiebout 

hipotezinin varsaydığı gibi bu değişkenlik bir mobilete yaratmaya yetecek düzeyde değildir. 

Çünkü üniter yapıdaki yerel yönetimler aldıkları bu vergilerinoranlarında merkeze bağımlı 

olarak hareket etmek zorundadır. Bu da üniter yapıdaki ülkelerin Tiebout hipotezi çerçevesinde 

mobiletesini zorlaştırmaktadır. 

4.1.2. Bölgesel yapıdaki devletlerde tiebout hipotezi geçerliliği 

Bölgeli devlet, klasik üniter yapıdaki devlet ile federal devlet arasında bir devlet şeklidir. Üniter 

devletten farkı; bölgelere ya da topluluklara siyasal özerklik vermesi olarak karşımıza çıkarken, 

federal devletten farkı ise bölgelerin kuruluş ve işleyişiyle, yetkilerinin anayasal güvenceye 

dayanmasıdır. Bölgesel devlette federal devletten ayrı olarak siyasal merkeziyetçilik hakimdir. 

Başka bir deyişle bölgeli devlet, kurucu birimlerin bir araya gelmesiyle değil, siyasal merkezin 

yetki devriyle oluşum gösterir. Bölgelerin özerklikleri anayasal kaynaklıdır. Üniter yapıdaki 

gibi yargıda birlik söz konusudur (Çavuşoğlu, 2002, s. 27). 

Bölgeli devletler hem merkeziyetçi hem de üniter devletlerden farklı olarak yetkileri olan 

bölgelere ayrılması konusunda önemli bir oluşumdur (Nalbant, 1996, s. 50). Bölgeli devlet 

modelinde genel olarak görülen özelliklere bakıldığında bu özellikleri şöyle sıralanabilir (Metin 

ve Erece, 2014, s. 691):  

 Devletin merkezi bir yapısı bulunmakla beraber, bölgelerin ise siyasi özerklikleri söz 

konusudur. 

 Yargılama yetkisi üniter devletteki gibi tek merkezdedir.  

 Yerel yönetimler konusunda üniter devletten daha yetkili olan bölgeli devletler, federal 

devlet düzeyinde yerel yönetimlerde gelişmemiştir. Çünkü yerel yönetim yetkileri hem 

bölge hem de merkezi devlet arasında paylaşılmaktadır.  

 Anayasa değişiminde federal devletlerdeki gibi federe devletlerin katılmasına gerek 

duymaksızın merkezi yönetim tarafından yapılabilmektedir.  

 Bölgeli devletin ortaya çıkmasında farklılıkların var olması onu federal devlet yapısına 

benzetirken, merkezi yapıdaki yönetim anlayışı gereği de üntier devlete benzemektedir. 

 Bölgeli devletlerde özerk bölgelerin kendilerine ait statüleri bulunmakla beraber 

parlamentoları da mevcuttur.  

 Bölgeli devlette anayasa, özerk bölgelerin yetkilerinin neler olacağını anayasal sisteme 

bağlamıştır.  
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 Bölgeli devletlerde merkezi devlet özerk bölgeler üzerinde denetim yetkisi 

bulunmaktadır. 

Bölgeli devlet, merkezi devlet lehine anayasal güvence oluşturması sebebiyle kısıtlı bir federal 

devlet özelliği gösterir. Bölgeli devlet örneğine en uygun devlet modeli İspanya’dır. İspanya 

tarihi geçmişinin izlerinin devam ettiği bu yapı ülkenin bölgesel güçlenmesine neden olmuştur. 

17 özerk bölgeden oluşan İspanya bölgeli devlet modelinin en iyi örneğidir (Konuralp, 2019, s. 

370).  

Çalışmada Tibeout hipotezinin İspanya’da geçerliliğinin sınanmasında en önemli veri merkezi 

yönetimin bölgeler ile arasındaki mali ilişkilerdir. Çünkü Tibeout hipotezine göre yerel 

yönetimler etkili ve verimli hizmet sunması sonucunda bireylerin göç ederek o hizmeti en ucuz 

ve en kaliteli olan yere göç edeceğini iddia eder.  

İspanya’da merkezi devlet, bölgeler arasında denetim sağlamaktadır. Anayasa mahkemesi, 

hükümet, idari denetim ve Sayıştay tarafından denetime tabi olur. Sayıştay denetimi mali 

denetimi ifade ederken diğer denetiler hukuksal olarak gerçekleştirilmektedir. Mali denetimin 

yer yer polemiklere neden olması ve bölgeler ile merkezi idare arasında vergi toplama 

yetkisinin paylaşılmamsı İspanya’da Tibeout hipotezinin geçerliliğini sınırlamaktadır. Bu 

anlamda bölgeler tıpkı üniter yapıdaki devletler gibi merkeze vergi vermekte ve merkezi 

hükümet bölgelere ödenek aktarmaktadır. Ancak İspanya’da gerçekleştirilen giderlerin 

%21’nin yerel bölgeler tarafından yapılması ki bu oran üniter yapıdaki Türkiye’de %11 olarak 

görülmesi (Yavuz ve Dulupçu, 2017, s. 865), Tibeout hipotezinin bölgeli devlette geçerliliğinin 

üniter devletten daha çok görülebileceğini desteklemektedir. 

4.1.2. Federal yapıdaki devletlerde tiebout hipotezi geçerliliği 

Üniter yapıdaki devletlerin aksine bileşik devletler, bünyesinde ii ya da daha fazla devletin bir 

arada bulunup birleşmesinden oluşan devlet şeklidir. Bu devletlere bileşik devlet denmesinin 

nedeni yasama, yürütme ve yargı organlarının her bir devlet elinde ayrı ayrı bulunmasını ifade 

etmektedir. Her bir devletin de ayrı ayrı anayasası bulunmakla beraber birden fazla hukuki 

düzende mevcuttur. Bileşik devletlerde devlet birlikleri ve devlet toplulukları olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır. Devlet birlikleri, iki ayrı devletin, yapılarını koruyarak birleşmesinden 

meydana gelmektedir. Devlet toplulukları ise, iki ya da daha fazla devletin bir araya gelmesiyle 

oluşturulan ve konfederasyon ve federasyon olmak üzere ikiye ayrılan devlet şeklidir (Gözler, 

2016, s. 71). Bizde çalışmamızda yaygın olarak görülen federasyon yapısını benimseyen devlet 

biçimini ele alacağız. 

İkiden çok devletin bir araya gelerek oluşturdukları devlet toplulukları federasyondur. 

Federasyon, devletlerin ortak ve fakat sınırlı olmayan menfaatlerinin gerçekleştirmek için 

birleşmelerinden oluşan bir devlet topluluğudur. Federasyon devlet biçimi ortaya çıkışına 

bakıldığında ABD ve Almanya gibi daha önceleri bir arada yaşayan bağımsız devletlerin bir 

araya gelmesiyle ya da Britanya İmparatorluğu ve Rus Çarlığı’nın parçalanıp yerine SSCB’nin 
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gelmesinde olduğu gibi eski devletlerin parçalanmasından meydana gelen devletler daha sıkı 

bağ kurarak federasyon haline gelmiştir (Kuzu, 1991, s. 39). 

Federasyonu benimseyen ülkelerde bir iç hukuk tasarrufu egemendir. Yani konfederasyondaki 

gibi siyasi bir sözleşme (somut olmayan) değil, federal bir anaysa üzerinde durur. Bu tarz 

ülkelerde iki tip devlet mevcuttur. İlki federasyonu oluşturan federe devletler, ikincisi tüm 

ülkeleri temsil eden federal devlettir. Her ülkenin kendisine has yasama, yürütme ve yargı 

organları mevcuttur. Ancak federal devlet, federe devletlerin iznine bağlı kalmaksızın ülke 

vatandaşları üzerinde yetkisini kullanabilir. Federasyonu benimseyen ülkelerin sadece hukuksal 

yönden bir araya geldiğini belirtmekte son derecede yanlış bir yanılgıdır. Çünkü federal 

devletlerin insanların bir arada yaşaması için gerekli sorunları çözme için de giriştikleri bir 

yöntemdir. Özellikle ekonomik koşullar düşünüldüğünde federasyonun ayrı ayrı ülkelerde 

farklı göstergeleri ülkeler arası geçişi de gerekli kılmaktadır (Ulusoy, 2015, s. 602). 

Federal yapı benimseyen ülkelerde her ülke kendi sistemini oluşturmaktadır. Hem federe hem 

de federal ülkenin ortaya koyduğu maliye politikaları araçları mevcuttur. Üniter yapıdaki gibi 

yetki devrine bağlı olmadan gerçekleştirilen uygulamalar mevcuttur. Federe ülkeler kendi 

borçlanma değerlerini, kendi vergi koyma kaldırma ve bütçe dengesini kendimeclisinden 

geçirerek gerçekleştirir. Elbette federal devlette karşı olan ekonomik sorumlulukları da yerine 

getirerek bunu gerçekleştirmektedir Ancak federal devletin zorlamasıyla da ne vergi 

kaldırabilmekte nede koyabilmektedir. Bu konuda kendi iç tutarlılığıyla hareket ederek meclis 

ve iç kontrolünden geçirerek karara bağlar. Dolaysıyla Tiebout hipotezinin ortaya koyduğu 

mobilete federal yapıdaki ülkelerde daha sık görülmektedir Çünkü federal yapıdaki ülkeler 

kendi ekonomik göstergeleri yani maiye politikasını yürütmede başroldedir. Bu nedenle de 

kendilerine en iyi hizmeti sunacakları bölgeleri seçerler (Sakınç, 2012, 67). Bu mobileteler 

aslında seçtikleri yerleri ödüllendiren bıraktıkları yerlerin de maliye politikalarını da eleştiri 

mahiyetindedir. Yerel yönetimlerin etkinliği de göz ününe alındığına federal yapıdaki 

devletlerde uygulanan maliye politikalarının da daha başarılı olduğu ve seçmenlerinde bu 

politikalar çerçevesinde yöneldiği ve gelişim gösterdiği görülmüştür. 

5. SONUÇ 

Tiebout hipotezinin iç göçteki etkisinin incelendiği çalışmada, öncelikli olarak, maliye 

politikasının kavramsal çerçevesine bakılmıştır. Çünkü Tiebout hipotezinde, maliye politikası 

araçlarının devreye girmesiyle insanların yaşamalarını nerede devam edeceklerini 

belirlemektedir. 

Maliye politikası, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve kalkınma ve gelir dağılımında adaleti 

sağlamak için kamu gelirleri ve harcamaları yanında borçlanma politikalarını kullanmaktadır. 

Burada en temel değerler vergiler ve kamu harcamalarıdır. 

Tiebout hipotezine göre yerel yönetimlerin uyguladıkları kamu harcamaları ve vergileme 

oranları aracılığıyla hareket halinde olan yerel seçmenler çıkarlarını en yüksek değere 
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ulaştırıncaya kadar kendi bölgelerine çekmek isterler. Hipotezin gerçekleşmesi için ortaya 

konan varsayımların gerçekleşmesi gerekmektedir. Varsayımlardan bazıları; seçmenler 

tamamen hareket halinde olmalıdır ve tercihlerini en yüksek tatmin edecek bölgelere hareket 

etmelidirler, seçmenler topluluğun ortaya koyduğu tüm vergiler ve kamu malları arzında tüm 

bilgiye sahiptir ve vergi ile kamu harcamalarında yapılan değişimleri dikkate alarak yer 

değiştirirler. Tiebout hipotezinin geçerliliğinde bireyler bireysel karlarını düşündüğünden aynı 

yerde yaşama zorunluluğu içerisinde değildir. 

Tiebout hipotezi genel anlamda federal yapıdaki ülkelerde uygulanabilirliğinin daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Federal yapıdaki ülkelerin yerel yönetimlerinin ortaya koyduğu maliye 

politikalarının merkezden yani federal ülkeden bağımsızlığı, federal ülkelerin ortaya koyduğu 

maliye politikaları uygulamalarının seçmenlerin mobilitesi üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Dolayısıyla, federe devletlerde vergi ve kamu harcamalarının bileşiminin değişimi bireylerin 

yaşam alanlarının farklılaşmasında önemli rol oynarken ve bu durum bölgeli devlette de kısmen 

yaşanırken, üniter yapılı devletlerde ise bu etkinin güçlü olmadığı görülmektedir. 
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INSTITUTIONS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT 

 

Şahin KARABULUT 1 

Abstract 

According to the Law No. 5018 on Public Financial Management and Control: “refers to legal and administrative 

systems and processes that will ensure the effective, economic and efficient utilization of public resources in 

accordance with defined standards”. Public financial management generally means to generate income for the 

financing of goods and services provided to meet the public needs and to spend these revenues in this direction. 

In addition, public financial management includes income, expense, debt, public real estate and budget 

management as well as financial responsibility and auditing of accounts. On the other hand, determination of 

economic and fiscal policies is one of the most important elements of public financial management. 

The decision makers in the financial management process are individuals in administrative terms as in every field 

and it is possible to make wrong decisions voluntarily or inadvertently. In addition, managers spend others' money 

for others in economic activities and this increases the possibility of wrong policies. 

In case of errors in public financial management, which have negative and long-term negative effects on the 

economy, there may be big costs such as loss of welfare for the society and loss of votes or authority for the 

manager. In this respect, the rules to be applied and obeyed in public financial management have so important. 

Rules that control and direct people's behavior reduce uncertainty in the public and contribute significantly to the 

establishment of stability by providing transparency and predictability. After a certain period of time, institutions 

are formed by the general acceptance of the rules in the society.  

Key Words: Financial Management, Institution, Communal Living. 

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KURUMLAR 

 Özet 

Kamu mali yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “kamu kaynaklarının 

tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel 

sistem ve süreçleri” ifade etmektedir. Genel olarak kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla sunulan mal ve 

hizmetlerin finansmanı için gelir elde edilmesi ve elde edilen gelirlerin bu doğrultuda harcanması anlamına gelen 

kamu mali yönetimi gelir, gider, borç, kamusal taşınmaz ve bütçe yönetiminin yanı sıra bu yönetimlerden doğan 

mali sorumluluk ve hesapların denetimini de kapsamaktadır. Diğer yandan kamu mali yönetiminin en önemli 

unsurlarının başında ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesi gelmektedir. 

Mali yönetim sürecindeki karar alıcılar idari anlamda her alanda olduğu gibi bireylerdir ve şahısların iradi olarak 

ya da sehven hatalı kararlar alması olası bir durumdur. Ayrıca yöneticilerin kamusal ekonomik faaliyetlerde 

başkalarının parasını başkaları için harcamaları yanlış politikalar uygulanma ihtimalinin artmasına neden 

olmaktadır. 

Kamu mali yönetiminde yapılacak hataların ekonomi üzerinde oldukça sarsıcı ve uzun vadeli olumsuz etkiler 

doğurması durumunda toplum açısından refah kaybı, yönetici açısından ise oy ya da makam kaybı gibi büyük 

maliyetler ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu açıdan kamu mali yönetiminde uygulanacak ve uyulacak 
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kurallar büyük önem taşımaktadır. İnsanların davranışlarına denetim getiren ve yön veren kurallar kamuda 

belirsizliği azaltmakta, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayarak istikrarın kurulmasına önemli ölçüde katkı 

yapmaktadır. Belirli bir süre sonra kuralların toplum tarafından genel kabul görmesi ile kurumlar oluşmaktadır.  

Bu çalışmada sosyolojik anlamda kurumların ihtiva ettiği anlam ve kurumların ortaya çıkışı açıklanmış ardından 

kamu mali yönetiminde kurumların önemi teorik olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mali Yönetim, Kurum, Toplumsal Yaşam. 

1. INTRODUCTION 

As a result of the emergence of social life, the need for social order emerged and people began 

to need rules to live together. Consequently, formal and informal rules emerged. Thanks to 

these rules, which regulate human life, uncertainties have been reduced and predictability has 

been established. On the other hand, the rules imposed various limitations on the behaviour of 

individuals in the society and had a positive effect on social peace. This has enabled individuals 

to live more freely and comfortably in society. 

Although the rules first appeared in social life, they have been used in all stages of social life 

over time. In addition, rules have been one of the most important factors in the economy. In this 

context, economic, financial and monetary rules have become indispensable in maintaining 

economic order. 

The institutions consisting of formal and informal rules have a great importance in terms of 

economic development and social life as well as ensuring stability in the economic field. In this 

study, different definitions of philosophers for institutions will be emphasized, then the 

emergence of institutions will be examined and examples of rules and institutions in Turkish 

public financial management will be introduced. 

2. CONCEPT OF INSTITUTION IN SOCIOLOGICAL CONTEXT AND 

PERSPECTIVES OF INSTITUTIONS 

The concept of institution, which constitutes the fundamental philosophy of the institutional 

economy, has a different meaning than the institutions in administrative sense. In this respect, 

institutions do not refer to forms of organization. It expresses stable behaviour and mindscape 

that carry human communities from the past to the future (Demir, 1996, p.173). Many 

definitions have been made in the literature regarding the concept of institution. 

In this context, Veblen defines institutions as thinking habits that generally accepted by the 

majority of the society (Veblen, 1899). Accordingly, the ideas adopted or accepted by the 

majority of the society are expressed as institutions. Commons, on the other hand, defined 

institutions as collective actions that arise in the expansion, liberalization and control of 

individual actions (Commons, 1931, p.649). In the words of Joseph Fichter; "Sociologically, 

the institution is not a person or group. It is part of culture, a patterned part of people's lifestyles 

(Fitcher, 1994). North defines institutions as the rules of the game played in a society. 

Accordingly, institutions are the rules of the game and entrepreneurs are the players of 
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organizations. The rules of the game (institutions), determine the behaviour of the players 

(North, 1994, p.361).  

After these definitions, institutions should be classified according to various criteria. 

Accordingly, the classification of institutions is given in Figure 1. 

Figure 1. Classification of İnstitutions 

Basic - Auxiliary Institutions General - Private Institutions 

Formal - Informal Institutions Internal - External Institutions 

Source: (Aktan & Vural, 2005).  

In the basic-auxiliary institution classification, basic institutions refer to institutions that do not 

have alternatives, while auxiliary institutions refer to institutions that have alternatives. On the 

other hand, according to the general-private institution classification, general institutions are 

related to the whole society, but private institutions are institutions that concern a certain human 

community and restrict the behaviour of certain groups. Moreover, according to another 

classification, some institutions may appear spontaneously in social life internally. However, 

some institutions need to be formed externally by authority. 

The final classification of institutions is informal and formal institutions. Informal institutions 

are the rules that have come from the past and formed over time. In this respect, all informal 

institutions constitute social culture. Formal institutions, on the other hand, mean institutions 

created by authorities such as laws and constitutions, unlike informal institutions (Aktan, 2008, 

p.186). 

Following these definitions for institutions, it is necessary to briefly mention the market and 

institutional relations of institutional economists. According to institutional economists, the 

market is a complex entity shaped by institutions and interacts with other institutional complex 

entities in society. In this context, the market does not allocate resources according to the 

institutional economics school. Allocation of resources is performed by institutions. Market 

activates institutions (Demir, 1996, pp.195-196). 

3. FORMATION OF INSTITUTIONS 

The institutions that regulate social life consist of formal and informal rules emerge as a result 

of human behaviours. In this context, institutions have certain criteria. The first of these 

conditions is the existence of a certain group of people and the presence of that group in certain 

behaviours. The existence of a group is only possible if a group of people exists and operates. 

On the other hand, for the formation of institutions, the activities of the human community must 

be continuous and repeated. The final condition for the formation of institutions is that 
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according to Neale, there is a common point of view of the rules (Neale, 1988, p.232). The 

formation of institutions is described in Figure 2. 

Figure 2. Formation of Institutions 

Institutions 

Formation of Rules 

Social General Acceptance and Approval 

Traditions 

Habits 

Repetition of Behaviour and Actions 

Human Behaviour and Actions 

Source: (Aktan, 2006). 

As can be seen in the figure, the emergence of institutions starts with human behaviour and 

actions. As a result of the repetition of human behaviour over time, these actions turn into a 

habit. These habits become traditions in time. Traditions adopted by society and generally 

accepted constitute the rules. Institutions emerge with the combination of these rules in the long 

run. 

4. AN EXAMPLE OF RULE-INSTITUTION IN TURKEY: LAW NO. 5018 

Law No. 5018 is the most basic regulation made in the scope of restructuring the public financial 

management system in our country. As a result of this Law, budget processes have been 

redefined, the scope of the budget has been expanded, the financial control system has been 

renewed, it has been decided to implement internal audit, a strategic management and 

performance relationship has been established, a medium term perspective has been brought 

and the corporate infrastructure of financial discipline has been strengthened by redefining the 

responsibilities. Law No. 5018 is a very important regulation in terms of establishing 

infrastructure for the implementation of fiscal rules (Kesik & Bayar, 2010, p.54). 

In this law, it is stated that Public finance covers the collection of revenues, exercise of 

spending, financing of deficits and the management of public assets, debts and other liabilities. 

Fundamental principles of public finance are also regulated in Article 5. According to this; 
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a) Public financial management shall be established and operated as a consistent whole. 

b) Public finance shall be administrated in a manner to ensure the accountability of public 

officials. 

c) Fiscal policy shall be formed and governed in concordance with macroeconomic and 

social objectives.  

d) Public financial management shall be conducted in line with the budget appropriated by 

the Turkish Grand National Assembly. 

e) Public financial management shall ensure fiscal discipline. 

f) Public financial management shall create the environment needed to develop the public 

choices in a manner to ensure economic, financial and social efficiency. 

g) In producing goods and services of public administrations and meeting their needs, it is 

required to make cost-efficiency or cost-benefit or other necessary economic and social 

analyses in accordance with the principles of economic or social efficiency. 

After determining the scope and basic principles of public finance, certain rules have been 

introduced for public financial management practices. The provisions applied in this context 

can be counted as a fiscal rule. Accordingly, the expenditures from the budget, transfer of 

appropriations, the use of reserve appropriations, the use of covert appropriations, the limits of 

the commitments carried over to next year and overspendings have a certain conditions 

according to law. 

In Article 14 of the Law, the provision of “In the preparation of Draft Laws that may cause an 

increase in public expenditures or a decrease in public revenues and thus impose a liability on 

public administrations, the public administrations within the scope of central government shall 

calculate the financial burden by the Draft Law of a minimum period of three years and within 

the framework of medium term program and fiscal plan, and shall attach it to the Draft Laws. 

The Draft Laws on social security shall also include actuarial calculations of at least 20 years. 

In addition, the opinion of the Ministry of Finance, and that of the Undersecretariat of State 

Planning Organization or the Undersecretariat of Treasury according to its relevance, shall be 

attached to these Draft Laws.” is introduced. 

Within the scope of the law, since 2006, the Medium-Term Program (MTP) and the Medium-

Term Fiscal Plan (MTPP) has prepared each year on a three-year perspective within the 

framework of the medium-term expenditure system. Article 16 of the Law provides for the 

preparation of MTP and MTP (Kesik & Bayar, 2010, s.55). 

It is expected that the determination of fiscal rules in economic management and 

implementation under certain criteria will contribute to economic stability by increasing the 

predictability of policy implementations. In the fiscal management of Turkey, important fiscal 
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rules have started to be implemented with the Public Financial Management and Control Law 

No. 5018. This is an important step for economic stability and development. 

5. CONCLUSION 

Rules govern our behaviour and determine the rules that must be followed. In this respect, rules 

are the most important factors regulating social life. The rules define the limits of feasibility, 

dominate human behaviour and eliminate immensity. This basically makes it possible for 

people to live together. 

The application of rules in economic as well as social life is a topic that has been debated from 

the past. Accordingly, it is highly argued that the implementation of fiscal rules will ensure 

stability and standardize policy practices. According to this idea, restricting policy practitioners 

will prevent arbitrary and populist practices and will require more efficient use of public 

resources. However, on the contrary, there are some arguments that fiscal rules have a negative 

effect on the ability of economic management and may have negative consequences in the fight 

against the economic conjuncture. Even if fiscal rules are introduced, it is clear that individual 

behaviours will affect the success of financial rules considerably, given that these rules are 

applied by individuals.  

In addition to the well-designed fiscal rules, the adoption of the rules by the community and 

economic management over time increases the chances of success of these rules directly. 

Otherwise, it is possible that fiscal rules cannot achieve the expected success. 
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TUNCELİ’DE VERGİ AHLAKINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER1 

 

Fatih GÖK 2 

Sedat ACAR 3 

 

Özet 

Bireylerin vergi ödemeye yönelik motivasyonlarını gösteren vergi ahlakı birçok değişkenin etkisi altındadır. 

Mükelleflerin demografik ve ekonomik durumları, sosyo-politik tercihleri ve vergilendirmeye yönelik tutumları bu 

değişkenlerden bazılarıdır. Diğer taraftan söz konusu değişkenler, büyük ölçüde mekân-spesifik özellikler 

barındırmaktadır. Türkiye’de vergi ödeme oranlarında ciddi bölgesel farklılıklar ortaya çıkması bahsi edilen 

özgünlükleri doğrulamaktadır. Vergi ödeme motivasyonundaki bölgesel farklılıklar, vergilendirme politikalarının 

da bölgesel düzeyde yeniden yapılandırılması ihtiyacını doğurmaktadır. 

Çalışmamız, Türkiye’de en yüksek vergi ödeme oranına sahip ikinci il olan Tunceli’de vergi ödeme motivasyonuna 

etki eden faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Tunceli kent merkezinde yaklaşık 5 ay süren bir saha 

çalışması neticesinde 358 kişi ile anket ve mülakatlar gerçekleştirilmiş, kentteki ilgili kurum yöneticileri ile 

derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Tunceli’de vergi ahlakını belirleyen faktörlerin tahmini için oluşturulan 

model SPSS paket programı yardımıyla ekonometrik olarak test edilmiştir. Modelimiz demografik (yaş, cinsiyet, 

eğitim, medeni durum), ekonomik (gelir ve istihdam durumu), sosyo-politik (hükümete duyulan güven, dindarlık 

ve kanunların ihlal edilmesinden duyulan endişe) faktörler ve vergilendirme (denetim ve cezalar, hissedilen vergi 

yükü) tarzına ilişkin değişkenler içermektedir. Modelin ölçüm gücünün arttırılması amacıyla vergi ahlakını 

ölçmeye dönük çok sayıda sorudan oluşan bir endeks geliştirilmiştir. Çalışmada, bağımlı değişkenin sıralı 

yapısından dolayı sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Vergi Ahlakı, Tunceli, Sıralı Lojistik Regresyon. 

THE DETERMINANTS OF TAX MORALE IN TUNCELİ 

 Abstract 

Tax morale, which shows individuals' motivation to pay taxes, is influenced by many variables. Demographic and 

economic conditions of the taxpayers, their socio-political preferences and attitudes towards taxation are some of 

these variables. On the other hand, these variables have largely space-specific properties. The emergence of 

significant regional differences in tax payment rates in Turkey, confirm the specificities that mentioned. Regional 

differences in the motivation to pay taxes also require the restructuring of taxation policies at the regional level. 

Our study aims to identify the factors affecting motivation to pay taxes in Tunceli which is the city that has the 

second highest ratio of tax payments in Turkey. For this purpose, as a result of a field study lasting approximately 

5 months in the city center of Tunceli, questionnaires and interviews were conducted with 358 people and in-depth 

interviews were conducted with the managers of related institutions in the city. The model created for the 

estimation of the factors determining the tax morality in Tunceli will be tested econometrically with the help of 
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SPSS package program. Our model includes demographic (age, gender, education, marital status), economic 

(income and employment status), socio-political (trust in government, level of religiosity, concern for violations 

of laws) and the variables related to taxation style (audit and penalties, tax burden that felt). In order to increase 

the measuring power of the model, an index consisting of many questions for measuring tax morality has been 

developed. In this study, due to the sequential structure of the dependent variable, the ordinal logistic regression 

method was used. 

Key Words: Tax Morale, Tunceli, Ordinal Logistic Regression. 

1. GİRİŞ 

Vergi ahlakı, mükelleflerin vergi ödeme davranışını bir sorumluluk olarak kabul etmeleri ve 

vergilerini iradi bir şekilde ödemeleridir. Bu açıdan, vergi ahlakından söz edilirken verginin 

cebri yönü genellikle ikinci planda kalır. Günümüzde, vergi otoritelerinin vergilendirme 

süreçlerinde denetim ve cezalar gibi caydırıcı unsurlarla birlikte bireyin içsel motivasyonuna 

doğrudan etki edecek politikalar da uyguladıkları görülmektedir. Söz konusu otoritelerin temel 

amacı, vergi uyumunun sağlanmasında vergi ahlakını belirleyici unsur haline getirerek etkinliği 

arttırmaktır. Bu sebeple vergi ahlakına etki eden faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Diğer taraftan, vergi ahlakını belirleyen faktörlerin düzeyi ve ağırlığı mekânsal olarak ciddi 

farklılıklar arz edebilmektedir. Dolayısıyla gerek politika yapıcılar gerekse araştırmacılar 

açısından bölge-spesifik özelliklerin dikkate alınması zaruridir. Uluslararası ve ulusal ölçekteki 

çalışmaların zenginliğine rağmen veri kısıtı nedeniyle bölge ve il bazındaki çalışmalar yetersiz 

kalmaktadır. Bölge ve il ölçeğindeki çalışmalar için detaylı saha çalışmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Çalışmamızın temel amaçlarından biri vergi ahlakı konusundaki bölgesel çalışmalara katkı 

sunmaktır. Çalışma bölgesi olarak Tunceli’nin seçilmiş olmasının temel nedeni ise ilgili ilin 

dikkat çeken vergi ödeme performansı ve bu konudaki sürekliliğidir. Tunceli, geçmiş yıllarda 

olduğu gibi 2018 yılında da Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde tahsil/tahakkuk oranları 

açısından ikinci sırada yer almıştır. Diğer taraftan, kendisine komşu iller ve doğu bölgelerinin 

diğer illeri ile kıyaslandığında da dikkate değer bir pozitif ayrışma göstermektedir.1  

Bu çalışmada, Tunceli’de vergi ahlakına etki eden faktörlerin ekonometrik analizle tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. Aşağıda, öncelikle vergi ahlakına ilişkin literatüre yer verilecektir. 

Sonrasında, saha çalışmasınden elde edilen veriler kullanılarak oluşturulan model sıralı lojistik 

regresyon yöntemi ile tahmin edilecek ve ulaşılan bulgular sunulacaktır. Son kısımda ise analiz 

sonuçlarına ilişkin genel değerlendirmelere yer verilecektir.   

2. LİTERATÜR  

Vergi ahlakı, vergi ödemeye yönelik içsel motivasyon olarak tanımlanmaktadır (Torgler, 2005). 

Bu yönüyle, vergi uyumunun cebri yönünden ziyade iradi boyutuna işaret etmektedir. 

                                                           
1 Gelir İdaresi Başkanlığı, 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_59.xls.htm Erişim: 11.05.2019 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_59.xls.htm
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Mükellefleri rasyonel ve çıkar odaklı kabul ederek zorlayıcı önlemlerle vergi uyumunu 

artırmaya çalışan 1970’li yılların vergilendirme anlayışı, zaman içerisinde yerini gönüllü 

uyumu ve güvene dayalı ilişkileri esas alan bir yaklaşıma bırakmıştır (Randlane, 2015). Bu 

dönüşüm, tabiatıyla vergi ahlakına ilişkin teorik ve ampirik literatürde de ciddi bir artışa neden 

olmuştur.  

Kamu otoriteleri ve mükellefler arasındaki güven düzeyi arttıkça mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyumu da önemli ölçüde artmaktadır (Alm vd., 2005, Torgler 2005, İbrahim vd. 2005, Bilgin 

2011, Daude vd. 2012, Anderson, 2017, Chan vd. 2018). Eşitlik, adalet ve şeffaflık açısından 

başarısız bir görünüm arz eden ve yolsuzlukla malul yönetimler ise mükelleflerin güven 

duygusunu zedeleyerek vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkilemektedir (Torgler, 2004; Picur 

ve Belkaoui, 2006, Williams vd., 2017, Jahnke, 2017). Denetim ve cezalar gibi cebri önlemlerin 

ön plana çıktığı bu tür durumlarda vergi uyumunu belirli bir düzeye kadar arttırmak mümkün 

olmakla birlikte (Mendoza vd., 2017) gönüllü vergi uyumunun (vergi ahlakı) olumsuz 

etkilenmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, mükelleflerin vergi yükününün yüksek olduğu 

durumlarda da vergi kaçırma eğilimi artmaktadır (Frey ve Feld, 2002).  

Vergi ahlakı yukarıda belirtilenlerin dışında ekonomik, demografik ve sosyo-kültürel birçok 

faktörün etkisi altındadır. Bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durumları, gelir düzeyleri, 

istihdam durumları ve bazı sosyo-kültürel aidiyetleri (din, etnisite vb.) söz konusu faktörlere 

örnek verilebilir. Literatürde gelir düzeyinin vergi uyumuna pozitif (İbrahim vd., 2015, 

Dorrenberg ve Peichl, 2017) veya negatif (Torgler, 2006) etkilerde bulunabileceği 

gösterilmiştir. İstihdam ve vergi uyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında ise özellikle kendi 

hesabına çalışan mükelleflerin diğer gruplara göre negatif olarak ayrıştığı görülmektedir (Alm 

vd., 2005, Gökbunar vd., 2007, Jahnke, 2017, Chan vd., 2018). Kendi hesabına çalışan 

bireylerde vergilendirmenin uyum maliyetleri ve görünürlüğü daha yüksek olmaktadır (Torgler, 

2004). Dindarlık düzeyi ile vergi uyumu arasındaki ilişki ise genel olarak pozitif yönlüdür 

(Torgler, 2006, Gökbunar vd., 2007, Bilgin, 2011, Daude vd. 2012). Bununla birlikte gerek 

etnik gerekse dini heterojenliğin yüksek olduğu bölgelerde dezavantajlı grupların farklı uyum 

düzeylerine sahip olabildiği gösterilmiştir (Torgler, 2006; Rodriguez-Justicia ve Theilen, 

2017).  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Tunceli’de bireylerin vergi ahlakı düzeylerini belirleyen faktörlerin tespiti amacıyla 2018 

Kasım- 2019 Nisan ayları arasında devam eden bir anket çalışması yapılmıştır. Örneklem, 

Tunceli Merkez ilçesinde en az bir yıldır ikamet eden 18 yaş ve üzeri bireylerden 

oluşturulmuştur. Analizde kullanılan geçerli anket sayısı 358’dir.  

Mükelleflerin vergi ahlakı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla 6 soruluk bir endeks kullanılmıştır. 

Deneklerin ankette yer alan ifadelere katılım düzeyleri beşli bir ölçek yardımıyla belirlenmiştir. 

Hiç katılmam, katılmam, ne katılırım ne katılmam, katılırım ve kesinlikle katılırım şeklindeki 
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cevap kategorileri için sırasıyla 1’den 5’e kadar skorlar atanmıştır. Güvenilirlik analizi 

sonucunda endeksin Cronbach’s Alpha değeri 0.829 olarak bulunmuştur. Bu değer endeksteki 

maddelerin içsel tutarlığını doğrulamaktadır. Vergi ahlakını oluşturan maddelerin toplanması 

yoluyla ulaşılan sayısal büyüklük analizde kullanılmak üzere yeniden beşli ölçeğe 

dönüştürülmüştür. En düşük vergi ahlakına sahip mükelleflerin skorları 6, en yüksek vergi 

ahlakına sahip olanların puanları ise 30 olarak hesaplanmış ve sonrasında söz konusu değerler 

eşit aralıklara yerleştirilecek şekilde beşli ölçeğe dağıtılarak modelin bağımlı değişkeni 

oluşturulmuştur.   

Tablo 1. Mükelleflerin Vergi Ahlakı Düzeyleri1 

 
 

ORTALAMA 

SKOR 

STANDART 

SAPMA 

GÖZLEM 

SAYISI 

 VERGİ AHLAKI 3.592 0.912 353 

1 
Fırsat bulunduğunda vergi kaçırmak 

doğru/haklı bir davranıştır.* 
4.025 1.158 358 

2 

Vergi kaçırmanın cezalandırılması 

gereken ciddi bir suç olduğunu 

düşünüyorum.   

3.760 1.190 355 

3 
Vergi kaçakçılığında hapis cezası 

uygulanmalıdır. 
3.240 1.363 358 

4 Vergi kaçırmak hırsızlıktır.  3.800 1.192 357 

5 
Bir mükellef için vergi ödemek ahlaklı 

olmanın bir göstergesidir.  
3.570 1.174 356 

6 Vergi suçu işlersem vicdan azabı çekerim  3.140 1.357 357 

   *Bu ifade vergi ahlakı açısından olumsuz anlam barındırdığı için ilgili skor tersine çevrilmiştir. 

Vergi ahlakını belirleyen faktörlerin analizi için kurulacak modelde “sıralı lojistik regresyon 

yöntemi” kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak kullanılan vergi ahlakı düzeyinin sıralı yapıda 

olmasından dolayı bu yöntem tercih edilmiştir. Ekonometrik analiz için SPSS 24 paket 

programı kullanılmıştır.  

İlgili literatürden hareketle vergi ahlakını etkileyeceği düşünülen 11 adet açıklayıcı değişken 

oluşturulmuştur. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durum demografik değişkenler olarak 

kullanılmıştır. Yaş değişkeni (18-24), (25-39), (40-54) ve (55 ve üzeri) olacak şekilde dört 

gruba ayrılmıştır. Mükelleflerin eğitim düzeyleri dört gruba ayrılmıştır. Hiçbir okul 

bitirmeyenler, ilkokul ve ortaokul mezunları birinci grubu, lise ve meslek lisesi mezunları ikinci 

grubu, ön lisans ve lisans mezunları üçüncü grubu, yüksek lisans ve doktora mezunları ise 

                                                           
1 Endekse dahil edilen maddeler için bkz. Gök (2019) 
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dördüncü grubu oluşturmuştur. Son olarak medeni durum için evli, bekar, boşanmış ve eşi 

ölmüş şeklinde dört kategori meydana getirilmiştir.  

Mükelleflerin gelir ve istihdam durumları modeldeki ekonomik değişkenleri göstermektedir. 

Gelirden memnuniyet düzeyi için 1-5 aralığındaki Likert ölçeği kullanılmıştır. Mükelleflerin 

isithdam durumları için işsiz, esnaf, serbest meslek sahibi, işçi, memur ve “diğer” şeklinde 6 

kategori oluşturulmuştur. Modelde iki adet vergilendirme değişkeni kullanılmıştır. 

Mükelleflerin hissettikleri vergi yükü “ödediğim verginin yükünü çok ağır buluyorum” sorusu 

ile ölçülmiştür (1-5). Mükellefin vergi denetim ve cezaların yeterliliğine ilişkin değerlendirmesi 

için “Türkiye’de vergi kaçakçılığına yönelik denetim ve cezalar yeterince caydırıcıdır” 

ifadesine ne ölçüde katıldıkları sorusu yöneltilmiştir (1-5).  

Sosyo-politik özelliklerin etkisinin tespit edilmesi amacıyla üç adet değişken kullanılmıştır. 

Mükelleflerin vergilendirme otoritesi olarak hükümete duydukları güven düzeyi yukarıda 

belirtildiği üzere vergi ahlakının temel unsurlarından biri olarak model dahil edilmiştir. 

Dindarlık düzeyi ve “kanunların ihlal edilmesinden duyulan korku (endişe)” düzeyi ise beşli 

ölçek yardımıyla oluşturulan diğer değişkenlerdir.1 Bireylerin kanunların ihlal edilmesinden 

duydukları korku (endişe) vergi uyumunun daha çok cebri yönü ile ilişkilidir. Bununla birlikte, 

Tunceli’nin tarihsel koşulları düşünülerek zor unsurunun vergi uyumunun içselleştirilmesine 

(ya da bu yöndeki beyana) katkıda bulunup bulunmadığı görülmek istenmiştir.  

4. BULGULAR 

Tunceli’de vergi ahlakını belirleyen faktörlerin tespit edilmesi amacıyla 5 ayrı model 

oluşturulmuştur. Birinci modelde sadece demografik değişkenler yer alırken sonraki 

modellerde sırasıyla mükelleflerin gelir ve istihdam durumlarını gösteren ekonomik 

değişkenler, vergilendirme değişkenleri ve iki senaryo ile sosyo-politik değişkenler modele 

dahil edilmiştir.  

Demografik değişkenler içerisinde sadece cinsiyet ve yaş değişkenleri istatistiki anlamlılığa 

sahiptir. Kadınların erkeklere göre daha yüksek vergi ahlakına sahip oldukları görülmektedir. 

Referans alınan (18-24) yaş grubundakaki mükelleflerle kıyaslandığında (40-54) ve (55 ve 

üzeri) yaş grubundaki mükellefler daha yüksek vergi ahlakına sahiptir. Modellere bakıldığında 

eğitim ve medeni durum değişkenlerinin genel olarak vergi ahlakı üzerinde anlamlı bir etki 

yaratmadığı görülmektedir.  

Model 2’den itibaren dahil edilen istihdam ve gelirden memnuniyet değişkenlerinin vergi 

ahlakını etkilediği saptanmıştır. İstihdam durumuna bakıldığında referans alınan memur 

kategorisine göre sadece esnafların daha düşük vergi ahlakına sahip oldukları görülmüştür. 

Diğer taraftan gelirden memnuniyet düzeyi yüksek olan mükellefler daha yüksek vergi ahlakına 

sahiptir.  

                                                           
1 Endişe düzeyi “kanunları ihlal etmek beni korkutur” ifadesine katılım düzeyi ile ölçülmüştür.  
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Mükelleflerin hissettikleri vergi yükü arttıkça vergi ahlakı düzeyleri düşmektedir. Vergi 

kaçakçılığına yönelik denetim ve cezaları yeterli bulan mükelleflerin de vergi ahlakı skorları 

daha düşüktür. Bir başka açıdan, denetim ve cezaları yetersiz bulanlar daha yüksek vergi 

ahlakına sahiptir.  

Model 4 ve Model 5 iki farklı senaryo ile sosyo-politik değişkenlerin eklenmesi ile 

oluşturulmuştur. Model 4, diğer değişkenlere ilaveten mükelleflerin hükümete yönelik güven 

düzeyleri ve dindarlık düzeylerini içermektedir. Bulgular, hükümete daha çok güven duyan 

mükelleflerin daha yüksek vergi ahlakına sahip olduklarını göstermektedir. Benzer şekilde, 

dindarlık düzeyi yüksek olan mükelleflerin de vergi ahlakı daha yüksektir. Dindarlık düzeyi 

yerine bireylerin kanunları ihlal etmekten duydukları endişe düzeyi dahil edilerek Model 5 

oluşturulmuştur. Kanunların ihlal edilmesinden duyulan endişe düzeyi her ne kadar daha farklı 

belirleyicilerin de etkisi altında olmakla birlikte, dindarlık düzeyi ile bir ölçüye kadar ilişkilidir. 

Söz konusu iki değişken çaprazlandığında, dindarlık düzeyi arttıkça kanunları ihlal etmekten 

duyulan endişe düzeyinin de arttığı görülmektedir. Örneklemimizde en düşük dindarlık 

düzeyine sahip mükelleflerde kanunların ihlal edilmesinden duyulan endişe düzeyinin 

ortalaması 3.70 iken dindarlık düzeyi en yüksek grupta bu rakam 4.33’e çıkmaktadır. Model 

5’in sonuçları, kanunları ihlal etmekten duyulan endişe düzeyi arttıkça vergi ahlakı düzeyinin 

de arttığını göstermektedir. Bu değişkenin, bireyin dindarlık düzeyine oranla daha kuvvetli bir 

belirleyici olduğu söylenebilir. 

Genişletilmiş modellerde 𝑅2 değerinin artıyor olması, açıklayıcılık gücünün önceki modellere 

göre arttığı anlamlına gelmektedir. Model 5 en yüksek açıklayıcılık gücüne sahiptir. Diğer 

taraftan, kurulan bütün modeller paralel doğrular şartını sağlamaktadır. 

Tablo 2. Tunceli’de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler (Sıralı Lojit Regresyon Sonuçları) 

  MODEL 

1 

MODEL 

2 

MODEL 

3 

MODEL 

4 

MODEL 

5 

  Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLER 

 

     

Cinsiyet       

 Kadın 0.549** 

(0.200) 

0.535* 

(0.209) 

0.518* 

(0.212) 

0.472* 

(0.215) 

0.427* 

(0.216) 

Yaş       

 (25-39) 0.339 

(0.380) 

0.533 

(0.397) 

0.675 

(0.403) 

0.512 

(0.406) 

0.693 

(0.409) 

 (40-54) 1.297** 

(0.447) 

1.412** 

(0.466) 

1.610** 

(0.475) 

1.415** 

(0.480) 

1.535** 

(0.482) 

 (55 ve üzeri) 1.336* 

(0.613) 

1.441* 

(0.623) 

1.527* 

(0.629) 

1.529* 

(0.632) 

1.453* 

(0.635) 
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Eğitim durumu       

 Lise/Meslek 

Lisesi 

0.220 

(0.340) 

0.008 

(0.349) 

-0.044 

(0.352) 

0.055 

(0.356) 

0.127 

(0.359) 

 Ön 

lisans/Lisans 

0.394 

(0.337) 

-0.085 

(0.364) 

-0.215 

(0.368) 

-0.186 

(0.371) 

-0.253 

(0.374) 

 Y. 

lisans/Doktora 

1.160* 

(0.521) 

0.081 

(0.584) 

-0.350 

(0.593) 

-0.205 

(0.602) 

-0.132 

(0.605) 

Medeni durum       

 Evli -0.095 

(0.250) 

-0.214 

(0.261) 

-0.125 

(0.264) 

-0.194 

(0.268) 

-0.334 

(0.273) 

 Boşanmış -0.341 

(0.422) 

-0.655 

(0.430) 

-0.562 

(0.434) 

-0.534 

(0.438) 

-0.464 

(0.441) 

 Eşi ölmüş -0.203 

(0.842) 

0.038 

(0.856) 

0.436 

(0.865) 

-0.058 

(0.879) 

0.617 

(0.881) 
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** %1 düzeyinde anlamlı, * %5 düzeyinde anlamlı  

Referans kategorileri: Cinsiyet (erkek), yaş (18-24), eğitim durumu (hiçbir okul bitirmeyenler, ilkokul ve ortaokul 

mezunları), medeni durum (bekar), istihdam (memur).  

5. SONUÇ 

Çalışmamızda, Tunceli’de vergi ahlakını belirleyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmış ve 

bu amaçla oluşturulan beş ayrı ekonometrik model test edilmiştir. Buna göre; kadınlar, kırk 

  MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 

  Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

Katsayı 

(Standart 

hata) 

EKONOMİK 

DEĞİŞKENLER 

 
     

İstihdam durumu       

 İşsiz 
 

-0.625 

(0.442) 

-0.392 

(0.448) 

-0.426 

(0.457) 

-0.258 

(0.459) 

 Esnaf 
 

-0.998** 

(0.326) 

-0.956** 

(0.330) 

-0.712* 

(0.343) 

-0.934** 

(0.349) 

 Serbest meslek 
 

-0.680 

(0.450) 

-0.824 

(0.456) 

-0.652 

(0.462) 

-0.561 

(0.465) 

 İşçi 
 

-0.617 

(0.355) 

-0.616 

(0.361) 

-0.450 

(0.369) 

-0.456 

(0.373) 

 Diğer 
 

-0.481 

(0.450) 

-0.495 

(0.460) 

-0.283 

(0.473) 

-0.339 

(0.473) 

Gelir Gelirden 

memnuniyet 
 

0.331** 

(0.101) 

0.320** 

(0.103) 

0.244* 

(0.105) 

0.253* 

(0.105) 

VERGİLENDİRME 

DEĞİŞKENLERİ 

 
     

 Hissedilen 

vergi yükü 
  

-0.428** 

(0.111) 

-0.294* 

(0.116) 

-0.296* 

(0.116) 

 Vergi denetim 

ve cezaları 
  

-0.369** 

(0.089) 

-0.436** 

(0.092) 

-0.428** 

(0.093) 

       

SOSYO-POLİTİK 

DEĞİŞKENLER 

  

    

1       

 Hükümete 

duyulan güven 

 
  

0.316** 

(0.109) 

0.344** 

(0.106) 

2 Dindarlık  
  

0.240** 

(0.090) 
 

 Kanunların 

ihlal 

edilmesinden 

duyulan endişe 

 

   
0.600** 

(0.115) 

       

 Gözlem sayısı 352 349 349 348 346 

 Pseudo 𝑅2 0.078 0.143 0.212 0.263 0.307 

 Paralel Doğ. 

Testi, Chi-

Square/prob. 

42830 

(0.061) 

57001 

(0.175) 

59568 

(0.280) 

35093 

(0.996) 

73755 

(0.109) 
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yaşın üzerinde olanlar, gelir düzeyinden memnun olanlar, hükümete güven duyanlar, dindarlık 

düzeyi yüksek olanlar ve kanunların ihlal edilmesinden endişe duyanlar daha yüksek vergi 

ahlakına sahiptir. Diğer taraftan esnaflar, hissettikleri vergi yükü yüksek olanlar ve vergi 

denetim ve cezalarını yeterli bulanların vergi ahlakı daha düşüktür.  

Tunceli’ye dair elde edilen analiz sonuçları diğer ampirik çalışmalarla benzerlik arz etmekle 

birlikte bazı farklılıkların ve özgünlüklerin vurgulanması gerekmektedir. Öncelikle, 

çalışmamızda kamu otoritelerine duyulan güven düzeyi ile vergi ahlakı arasındaki pozitif ilişki 

doğrulanmakla birlikte, Tunceli’de hükümete duyulan güvenin oldukça düşük olduğu 

belirtilmelidir. Örneklemde beşli ölçeğe göre güven düzeyi ortalaması 1.8 olup mükelleflerin 

% 74,2’si hükümete güvenmediğini belirtmiştir. Vergi ahlakı olgusunun temelinde yatan 

unsurun güven ilişkileri olduğu dikkate alındığında söz konusu güvensizliğin nedenlerinin 

tespit edilmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması zarureti vardır. Diğer taraftan, dindarlık ve 

vergi ahlakı arasındaki aynı yönlü ilişkinin daha detaylı incelenmeye muhtaç olduğunu 

belirtmek gerekir. Mükelleflerin sahip oldukları farklı inanç biçimlerinin vergi ahlakı 

konusunda heterojenlik yaratacağı dikkate alınmalıdır.  

Tunceli’deki mükellefler üzerlerindeki vergi yükünü yüksek bulmakta (%83.5) ve Türkiye’deki 

denetim ve cezaların caydırıcı olmadığını (%60.2) düşünmektedir. Analiz sonuçları yüksek 

vergi yükünün vergi ahlakını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Vergi otoritelerinin bu 

bağlamda vergi adaletini düzeltmeye dönük politikalar uygulaması gerekmektedir. 

Türkiye’deki denetim ve cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen mükelleflerin daha yüksek 

vergi ahlakına sahip olmaları ise Tunceli’de vergi ahlakı yüksek bireylerin diğer illerdeki 

mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediklerine dair bir algıya sahip olduklarını 

göstermektedir.  

Model 5 kanunları ihlal etmekten duyulan endişe düzeyi arttıkça vergi ahlakı düzeyinin de 

arttığını göstermektedir. Tunceli’de zor unsuru ile gönüllü uyumu gösteren vergi ahlakının 

birbirini beslemesi dikkate değerdir. Vergi ahlakına pozitif katkı sunan bazı değişkenler düşük 

değerler alırken, negatif katkı sunan değişkenlerin yüksek değerler aldığı da düşünüldüğünde1, 

vergi ödemeyi ahlaki bir sorumluluk olarak gören Tunceli’deki mükelleflerin davranışlarına 

yönelik daha etraflı disiplinlerarası çalışmalara olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 
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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE PAYDAŞ ANALİZİ VE KATILIMCILIK 

BOYUTU: MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

 

Habip DEMİRHAN 1 

Özet 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edilmiş ve kısmen yürürlüğe girmiştir. 

2006 yılında tüm hükümleriyle yürürlüğe giren kanun kamu yönetimi alanında ciddi düzenlemeler getirmiştir. 

Bunlardan biri de kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğunun getirilmesidir. Bu husus özellikle 

yerel yönetimler için 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununda da düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme ile şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin işletilebilmesine de 

olanak tanınmıştır. Nitekim stratejik planlama sürecinde paydaş analizi ile katılımcılığın sağlanması ve buna göre 

misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi sürecinin işletilmesi gerekmektedir.  Kurumsal kültürün unsurları 

olan işbirliği, katılımcılık, stratejik yönetim vb. unsurların kurum bünyesindeki durumunun ortaya konması önem 

arz etmektedir. 

Çalışmada Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik plan hazırlık sürecinde iç ve dış paydaş analiz 

süreçleri irdelenmiştir. İç ve dış paydaşlarla yapılan mülakat ve anket çalışmalarının sonuçlarına yer verilerek 

katılımcılığın etki düzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde Mardin Büyükşehir 

Belediyesi’nde kurumsal kültür boyutu çerçevesinde bazı unsurlar ön plana çıkarken bazıları da eksik kalmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Stratejik Planlama, Paydaş Analizi, Katılımcılık. 

THE STAKEHOLDER ANALYSIS AND PARTICIPATION IN STRATEGIC 

PLANNING PROCESS: THE CASE OF MARDIN METROPOLITAN 

MUNICIPALITY 

 Abstract 

The Public Financial Management and Control Law Number 5018 was adopted in 2003 and partially came to into 

force. The law, which came into force in 2006 with all its provisions, introduced serious regulations in the field of 

public administration. One of these regulations is the necessity of preparing strategic plans in public 

administrations. This issue is also regulated in 5216 Metropolitan Municipality Law and 5393 Municipal Law, 

especially for local governments. With this regulation, transparency, participation and accountability mechanisms 

are enabled to operate effectively. As a matter of fact, it is necessary to ensure participation through stakeholder 

analysis in the strategic planning process and to determine the mission, vision, goals and objectives accordingly. 

It is important to clarify the core elements of institutional culture such as cooperation, participation, strategic 

management etc. 

In this study, internal and external stakeholder analysis processes of Mardin Metropolitan Municipality's 2020-

2024 strategic plan preparation process was examined. The results of the interviews and surveys conducted with 

the internal and external stakeholders have been analyzed and the level of participation has been explored.  

According to findings both strong and weak elements of institutional culture were identified. 

Key Words: Local Governments, Strategic Planning, Stakeholder Analysis, Participation. 
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1. GİRİŞ 

1929 yılında yaşanan Büyük Buhran’ın etkisiyle benimsenen Keynesyen politikalar 

çerçevesinde devletin ekonomi içerisindeki payı giderek büyümüştür. 1970’li yıllarda yaşanan 

Petrol Krizleri ile Keynesyen politikalar sorgulanmaya başlanmış ve mali alanda kamu yönetim 

yapılarında dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Nitekim 1980’li yıllarda özelde İngiltere ve genel 

itibariyle de küresel boyutta özelleştirme uygulamalarına ağırlık verilerek kamu kesiminin 

ekonomi içerisindeki payının azaltılması yoluna gidilmiştir.  Bütün bu değişimler aslında Yeni 

Kamu Yönetimi olarak adlandırılan bir paradigmanın da doğmasına öncülük etmiştir. Netice 

itibariyle ilgili dönemler itibariyle geleneksel kamu yönetim yapılarından yeni yaklaşımlara 

doğru bir evrilme yaşanmıştır.   

Ülkemizde de 1980’lerin ikinci yarısından başlanarak 2000’li yılların başlarına kadar kamu 

yönetimi alanında ciddi reformlar geliştirilmiştir. Bu reformların mali alandaki en önemli 

yansıması 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. 

Bu kanun ile birlikte kamu yönetimi alanında hesap verebilirlik, mali saydamlık, katılımcılık, 

kaynak dağılımında etkinlik, verimlilik vb. yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. İlgili kanunun 

9.maddesinde bu bağlamda stratejik plan hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Yerel 

yönetim alanındaki en önemli reformlar 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu ile 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Bu 

kanunlarda da belediyelere stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.  

Stratejik planda misyon ve vizyonun yanı sıra daha önceden belirlenmiş performans ölçütleri 

ile hedef ve amaçlar belirlenmektedir. Belediyeler söz konusu planlamayı yaparken iç ve dış 

çevre analizi yaparak, iç çevreden kaynaklı güçlü ve zayıf yanlar ile dış çevreden kaynaklı 

fırsatlar ve tehditleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede katılımcılık sağlanarak stratejik 

planın paydaşlardan da elde edilen geri dönüşler çerçevesinde etkin bir şekilde hazırlanması bir 

gerekliliktir. Stratejik planın bütçeleme sürecinin yapıtaşlarından biri olduğu düşünüldüğünde 

bu süreç içerisinde paydaş analizleri ile katılımın sağlanması aslında katılımcı bütçeleme 

sürecinin etkin işlemesini de beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışmada Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının katılımcılık 

boyutu, paydaş analizleri ile ilişkilendirilerek iç ve dış paydaşlardan elde edilen geri 

dönüşümler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler çerçevesinde kurum kültürü 

analizi yapılarak kurumsal kültürün alt başlıklar düzeyinde mevcut durumu irdelenmiştir.  

Bu çerçevede Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik plan hazırlık sürecinde iç 

ve dış paydaşlara yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 23 programı 

kullanılarak istatistiki veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler çerçevesinde bulgular 

değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.   
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2. LİTERATÜR  

Strateji kelimesi özü itibariyle bir savaş terimidir. Yunanca, stratēgia kelimesinden gelir ve bu 

kelime Yunan General Strategos’a atfedilerek kullanılmaktadır.  Savunma alanında kullanılan 

strateji kelimesi zaman içerisinde yönetim alanında da yer edinmiştir. Yönetim bilimi alanında 

strateji, bir organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için izleyeceği yollar olarak ifade 

edilmektedir. Dünya genelinde artan rekabetten dolayı önem kazanan Stratejik Yönetim özel 

sektörün yanı sıra kamu sektörünün de rekabet karşısında daha stratejik davranmasını 

beraberinde getirmiştir (Aktan, 2008; 5-6). Küresel rekabetin arttığı günümüz dünyasında 

küçük şirketlerin gerek küreselleşme gerekse de çokuluslu şirketler karşısında ayakta 

kalabilmesi oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle de şirketler, uzun vadeli hedeflerine ulaşmak 

için stratejik yönetim yapısını belirlemeye ve buna uymaya odaklanmaktadır. Edward Freeman 

(1984)  tarafından yazılan “Strategic Management: A Stakeholder Approach” adlı kitap 

şirketlerin yönetim yapısına bakış açısını değiştirmiştir. Bu kitaptan sonra hedeflerine ulaşmak 

isteyen şirketler, yalnızca şirketin hedefleri ve ihtiyaçları üzerine değil, aynı zamanda da 

şirketin çıkar grupları olarak paydaşlarına yoğunlaşmaya başladılar. Freeman (1984)’a göre 

kuruluşların en büyük başarısızlıklarından biri, mevcut ve gelecekteki paydaşları belirleme 

stratejilerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  Bu nedenle, stratejik yönetimin sadece 

organizasyonun ihtiyaç duyduğu şeye değil, kendi ihtiyaçları olan bireysel gruplar olarak 

paydaşlara da yoğunlaşması çok önemlidir. Paydaşların önemliliği organizasyonun faaliyet 

yürüttüğü alana, konumlandığı yere, boyutuna vb. etkenlere bağlı olarak değişmektedir (Carlon 

ve Downs, 2014; 140).  Bu nedenle doğru paydaş gruplarını hedef almak gerekir. Paydaş 

analizi, paydaşların kim olduğunu ve bunların bilgileri, çıkarları, pozisyonları vb.'nin ne 

olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve yeni politikayı değiştirmeden veya uygulamaya 

koymadan veya yeni bir projeye başlamadan önce uygulandığında gerçekten yararlıdır, böylece 

yöneticiler olası yanlış anlamaları tespit edebilir ve önleyebilir. Analiz aynı zamanda bir 

organizasyonun paydaşlara uygun davranıp davranmadığını bulmak için de faydalıdır 

(Schmeer, 1999).   

Ülkemizde stratejik planlama kamu kurumları için stratejik plan hazırlama zorunluluğunun 

getirildiği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Nitekim benzer tarihlerde çıkarılan Belediye Kanunu (2005) ve 

Büyükşehir Belediye Kanunu (2004) ile yerel yönetimlerde de bu yeni anlayış görülmeye 

başlanmıştır. Nitekim tarihimizde stratejik planlama sürecine adapte olan ilk kamu kurumları 

belediyeler olmuştur.  Belediyelerin çevreleri ile olan ilişkisi bir süreklilik arz eder (Azaklı, 

2006). Stratejik yönetimin özel sektörde ortaya çıkış sebeplerinden olan rekabet unsurunu 

belediyeler nezdinde görmek mümkün olmamaktadır. Bu durum ve bu duruma ek olarak 

belediyelerin birincil amacının ekonomik değil de politik ve sosyal olması belediyelerin 

çevresine karşı kayıtsız kalmasına sebebiyet vermektedir (Furman, 1987; 47). Hâlbuki paydaş 

analizi sayesinde belediyeler, kendi mücavir alanlarında yaşayan vatandaşların talep ve 
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önceliklerinin farkına varırlar. Belediyelerin vatandaşların talep ve önceliklendirmesine önem 

vermesi, halk katılımının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir (Stewart, 1975; 82).   

 “Katılım, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kurumun 

etkileşimde bulunduğu tarafların görüşlerinin alınması, stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulanma olasılığını artıracaktır. Kamu 

hizmetlerinin yararlanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenebilmesi için, 

kendi tarafların taleplerinin bilinmesi gerekir” (T.C. Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2005).  

Stratejik planlama sürecinde paydaş katılımı gün giderek artmaktadır. Fakat kamu 

kurumlarında paydaş katılımının iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirilmelidir (TEPAV, 

2011). 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kısıtları 

Katılımcılık bir diğer yönü ile paydaş katılımı stratejik planlamanın etkinliğinin sağlanabilmesi 

için önemli yapıtaşlarından biri olarak görülmektedir. Kurumlar paydaş analizi ile iç ve dış 

çevreden kaynaklı güçlü-zayıf yanlar ile fırsatlar-tehditleri belirlemeyi de sağlamaktadır. Bu 

açıdan paydaş analizi, paydaş memnuniyeti önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı iç ve dış 

paydaşların görüş ve önerilerini almanın yanı sıra memnuniyet düzeylerini de açığa 

çıkarmaktır. 

Araştırmanın en büyük kısıtı yerel yönetimlerin siyasi bir kimlik olarak görülmesinden dolayı 

dış paydaşların hepsinin sürece dâhil edilememe durumunun olabilmesidir. Mardin Büyükşehir 

Belediyesi’nin stratejik plan hazırlık sürecinde belirlenmiş 148 dış paydaşından 81 tanesine 

ulaşılmış olması da bu çerçevede bir başarı olarak görülmektedir. Araştırmaya katılan iç ve dış 

paydaşların soruları içtenlik ve samimiyetle cevapladıkları kabul edilmiştir.  

3.2. Model  

Araştırma iç paydaş ve dış paydaş anketi olmak üzere iki farklı anket hazırlanarak 

uygulanmıştır. Araştırma memnuniyet düzeyi ve kurum kültürünü açığa çıkarmak amacıyla iç 

paydaşlara ve dış paydaşlara yüz yüze görüşmeler neticesinde uygulanmıştır. Elde edilen 

verilerle memnuniyet düzeyi ifadeler bazında ortalamalar alınarak değerlendirilirken, aynı 

zamanda ifadelerin kurum kültürü bünyesinde belirlenen alt başlıklar bazında tasnifi yapılarak 

kurum kültürünün mevcut yapısı ortaya konmuştur.  

3.3. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın evreni Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanını oluşturan Mardin il 

sınırındaki kurumlar ve vatandaşlardır. Araştırmanın örneklemi iç paydaş olarak belediye 

çalışanları, dış paydaşlar olarak da kurumlar olarak belirlenmiştir. Mart 2019 yerel 
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seçimlerinden sonra stratejik plan hazırlık programı hazırlanarak çalışmalara başlanmış, 

Temmuz ayında da iç ve dış paydaş analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede iç paydaşlardan 

269 anket, dış paydaşlardan da 81 anket geri dönüşü sağlanmıştır. İç paydaşlardan 7 anket, dış 

paydaşlardan da 3 anket hatalı bulunduğundan analiz dışında bırakılmıştır. Dış paydaş 

anketlerinin kurum görüşlerini yansıttığı düşünüldüğünde önemi daha da fark edilmektedir. 

Elde edilen verilerle analiz yapılarak, tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiş ve kurum kültürü 

alt başlıklandırması yapılarak mevcut durum ortaya konmuştur.  

3.4. Veri toplama Yöntemi 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı yöntemidir. İç ve dış paydaşlar için iki farklı anket 

hazırlanmıştır. Söz konusu anketler iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım demografik 

özelliklere ilişkin iken, ikinci bölümde ise memnuniyet düzeyi ve kurum kültürünü beraber 

kapsayacak şekilde 5’li likert tipinde “ (1) Katılmıyorum, (2) Kısmen Katılmıyorum, (3) 

Kararsızım, (4) Kısmen Katılıyorum, (5) Katılıyorum” şeklinde düzenlenmiş sorulardan (iç 

paydaş 20 soru, dış paydaş 19) oluşmaktadır. Bu soruların hazırlanmasında T.C. Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı (2019) tarafından yayınlanan “Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama 

Kılavuzu’ndan belirtilen kurum kültürünün belirleyicileri olan alt başlıklarından 

yararlanılmıştır.  

3.5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 23 programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Ölçeklerin güvenirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre iç 

paydaş analizde yapılan güvenirlik analizinde Cronbach alfa değeri=0,935 olarak bulunurken, 

dış paydaş analizinde Cronbach alfa değeri= 0.925 olarak bulunmuştur.  

4. BULGULAR 

Bu kısımda araştırmaya dâhil edilen örneklemin demografik özellikleri ve analiz sonuçları 

hakkında bilgiler verilmiştir.  

4.1. İç Paydaş Bulguları 

Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde harcama birimleri gözetilerek her harcama 

biriminden katılımın sağlanması için titiz davranılmıştır. Belediye bünyesinde çalışanlardan 

374 anket geri dönüşü sağlanmıştır. Bu anketlerin 5 tanesi eksik doldurulduğundan analize dâhil 

edilmemiştir. Analiz toplamda 269 anket ile yapılmıştır. Yukarda da zikredildiği üzere yapılan 

güvenirlik analizinde iç paydaş anketi için elde edilen Cronbach alfa değeri=0,935 olarak 

bulunmuştur. Bu durum anketin güvenirlik bazında yeterli düzeyi sağladığını göstermesi 

açısından önem arz etmektedir. 
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4.1.1. Demografik özellikler  

Belediye bünyesinde cinsiyet, kadro türü, hizmet yılı ve yaş aralığı dikkate alınarak elde edilen 

verilerin sağlıklı ve etkin olması istenmiştir.  

Tablo 1. Cinsiyete Göre Ankete Katılan İç Paydaşların Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Kadın 128 47,6 

Erkek 141 52,4 

Toplam 269 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ankete 128 kadın, 141 erkek katılmıştır. Yüzde olarak ankete 

katılanların %47,6’sı kadın, %52,4’ü de erkektir. Yüzdeler neredeyse birbirine yakındır. Bu 

durum cinsiyet konusunda dağılımın etkin yapıldığını göstermektedir.  

Tablo 2. Kadro Türüne Göre Ankete Katılan İç Paydaşların Dağılımı 

Kadro Türü Frekans Yüzde (%) 

Memur (657) 53 19,7 

Sözleşmeli (49.madde) 15 5,6 

Sözleşmeli (Hizmet alımı) 116 43,1 

Sürekli İşçi 73 27,1 

Geçici İşçi 12 4,5 

Toplam 269 100 

Tablo 2’de kadro türleri itibariyle çalışanların dağılmı görülmektedir. Ankete katılanların 

%19,7’si 657 sayılı kanuna tabi devlet memuru iken, %5,6’sı Belediye Kanunu’nun 49. 

Maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden, %43,1’,i hizmet alımı ile çalışan 

personelden, %27,1’i sürekli işçi kadrosundan, %4,5’i ise geçici işçi kadrosunda çalışanlardan 

oluşmaktadır. Hizmet alımı ile çalıştırılan personel sayısının fazla olmasının nedeni belediye 

personelinin neredeyse üçte ikisinin bu kadrolarda çalışanlardan oluşmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum belediyenin kadro türüne göre dağılımının istenilen düzeyde 

olmadığını da göstermektedir. Birçok birimde memur kadrosunda çalışan personel ihtiyacı 

olduğu görülmüştür.  

Tablo 3. Yaş Aralığına Göre Ankete Katılan İç Paydaşların Dağılımı 

Yaş Aralığı Frekans Yüzde (%) 

25 yaş ve daha az 34 12,6 

26-35 yaş arası 145 53,9 

36-45 yaş arası 60 22,3 

46-55 yaş arası 27 10,0 

56 yaş ve üzeri 3 1,1 

Toplam 269 100 

Tablo 3’te yaş aralığına göre ankete katılanların dağılımı görülmektedir. 26-35 yaş aralığında 

%53,9 gibi yüksek düzeyde bir yaş aralığı grubu olmasının nedeni kadro türündeki nedenden 

kaynaklanmaktadır. Bu yaş aralığında çalışanların büyük çoğunluğu hizmet alımı kapsamında 

çalıştırılan sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Hizmet alımı yolu ile çalışanların istihdam 
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edilmesi belediyenin sürekli kadrolarında çalışanlarına azlığını da göstermeksi açısından kayda 

değerdir. Bu durum Tablo 4’te verilen hizmet süresine de aynı şekilde yanısımıştır. Ankete 

katılanların hizmet süresi dağılımına bakıldığında %74,0’nın 2-5 yıl arasında bir hizmet 

süresine sahip olanlardan oluştuğu görülmektedir. Hizmet alımı politikası aynı zamanda 

deneyimli personelin ortaya çıkmasını engellemekte, hizmet alımı ile çalışanlar belli süreler 

için çalışmakta ve kurum kültürü tam olarak gelişmemektedir. 

Tablo 4. Hizmet Süresine Göre Ankete Katılan İç Paydaşların Dağılımı 

Hizmet Süresi Frekans Yüzde (%) 

1 yıl ve daha az 27 10,0 

2-5 yıl arası 199 74,0 

6-10 yıl arası 18 6,7 

11-15 yıl arası 6 2,2 

16-20 yıl arası 9 3,3 

21 yıl ve üzeri 10 3,7 

Toplam 269 100 

Tablo 5. İç Paydaşların Hizmetlerden Memnuniyetinin Ortalama Bazında Dağılımı 

Memnuniyet ölçeği  Katılımcı 

sayısı 

Ortalama 

Kurumum içerisinde üst yöneticilerim ortaklaşa çalışmaya önem vermektedir 269 4,07 

Kurum içerisindeki çalışmalara çalışanların katılımına yeterince önem 

verilmektedir 
269 3,90 

Herhangi bir sorunla karşılaştığımda üst yöneticime kolaylıkla iletişim 

kurabilmekte ve ortaya çıkan sorun üst yönetici tarafından rahatça çözüme 

kavuşturulmaktadır 

269 4,15 

Üst yöneticimim önerilerime önem vermekte ve yaptığım öneriler 

değerlendirilmektedir 
269 4,01 

Belediyemizde ekip çalışmasına önem verilmekte olup ekip çalışması teşvik 

edilmektedir 
269 3,91 

Kurumsal faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi adına var olan kadro yeterli 

düzeydedir 
269 3,09 

Belediyemizde iş tanımları açık ve net bir şekilde yapılmıştır 269 3,62 

Belediyemizde iş/görev dağılımı objektif kriterler göz önüne alınarak 

yapılmaktadır 
269 3,27 

Belediyemizin amaç, hedef ve politikaları çalışanlar tarafından 

benimsenmektedir 
269 3,67 

Belediyemizde atama ve yükselmeler liyakat esaslı olarak yapılmaktadır 269 3,36 

Kurumsal anlamda yapılacak iyileştirmelerde çalışanların ortak görüşüne 

başvurulmaktadır 
269 3,60 

Bulunduğum çalışma ortamında performansımın yükselmesini sağlayacak 

olanaklar mevcuttur 
269 3,70 

Kurumdaki çalışanlar işi öğrenme ve layıkıyla yerine getirme konusunda 

isteklidirler 
269 3,73 

Belediyemizde başarı ve başarısızlık durumlarında etkin bir ödül/yaptırım 

sistemi mevcuttur 
269 2,73 

Belediyemizde hizmet önceliklendirmesi yapılarak mali kaynaklar 

önceliklendirmelere göre harcanmaktadır 
269 3,78 

Belediyemizde mali kaynaklar şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde 

kullanılmaktadır 
269 3,86 
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Belediyemiz ilin sahip olduğu değerleri göz önüne alarak onları ön plana 

çıkarmaya çalışmaktadır 
269 4,08 

Çalışma ortamımdaki fiziksel şartlar (ışık, hava, temizlik, aydınlanma vb.) iş 

verimliliğini sağlama ve arttırma açısından yeterli düzeydedir 
269 3,88 

Belediyemizde sağlık riskleri, kazalar, gürültü vb. risklerin azaltılmasına ve 

önlenmesine önem verilmektedir 
269 4,07 

Kurumumda çalışıyor olmaktan memnunum  269 4,44 

Belediye bünyesinde yapılan iç paydaş memnuniyet anketine katılanların toplamı 269 kişdir. 

Bunların büyük çoğunluğunu hizmet alımı yolu ile istihdam edilen sözleşmeli personeller 

oluşturmaktadır. Elde edilen anket verileri çerçevesinde yapılan analizde memnuniyet 

düzeyinin yüksek çıkması dikkate değerdir. Fakat büyük çoğunluğunun hizmet alımı ile yapılan 

personellerden oluşması yönetime karşı istenilen görüş ve önerilerin objektif yansıtılmasını da 

engellemektedir. Çünkü bu kadro türlerinin görev süreleri ihaleler ve yönetimin iradesinde 

olduğundan yönetim yapısına yönelik olumsuz görüş bildirmeleri beklenmemelidir.  

4.2.  Dış Paydaş Bulguları 

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 150’ye yakın dış paydaşı tespit edilmiştir. Dış paydaş 

analizinde paydaş gruplandırması ve önceliklendirmesi yapılarak gruplar ve öncelikler bazında 

toplamda 81 dış paydaşa ulaşılmıştır. Dış paydaş analizinde yapılan güvenirlik analizinde 

Cronbach alfa değeri=0.925 olarak bulunmuştur. Bu değer anketin güvenirlik testi açısından 

istenilen düzeyi sağladığını göstermektedir. 

Tablo 6. Dış Paydaşların Hizmetlerden Memnuniyetinin Ortalama Bazında Dağılımı 

Memnuniyet anketi ifadeleri Katılımcı 

sayısı 

Ortalama 

Mardin Büyükşehir Belediyesinin hizmetler vatandaşların öncelikleri ile 

örtüşmektedir 

81 2,41 

Belediyenin sağlıklı, ekolojik ve yaşanabilir bir kent ortaya çıkarma çabası 

yeterli düzeydedir 

81 1,99 

Ulaşım altyapısı için belediye tarafından yapılan yol, kaldırım vb. faaliyetler 

yeterli düzeydedir 

81 1,96 

Belediye yeşil alanı koruma ve ağaçlandırma faaliyetlerini yürütme konusunda 

yeterli düzeyde çalışma yürütmektedir 

81 2,37 

Mardin ilini tehdit edici alanlar belediye tarafından belirlenmiş olup gerekli 

önlemler alınmıştır 

81 1,90 

Mardin Büyükşehir Belediyesi kent için var olan fırsatları değerlendirme 

konusunda başarılıdır 

81 2,00 

Mardin Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırıcı 

faaliyetlerde bulunma konusunda yeterli düzeyde gayret sarf etmektedir 

81 2.27 

Vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetleri etkin bir şekilde belediye bünyesinde 

değerlendirilmekte ve dikkate alınmaktadır 

81 2,42 

Kentin doğal afetlere hazırlıklı olması yönünde belediye tarafından atılan 

adımlar yeterlidir 

81 2,01 

Belediyenin internet üzerinden verdiği hizmetler yeterli düzeydedir 81 2,68 

Belediyenin web sitesi belediyenin kurumsal kimliğini yeterli düzeyde 

yansıtmaktadır 

81 2,47 
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Belediyenin yaptığı projeler kentin sosyo-ekonomik yapısı ile uygunluk arz 

etmektedir 

81 1,96 

Belediyenin dezavantajlı gruplara yönelik verdiği hizmetler yeterlidir 81 2,22 

Çalıştığım kurum ile Mardin Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim etkin 

olarak işlemektedir 

81 2,77 

Mardin Büyükşehir Belediyesinin katılımcılığı sağlama konusunda yürüttüğü 

anket, yoklama, araştırma vb. faaliyetler yeterli düzeydedir 

81 1,89 

Kurumum tarafından yapılan talep, öneri ve şikâyetler Mardin Büyükşehir 

Belediyesi tarafından dikkate alınıp çözüme kavuşturulmaktadır 

81 2,65 

Mardin Büyükşehir Belediyesi yönetimsel açıdan şeffaf ve hesap verebilir bir 

anlayışa sahiptir 

81 2,38 

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kentin tanınırlığına katkısı yeterli düzeydedir 81 2,56 

Mardin Büyükşehir Belediyesinin göç, çevre, işsizlik vb. kent sorunlarına olan 

katkısı yeterli düzeydedir 

81 1,67 

Dış paydaş analizinde elde edilen sonuçlara göre belediyenin hizmetlerinin vatandaşların 

öncelikleri ile örtüşme düzeyinin istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür. Belediye tarafından 

altyapı faaliyetlerinin, yeşil alan oluşturma faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmadığı, belediyenin 

kent için var olan fırsatları değerlendirme konusunda daha fazla çalışması gerektiği, hesap 

verebilirlik ve şeffaflık konularında daha aktif çalışılması gerektiği görülmektedir. Ankete 

katılanlar kurumları tarafından yapılan talep, öneri ve şikâyetlerin belediye bünyesinde daha 

fazla dikkate alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. İnternet üzerinden verilen hizmetlerin 

artırılması gerektiği ve belediyenin web sitesinin de kurumsal kimliği yeterli düzeyde 

yansıtmadığı görülmüştür.  

4.3.  Kurum Kültürü  

Kurum kültürü için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 

“ Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ”’nda belirtilen alt başlıklar esas alınarak 

kurum kültürünün ortaya çıkarılması için anket uygulamasından yararlanılmıştır. Söz konusu 

anketin sonuçları alt bileşenler itibariyle aşağıdaki gibidir.  

 Katılım 

Üst yöneticilerim önerilerime önem vermekte ve yaptığım öneriler dikkate alınmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 6.7 % 10.4 % 9.7 %  21.6 % 51.7 

 İşbirliği 

Kurum içerisinde üst yöneticilerim ortaklaşa çalışmaya önem vermektedir 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 13.8 % 4.8 %4.5 % 14.5 % 62.5 

Belediyemizde ekip çalışmasına önem verilmekte olup çalışması teşvik edilmektedir.  
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Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 11.2 % 4.1 % 14.5 % 22.7 % 47.6 

 Bilginin Yayılımı 

Belediyemizde mali kaynaklar şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde kullanılmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 8.6 % 6.7 % 22.7 %  14.9 %  47.2 

 Öğrenme 

Bulunduğum çalışma ortamında performansımın yükselmesini sağlayacak olanaklar mevcuttur 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 11.9 % 10.4 % 8.6 % 34.6 %  34.6 

Kurumdaki çalışanlar işi öğrenme ve layıkıyla yerine getirme konusunda isteklidir 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

%  9.3 % 10.8 % 16.7 % 24.2 % 39.0 

 Kurum içi iletişim 

Herhangi bir sorunla karşılaştığımda üst yöneticimle kolaylıkla iletişim kurabilmekte ve ortaya 

çıkan sorun üst yöneticim tarafından rahatça çözüme kavuşturulabilmektedir. 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 7.8 % 7.8 % 5.6 % 19,0 % 59,9 

 Paydaşlarla İlişkiler 

Kurumsal anlamda yapılacak iyileştirmelerde çalışanların ortak görüşüne başvurulmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 10.8 %  14.9 % 17.8 % 16.7 % 39.8 

Belediyemiz ilin sahip olduğu değerleri göz önüne alarak bu değerleri ön plana çıkarmaya 

çalışmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 6.7 % 8.2 % 10.4 % 20.1 % 54.6 

 Değişime açıklık 

Belediyemizde amaç, hedef ve politikalar çalışanlar tarafından benimsenmektedir. 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 
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% 11.5 %  8.6 % 15.2 %  30.9 % 33.8 

 Stratejik Yönetim 

Kurumsal faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi için mevcut kadro yeterli düzeydedir 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 24.2 % 16.7 % 12.3 % 20.1 % 26.8 

Belediyemizde iş tanımları açık ve net bir şekilde yapılmıştır.  

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 13.8 % 13.8 % 12.6 %  16. % 43.5 

Belediyemizde iş/görev dağılımı objektif kriterler göz önüne alınarak yapılmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 29.4 %  5.9 % 7.4 %  23.0 % 34.2 

Belediyemizde hizmet önceliklendirmesi yapılarak mali kaynaklar bu önceliklendirme sırasına 

göre yapılmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 8.6 % 7.8 % 26.0 % 12.6 % 45.0 

 Ödül ve Ceza Sistemi 

Belediyemizde atama ve yükselmeler liyakat esasına göre yapılmaktadır 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 17.8 %  14.1 % 16.4 %  17.8 % 33.8 

Belediyemizde başarı ve başarısızlık durumunda etkin bir ödül/yaptırım sistemi mevcuttur 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılmıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum 

% 37.5 % 11.9 % 13.4 % 14.5 % 22.7 

Mevcut durumda katılımcılık, işbirliği, bilginin yayılımı ve kurum içi iletişim alt başlıklarında 

mevcut durum istenen durumla aynı düzeydedir. Bir başka ifade ile bu başlıklarda kurum 

kültürü olarak belediyemiz istenen durumdadır. Fakat öğrenme, paydaşlarla ilişkiler, değişime 

açıklık, stratejik yönetim ile ödül/ceza sistemi başlıklarında mevcut durum istenen durumun 

altındadır. Dolayısıyla bu alanlarda çalışmalarda bulunulup kurum kültürünün istenen düzeye 

çıkarılması gerekmektedir. 

5. SONUÇ 

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş analizi sürecinde iç ve dış paydaş görüşlerini almak 

için iki farklı anket geliştirilmiştir. Aynı zamanda anket uygulaması yapılan birim ve 
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kurumlardan yüz yüze (mülakat) görüşme tekniği çerçevesinde de bilgi akışı elde edilmiştir. İç 

paydaş analizinde cinsiyete göre dağılım neredeyse birbirine yakın olacak şekilde 

uygulanmıştır. Aynı zamanda hizmet süreleri ve kadro türleri de dikkate alınarak homojen bir 

dağılımın gerçekleşmesi adına titiz davranılmıştır. Genel itibariyle iç paydaş analizinden elde 

edilen sonuçlara bakıldığında memnuniyet düzeyinin tatmin edici bir düzeyde olduğu 

görülmektedir. İç paydaş analizinde göze çarpan en önemli görüş kurum içerisinde başarı veya 

başarısızlık durumunda etkin bir ödül/yaptırım sisteminin olmamasıdır. İç paydaş analizindeki 

en önemli tespitlerden biri de istihdam edilen personelin büyük bir çoğunluğunun hizmet alımı 

yoluyla çalıştırılan sözleşmeli personel kadrosundan oluştuğunun görülmesidir. Bu durum yaş 

aralığına, hizmet süresine de yansımıştır. Bu kadar yüksek düzeyde hizmet alımı yolu ile 

personel çalıştırılması kurumsal aidiyet ve kurumsal kültürün gelişmesi karşısında bir engel 

teşkil etmesinin yanı sıra tecrübeli ve deneyimli personelin ortaya çıkmasını da 

engellemektedir. Aynı zamanda birimlerde diğer kadro türlerinde açıkların oluşmasını ortaya 

çıkarmaktadır. Birçok birimde memur açığının olduğu tespit edilmiştir. 

Dış paydaş analizinde elde edilen bulgularda ise, iç paydaş analizinin aksine, memnuniyet 

düzeyi düşük çıkmıştır. Belediyenin hizmet sunum politikalarının dış paydaşların da görüşleri 

çerçevesinde şekillenmesi ve dış paydaş katılımının sağlanması sunulacak olan hizmetlerin 

kalitesini artıracağı gibi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını da sağlayacaktır.  

Kurum kültürü analizinde Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde 

belirlenen ölçütler dikkate alınarak yapılan analizde katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, 

öğrenme, kurum içi iletişim, değişime açıklık konularında tatmin edici bir durum mevcut iken, 

ödül ceza sistemi, stratejik yönetim ve paydaşlarla ilişkiler başlıklarında ise daha tatmin edici 

politikaların geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. 
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TURİZM – VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 

 

Şahin KARABULUT 1 

Özet 

Dünya üzerindeki refah seviyesinin artmasına bağlı olarak turizm küresel ekonomide her geçen gün daha önemli 

hale gelmektedir. Turizm sektörü kültürlerarası etkileşim ve gelişimi sağlamanın yanı sıra ciddi ölçüde ulusal gelir 

kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörünün gelişmesi ve bu alandan elde edilen gelirlerin artması ülkede yatırım 

ve istihdamı olumlu şekilde etkilerken ülkeye giren döviz ise yatırımlar için gerekli ithalata kaynak oluşturmakta, 

dış ticaret açıklarının ise kapanmasına neden olmaktadır. Turizmden doğrudan elde edilen bu faydaların yanı sıra 

ülkeye olan turizm talebindeki artışın vergi gelirlerini de artırması beklenen bir durumdur.  

Turizm sektörünün ekonomi içindeki payı incelendiğinde dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de de son 

yıllarda bu sektörün önemi oldukça artmıştır. Türkiye’nin turizm sektörüne verdiği ağırlığın artmasıyla birlikte 

küresel turizm faaliyetlerinden aldığı pay hızlı bir şekilde artmış ve gelen turist sayısı olarak dünyada ilk 10’a 

girmeyi başarmıştır. Diğer yandan turizm dolayısıyla artan gelirlerin vergi gelirlerini pozitif etkilemesi 

beklenmekle birlikte bu ilişkiyi test etmeye yönelik herhangi bir çalışmanın olmaması dikkat çekmektedir. 

Literatürdeki bu eksikliği gidermek ve uygulanacak politikalara yol göstermek amacıyla, bu çalışmada turizm 

faaliyetinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Vergi, Turizm, Milli Gelir. 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND TAX REVENUES 

 Abstract 

Tourism increases its importance in the global economy due to the increase in the welfare level in the world. In 

addition to providing intercultural interaction and development, the tourism sector is a significant source of 

national income. The development of the tourism sector and the increase in revenues positively affect investment 

and employment in the country. Moreover, foreign exchange inflow into the country provides the necessary 

resources for investments and reduces foreign trade deficits. In addition to these direct benefits from tourism, 

tourism demand is expected to increase tax revenues.  

When the share of tourism sector in the economy is analyzed, the importance of this sector has increased 

considerably in Turkey depending on the developments in the world. Due to the increasing importance given by 

Turkey to the tourism sector, its share in global tourism activities increased rapidly. Accordingly, Turkey has 

reached the top 10 in the world as the number of tourists. On the other hand, increasing revenues due to tourism 

are expected to have a positive impact on tax revenues. However, there is no study to test this relationship. In 

order to fill this deficiency in the literature and to guide the policies, in this study, the effect of tourism activity on 

tax revenues has been examined empirically. 

Key Words: Tax, Tourism, National Income. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye ekonomisinde turizm ve vergi gelirlerindeki değişim ve gelişim ele alındığında 

turizmin dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle son yıllarda önemini artırması söz 

konusu olmuştur. Dünyada turizmin hızla büyümesine bağlı olarak 1980’li yıllarla birlikte 

Türkiye’de de turizm sektörü önemini artırmış ve turizme ayrılan kaynaklar önemli ölçüde 

artırılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte turizm Türkiye’de dikkate değer bir gelişme kaydetmiş ve 

önemli bir sektör haline dönüşmüştür (Kara, Çömlekçi & Kaya, 2012, s. 76). Turizmde ortaya 

çıkan bu gelişmeler Türkiye ekonomisi üzerinde de etkili olmuştur. Devlet, turizm faaliyetleri 

sonucunda gerçekleşen tüm ekonomik işlemler ve bu ekonomik işlemler sonucunda oluşan 

gelir, gider, kar gibi kalemlerden çeşitli vergi gelirleri elde etmektedir. Toplanan bu vergilerin 

kümülatif hali de devletin vergi gelirlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla turizm, ekonomik bir 

etkinlik olması nedeniyle devlet için önemli bir gelir kaynağıdır (Unur, 2002, s.22). 

Turizm ve vergi gelirlerinde ortaya çıkan gelişmelerin yanı sıra teorik olarak aralarında bağlantı 

olduğu bilinmesine rağmen turizm ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin ekonomi literatüründe 

yeterli derecede incelenmediği dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma söz konusu ilişkinin 

araştırılması ve ortaya çıkarılması açısından önem arz etmektedir. 

2. LİTERATÜR  

Turizm ile vergi gelirleri arasındaki ilişki teorik olarak incelendiğinde turizme yönelik 

vergilerin azaltılması ve turizmin daha düşük oranda vergilendirilmesinin turizme olan talebi 

artırması ve turizm gelirlerinin pozitif etkilenmesi söz konusu olacaktır. Turizm talebinin 

artması durumunda ise vergi gelirlerinin buna bağlı olarak artacağı düşünülmekle birlikte bu 

ilişkinin belirlenmesine yönelik literatürde ampirik araştırma yapılmadığı görülmektedir. 

Türkiye’de turizmin ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların genellikle, ekonomik 

büyüme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda turizmin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini belirleyemeye yönelik literatür Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Çalışmalar 

Yazar Dönem Yöntem Bulgular 

Kırbaş ve Kasman (2004) 1963-2002 
Granger 

Nedensellik 

Turizmden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik mevcuttur. 

Ongan ve Demiröz (2005) 1980-2004 
Granger 

Nedensellik 

Ekonomik büyüme ve turizm 

arasında çift yönlü nedensellik 

vardır. 

Çetintaş ve Bektaş (2008) 1964-2006 
ARDL ve Granger 

Nedensellik 

Turizm, ekonomik büyüme 

üzerinde uzun dönemde 

etkilidir. 
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Aslan (2008) 1992-2007 
Granger 

Nedensellik 

Turizmden ekonomik 

büyümeye doğru nedensellik 

söz konusudur. 

Katırcıoğlu (2009) 1960-2005 ARDL 
Büyümeyi pozitif 

etkilemektedir.  

Arslantürk ve Atan (2012) 1987-2009 
VAR ve Granger 

Nedensellik 

Turizm gelirleri ekonomik 

büyümeyi etkilemektedir. 

Son yıllarda Türkiye ekonomisinde turizmin etkilerini araştıran çalışmalara ilişkin literatür 

incelendiğinde kamu maliyesinin en önemli araçlarından olan vergi gelirlerinin turizm 

gelirlerinden ne şekilde etkilendiği ya da etkilenip etkilenmediğinin çalışma konusu 

yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan bu 

çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada turizm ve vergi gelirleri ilişkisi Türkiye ekonomisi açısından 1990-2018 dönemi 

ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada turizmin vergi gelirlerine etkisi araştırılacağından dolayı 

bağımlı değişken reel vergi geliri, bağımsız değişken ise ülkeye gelen yabancı turist sayısı 

olarak belirlenmiştir. Eşitlikte “VG” vergi gelirlerini, “TR” ise turist sayısını ifade etmektedir. 

Yıllık olarak 1990-2018 dönemine ait serilerden turizme ait veriler Türkiye Seyahat Acentaları 

Birliği (TÜRSAB) istatistik veri tabanından elde edilirken, vergi gelirleri ise Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndan (GİB) alınmıştır. Daha sonra ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 

kullanılarak vergi gelirleri reel hale dönüştürülmüş ve çalışmaya dahil edilmiştir.  

Eşbütünleşme testleri değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkini belirlenmesinde kullanılan 

en önemli yöntemdir. Ancak seriler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde klasik eşbütünleşme 

testleri kullanılabilmesi için serilerin aynı dereceden durağan olması gerekmektedir. Bu durum 

da eşbütünleşme testleri için önemli bir kısıt oluşturmaktadır (Esen, Yıldırım & Kostakoğlu, 

2012, s. 256). Ancak ARDL yöntemi ile birlikte değişkenlerin seviyesinde, birinci farkında 

veya bir değişken seviyesinde bir değişken birinci farkında durağan olarak analize dahil 

edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. ARDL yöntemi herhangi bir birim kok testine gereksinim 

duymadan gerçekleştirilebilmekte, ancak değişkenler ikinci farkında durağan olduğunda uygun 

tablo kritik değerleri olmadığından dolayı, analize dahil edilen değişkenlerin I(2) olmadıklarını 

ispatlamak için birim kok testleri yapılmaktadır (Pata, Yurtkuran & Kalça, 2016, s. 265). Bu 

kapsamda bahsedilen yöntemin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla, izleyen bölümde 

analizde kullanılan değişkenlere birim kök testleri yapılmıştır.  

4. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak, kullanılan serilere birim kök testi yapılmış ve sonuçları ortaya 

koyulmuştur. Bahsedildiği üzere serilerin I(2) ve daha yüksek dereceden birim köke sahip 
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olması durumunda söz konusu seriler kullanılarak ARDL testinin yapılması mümkün 

olmamaktadır. Bu nedenle serilerin durağanlık dereceleri çalışma açısından oldukça önem arz 

etmektedir. VG ve TR serilerinin durağanlıklarının belirlenebilmesi için ADF ve PP birim kök 

testleri yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF PP  

VG 
-5.227 (1) 

[0.0002] 

-3.547 (4) 

[0.0139] 

TR 
-0.889 (0) 

[0.7766] 

-0.890 (12) 

[0.7762] 

D(TR) 
-6.060 (0) 

[0.000] 

-6.567 (7) 

[0.000] 

Kritik Değerler 

%1: -3.69 

%5: -2.97 

%10: -2.62 

%1: -3.69 

%5: -2.97 

%10: -2.62 

Not: ADF testinde parantez içindeki değerler Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Information Criterion: SIC) göre 

belirlenen uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir. PP testinde ise parantez içindeki değerler Bandwith 

değerlerini göstermekte olup, bu değerler Newey-West’e göre belirlenen uygun gecikme uzunluklarını 

yansıtmaktadır. Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. 

ADF ve PP birim kök testi sonuçları değerlendirildiğinde, VG serisinin düzey değerinde 

durağan yani I(0) ve TR serisinin ise birinci dereceden birim köke sahip olduğu yani I(1) olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen birim kök testi sonuçlarına göre söz konusu serilerle ARDL yöntemi 

kullanılarak analiz yapılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. 

Serilere ait birim kök test sonuçları incelendikten sonra, değişkenler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisini test etmek için sınır testi kullanılmıştır. Modelde sınır testi sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği Kritik Değerler (%5) 

1 4.67 3.62 4.16 

Not: “k”, bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Kritik değerler Pesaran, Shin ve Smith (2001: 300) Tablo 

CI (iii)’den alınmıştır. 

Tablo 3’te verilen sınır testinin sonuçları incelendiğinde, hesaplanan F istatistiğinin 4.67 olduğu 

ve 4.16 üst sınırını aştığı görülmektedir. Bu durumda, seriler arasında bir eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 
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Değişkenlerin uzun vadede birlikte hareket ettiklerinin belirlenmesinden sonra, bu uzun dönem 

ilişkisinin parametrelerinin tahmin edilmesi gerekir. Akaike bilgi kriterine göre ARDL (4, 2) 

belirlenen modelin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. ARDL (4, 2) Uzun Dönem Sonuçları 

 Katsayı 
Standart 

Hata 
t-istatistiği 

TR 0.840270 1.410062 2.014287 

C -9.658002 10.701990 -0.902449 

Tanısal Testler 

R2 = 0.99 X 2 
BG = 2,35 (0.12) 

Adj.R2 = 0.99 X 2BPG = 0,97 (0.48) 

F = 76,60 (0,00) X 2
JB = 1,15 (0.56) 

DW = 1,95 X 2R = 2,12 (0.16) 

Not: X 2 
BG  Breusch-Godfrey otokorelasyonu, X 2

BPG  Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans, X 2
JB  

Jarque-Bera Normallik ve X 2
R  Ramsey Reset testini ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler ise olasılık 

değerlerini göstermektedir. 

Tablo 4’teki uzun dönem katsayılarına göre, sonuçlar oldukça önemlidir. Buna göre, ülkeye 

olan turizm talebinin artmasının vergi gelirlerini pozitif yönde etkilemesi söz konusudur. Bu da 

iktisadi beklentilerle uyumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca modele ilişkin tanısal testler 

incelendiğinde modelin herhangi bir otokorelasyon ya da değişen varyans sonunu olmadığı ve 

modelin normal dağıldığı görülmektedir. Bu da yapılan analizin sağlıklı sonuçlar ortaya 

koyduğu anlamına gelmektedir.  

5. SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde turizmin vergi gelirleri üzerindeki incelenmiştir. 1990-

2018 dönemine ilişkin kurulan modelde ilk olarak değişkenlere ait zaman serilerinin birim kök 

testi yapılmıştır. Yapılan durağanlık sınamaları sonucunda serilerin farklı dereceden durağan 

olmaları nedeniyle seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinde ARDL yöntemi 

kullanılmıştır. Diğer yandan ARDL modelinin düşük gözlem sayısına sahip çalışmalarda da 

sağlıklı ortaya koyması da bu yöntemin seçilmesinde etkili olmuştur. Seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu ve serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri 

belirlendikten sonra serilerin uzun dönem analizi yapılmıştır ve turizmde ortaya çıkan artışların 

vergi gelirlerinin olumlu etkilediği ve vergi gelirlerinde artışa yol açtığı belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular, turizm sektörünün, vergi gelirleri ve dolayısıyla da kamu 

maliyesi ile ülke ekonomisi üzerinde pozitif etkisi olduğunun bulunması Türkiye’de turizmi 

artırıcı politikaların olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. 
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YENİ SAĞLIK REFORMUNUN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 1 

Osman GEYİK 2 

Özet 

Anayasa’nın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet olarak tanımlanmış,  5. Maddesinde 

belirtilen Devletin temel amaç ve görevleri içerisinde  “toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın 

maddi ve manevi varlığını sağlamak” bulunmaktadır. Hak ve özgürlükler geçmişten günümüze gelişim göstermiş, 

20. Yüzyılda bedelsiz eğitim, sağlık ve bakım sosyal haklar kapsamında bulunmaktadır. Eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin aynı zamanda önemli dışsallıkların bulunması devlet tarafından yapılması zorunlu kamu hizmetleri 

kapsamında değerlendirilmelerine neden olmuştur.  Sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, sağlık hizmetini hak 

olmaktan çıkartmakla birlikte; sağlık hizmetinin, parası olanın ancak parasının yettiği kadar satın alabileceği bir 

hizmet kapsamına girmesine neden olur.  

2000 yılından sonra ivme kazanan sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma süreci, neoliberal ekonomi 

politikalarının bir sonucu olarak ülkemizde 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adıyla sağlık 

hizmetlerinin finansmanında, örgütlenmesinde ve sunumunda ciddi değişimlerin yapılmasına neden olmuştur.  

SDP ile sağlığın finansmanı tek elde toplanmış, özel sektör de dahil olmak üzere sağlık hizmeti üreticileri Sosyal 

Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) hizmet almaya başlamıştır.  

Yeni Sağlık Reformu kapsamında  Genel Sağlık Sigortası (GSS), aile hekimliği ve Kamu Hastaneleri Birlikleri, 

bireylerin sağlık harcamalarına katılma oranları, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının harcamaları, sosyal güvenlik 

harcamaları değişim göstermiştir.   

Bu çalışmanın amacı, Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla anılan yeni sağlık reformu projesinin incelenmesi ve 

sağlık harcamalarında meydana gelen değişimin analiz edilmesidir.   

Anahtar Kelimeler: Sağlık Reformu, Sağlık Harcamaları, Türkiye. 

THE EFFECT OF NEW HEALTH REFORM ON HEALTH EXPENDITURES 

 Abstract 

Republic of Turkey in the Constitution, Article 2 of the state is defined as a social state, 5 in the basic objectives 

and tasks of the specified state in the article that "society ensure the welfare, peace and happiness, The human 

material and provide the spiritual presence " is located statements. Rights and freedoms have evolved from past 

to present and in the 20th century, free education, health and care and social rights have become more important 

as a result of this development process. The fact that education and health services also have significant 

externalities caused these services to be provided by the state and evaluated within the scope of compulsory public 

services. Although the opening of health services to the market removes the health service from the right; health 

service, the money of those who can only buy as much as the money can be covered by a service. 

As a result of the neoliberal economic policies, the restructuring process in health services, which gained 

momentum after 2000, led to serious changes in the financing, organization and presentation of health services in 
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ssehnazaltunakar@hotmail.com.. 
2 Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü ,osmangeyik@gmail.com. 
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Turkey in 2003 under the name of Health Transformation Program. With HTP, health financing was collected in 

one hand and health service producers, including the private sector, started to receive services from the Social 

Security Institution (SSI). Within the scope of the New Health Reform, General Health Insurance (GHI), family 

medicine and Public Hospitals Unions, participation rates of individuals in health expenditures, expenditures of 

public and private health institutions and social security expenditures have changed. 

In this study, it is aimed to examine the new health reform project called Health Transformation Program and to 

analyze the change in health expenditures. 

Key Words : Health Reform ,Health Expenditures,Turkey. 

1. GİRİŞ 

İnsanların birlikte yaşama ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan devletin tarihi süreci, siyasal, sosyal 

ve ekonomik gereklilikler neticesinde değişimler göstermiştir. Koruyucu devletten iktisadi 

devlete doğru yaşanan değişim, devlet mekanizmasının görevlerinde önemli değişiklikler 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Eğitim, sağlık ve sosyal koruma (sosyal güvenlik harcamaları ile konut, işsizlik, sakatlık, 

malullük ve hastalık yardımları gibi) harcamaları toplumun bugünü ve geleceği için çok önemli 

sayılırken ayrıca fonksiyonel sınıflama esasına göre de bu harcama kalemleri literatürde, sosyal 

devlet olmanın temel gerekleri olarak kabul edilmektedir (Topuz, 2009,115). OECD 

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)’ye göre genel olarak, sağlığı geliştirme veya koruma 

amacını benimseyen tüm koruma, geliştirme, bakım, beslenme ve acil programlar için yapılan 

harcamalar “Sağlık Harcaması” olarak kabul edilmektedir (Yılmaz & Yentürk, 2015: 5). 

Sosyal bir refah devleti olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti İkinci dünya Savaşı 

sonrası sağlık alanında kamusallaşmayı başaran ülkelerden birtanesiydi.  1970’li yılların 

sonlarında kâr oranlarının düşmesi nedeniyle başlayan ekonomik krizi aşmak için Uluslararası 

Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi örgütlerin desteği 

ile Türkiye’nin de dâhil olduğu pek çok ülkede “Yapısal Uyum Programları” başlatıldı (Erol ve 

Özdemir,2018,120). İşsizliğin genel anlamda artması, gelir dağılımının bozularak insanların 

gelirlerindeki makasın her geçen gün açılması hem sosyal hem de ekonomik sorunları 

beraberinde getirmiştir (Keyder, 2007). Sağlık harcamalarının kamu harcamaları içerisinde 

sürekli artış göstermesi ve küreselleşmeyle beraber Dünya trendine ayak uydurma çabası 

neticesinde, 1980’li yıllardan itibaren neo-liberal ekonomik düzeninin dayattığı “Özelleştirme” 

çalışmaları sağlık alanında da kendini göstermeye başladı. Amaç sağlık harcamalarında 

meydana gelen artışın kontrol altına alınmasıydı. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise sağlık 

hizmetlerinin kamusal niteliği sermayeye yeni kar alanları yaratmak amacıyla yeniden değişim 

göstermiş ve sağlık hizmetlerinde piyasa mekanizmalarının yaratılmasına olanak sağlamıştır. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki reform stratejileri vaka başı ödeme, tanı temelli ödeme, 

performansa göre ödeme gibi ödeme sistemi değişikliklerine dayanırken; gelişmekte olan 

ülkelerdeki reformların daha çok “özelleştirme” ve “hizmet finansmanının 

bireyselleştirilmesi”ne yönelik stratejilere dayandığı gözlenmektedir (Doğan, 2017,1). 
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Türkiye’de 1980 sonrası sağlıkta reform çalışmaları sonucunda, hastalar “müşteri”ye, sağlık 

kurumları “işletme”ye, kamu sağlık hizmetleri “piyasa”ya dönüştü. Sağlık için cepten katkılar 

arttı, ilaç ve teknoloji kullanımının artışının da etkisiyle sağlık harcamaları yükseldi (Erol & 

Özdemir, 2014: 11). 

Bu çalışmada Türkiye’de 2003 yılında uygulamaya geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 

kamu sağlık harcamalarında meydana gelen değişim resmi istatistiklerden yararlanılarak 

incelenmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM 

1982 Anayasası’nın 60. Maddesi “her vatandaşın sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve 

devletin bu sorumluluğu üstlendiği” maddesini içermektedir. Yasanın 56. Maddesinde ifade 

edilen “Genel Sağlık Sigortası Kurulabilir” ifadesi ile sağlık hizmetleri, devletin sunmakla 

yükümlü olduğu bir hizmet olmaktan çıkarıldı. Devletin görevi, sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp hizmet verilmesini düzenlemek olarak değiştirildi.  

1987 yılında yayınlanan 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” sağlık hizmetlerinin 

örgütlenme yapısını değiştirerek, piyasalaşmasına doğru atılan ilk adım oldu. Piyasalaşmaya 

ilk örnek “Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi” 1995 yılında Bakanlar 

Kurulu Kararı ile sağlık işletmesine dönüştürülmüştür.  

2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adıyla kamuoyuna açıklanan sağlık reformu 1990 

sonrası yapılan tüm reformları içermektedir. Bu reform ile Sağlık Bakanlığı’nın yapısında 

değişiklik yapılmış Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın 

hizmet sunumundan çekilmesi sadece düzenleyici ve denetleyici bir işlev görmesi 

amaçlanmıştır. 

2.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel gerekçelerini, kamu sağlık harcamalarının yüksek 

olması bununla birlikte kamusal sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşük ve verimsiz olması 

oluşturmaktadır. Buna paralel olarak kamu sağlık sektörünün verimsiz ve niteliksiz olarak 

etiketlenmesi, hizmet sunumu ile finansmanın ayrıştırılarak devletin hizmet sunumundan 

çekilmesi, hizmet satın alma ve hastanelerin özerkleştirilmesi gibi “ademi merkeziyetçi” 

politikaları ile sağlık alanının tümüyle piyasa aktörlerinin rekabetine açılması biçiminde 

özetlenebilecek olan çözüm önerileri de aynı şekilde dünyadaki küresel dönüşüm ile uyumludur 

(Lister, 2008). Sağlıkta Dönüşüm Programı,  sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete 

uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanın sağlanması ve sunulmasını hedeflemektedir 

(SB, 2008). 

Sağlıkta Dönüşüm Programı Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Sağlık İşletmesi Modeli 

olmak üzere üç ana ayak üzerinde kurgulanmıştır.  
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Genel Sağlık Sigortası, farklı çalışma gruplarını kapsam altına alan Bağ-Kur, Emekli Sandığı 

ve SSK (Sosyal Sigorta Kurumu) programlarının 2006 yılında tek sigorta kurumu şemsiyesi 

altında toplanmasıdır (OECD ve World Bank, 2008). 

Aile Hekimliği modelinde birinci basamak sağlık hizmetleri topluma yönelik ve kişiye yönelik 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Topluma yönelik sunulacak koruyucu sağlık hizmetleri, toplum 

sağlığı merkezleri tarafından sunulurken kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, aile 

hekimliği tarafından sunulacaktır (Ataay, 2008). 

Sağlık İşletmesi modeli 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 02/11/2011 tarihli 

Resmi Gazete’de açıklanan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) reformu olarak hayata 

geçirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak tedavi kurumlarının kamu 

hastane birlikleri çatısı altında ‘özerk’ olarak yeniden örgütlenmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

Böylece Sağlık Bakanlığı, sağlık piyasasında denetim ve düzenlemeden sorumlu bir birim 

haline dönüşmüştür (Ataay, 2007; Lamba, Altan ve diğ., 2014). 

2.2. Türkiye’de Sağlık Harcamalarında Yaşanan Değişim 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamaya geçildiği 2003 yılında toplam sağlık 

harcamalarının %60-70’lik kısmı kamu kaynaklarından, geriye kalan kısmı ise özel 

kaynaklardan karşılanmaktaydı. Programın temel hedeflerinden birisi, sağlık harcamalarının 

kontrol altına alınmasıydı. Bununla birlikte SDP’nin temel amaçlarını, sağlık hizmetlerinin 

etkili, verimli, hakkaniyetli bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve 

sunulması oluşturmaktaydı (SB,2000). 

Tablo 1. 2003-2017 Türkiye Sağlık Harcamaları 

  Genel Toplam Merkezi Devlet Yerel Devlet Sosyal Güvenlik Özel 

2003 24.279 6.317  482 10.662           6.817     

2004 30.021 7.659  500 13.231 8 632 

2005 35.359 9.520  467 14.000          11.372     

2006 44.069 11.766  683 17.667          13.953     

2007 50.904 13.966  867 19.697          16.374     

2008 57.740 15.948  865 25.346          15.580     

2009 57.911 17.946  667 28.277          11.021     

2010 61.678 17.209  577 30.695          13.196     

2011 68.607 19.086  557 34.937          14.028     

2012 74.189 16.493  662 41.630          15.404     

2013 84.390 18.425  810 46.993          18.162     

2014 94.750 21.282  744 51.356          21.368     

2015 104.568 25.286  927 55.908          22.446     

2016 119.756 28.731 1.118 64.163          25.744     

2017 140.647 35.316 1.303 73.125          30.904     
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Kaynak: TUİK (Milyon TL) 

Yukarıdaki tablodan da izlenebileceği gibi kamu sağlık harcamalarında Sağlıkta Dönüşüm 

Programı’nın uygulanmaya başlandığı 2003 yılından itibaren düzenli bir artış görülmektedir. 

Bununla birlikte özel sağlık harcamaları da artış göstermektedir. 2008 ve 2009 yıllarında 

yaşanan ekonomik kriz nedeniyle toplam sağlık harcamaları aynı düzeyde seyretmiş, özel 

sağlık harcamalarında ise düşüş meydana gelmiştir.  

Grafik 1. Sağlık Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı 

 

Kaynak: OECD, https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm. 

2003 yılında GSYİH’ya oranı %5.06 olan sağlık harcamaları 2009 yılında %5,53 olarak 

gerçekleşmiştir. 2009 yılının küresel ekonomik kriz yılı olması nedeniyle GSYİH’da yaşanan 

daralma sağlık harcamalarının daha yüksek seviyede gözükmesine neden olmuştur. 2010 

yılından itibaren benzer oranlarda düşüş gösteren sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı 2018 

yılı itibariyle %4,17 olarak gerçekleşmiştir.    

3. SONUÇ 

1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrası dünyayı etkisi altına alan ekonomi politikası 

Devlet yapısında, Devletlerin yapmakla yükümlü olduğu görevlerde değişiklikler meydana 

getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin arzı yaşanan bu gelişmelerden etkilenmiş, 1980’li yıllarda 

“Sağlık Reformu” çalışmaları başlamış ve gerekli anayasal düzenlemeler hız kazanmıştır. 2003 

yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında kamuoyuna duyurulan sağlık reformu sağlık 

hizmetlerinin örgütlenmesi, sunulması ve finansmanında yeni düzenlemelerin hayata 

geçirilmesine neden olmuştur. Reformun gerekçesi, sağlık hizmetleri için ayrılan gerekli 
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finansmanın bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturması ve makro ekonomik dengeler üzerinde 

negatif bir etki meydana getirmesidir.   

SDP’nin üç temel bileşeninden biri olan Genel Sağlık Sigortası ile BAĞ-KUR, Emekli Sandığı 

ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi farklı çalışma gruplarını kapsayan kurumlar tek sigorta 

kurumu şemsiyesi altında birleşmiştir (OECD, World Bank, 2008). Böylece sağlık 

hizmetlerinin üretimi ile finansmanı tamamen birbirinden ayrılmıştır. SDP’nin ikinci bileşeni 

olan Aile Hekimliği modeli, 2003 yılında Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda Türk 

Sağlık Sistemi için önerilmiştir. GSS ile sözleşme imzalayan aile hekimleri, muayenehane 

sistemi çerçevesinde hizmet sunmaya başlamışlardır. Son olarak Sağlık İşletmesi modelinin 

hedefi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak tedavi kurumlarının kamu hastane 

birlikleri çatısı altında ‘özerk’ olarak yeniden örgütlenmesini sağlamaktır (Çavmak ve Çavmak, 

2017, s. 54). Yapılan tüm bu düzenlemeler sonuncunda, Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri 

konusunda piyasada düzenlemeden ve denetlemeden sorumlu bir kurum haline gelmiştir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında yaşanan maliyet artışlarını kontrol etme hedefi, 

sağlık harcamalarının 2003-2018 yılları arasındaki değişimi incelendiğinde, kamunun sağlık 

hizmetlerinin finansmanında kullandığı kaynak oranında bir değişiklik meydana getirmemiştir. 

Bununla birlikte, hanehalklarının cepten yaptığı sağlık harcamalarında ciddi artışlar söz 

konusudur. Bununla birlikte, 2000 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan rapora 

istinaden, büyük oranda özel sağlık sigortası temelli finansman modeli üzerine kurulu olan 

Amerika Birleşik Devletleri sağlık sisteminin dünyada en yüksek düzeyde kişi başına sağlık 

harcaması oranına sahip olmasına rağmen, Amerikan toplumunun sağlık çıktılarının daha az 

oranda harcama yapan ülkelere oranla çok daha olumsuz seyretmektedir. (World Health 

Organisation, 2000). Sağlık hizmetlerinin piyasa mekanizmasının eline bırakılması, kaynak 

kullanımda etkinliğin sorgulanmasını da gerektirmektedir.  

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yapılan özelleştirmelere rağmen kamusal sağlık harcamalarını 

azaltma hedefinin başarıya ulaşmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, 

hanehalklarının özel sağlık harcamaları da artış göstermiştir. 
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OYUN YÖNTEMİYLE VERGİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI: TAXLANDIA 

OYUN UYGULAMASININ İNCELENMESİ 

 

Osman GEYİK 1 

S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 2 

Özet 

Vergiler ülkelerin en önemli gelir kaynaklarının başında yer almaktadır. Dolayısıyla vergilerin tam ve zamanında 

toplanabilmesi devletler tarafından oldukça önemsenen bir konudur. Vergilerin tam ve zamanında toplanabilmesi 

vergi bilinci ve vergi ahlakıyla alakalı bir durum olarak ele alınmaktadır. Vergi bilinci; vergi mükelleflerinin 

vergilendirme sürecinde yerine getirmek zorunda oldukları sorumlulukların ve niçin vergi ödediklerinin farkında 

olmaları şeklinde ifade edilebilir. Vergi bilincinin artırılması konusunda birçok çalışma mevcuttur. Bilinçli vergi 

mükelleflerinin oluşması vergi kayıp kaçaklarının azalması ve vergi toplama maliyetlerinin azalması açısından 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu hususta Avrupa Birliği tarafından oluşturulan ve Avrupa Birliği ülkelerinde 

yaygın olarak kullanılan Taxlandia uygulaması vergi bilincinin oluşturulması açısından etkin bir yöntem olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye'de her yaşta vergi mükellefinin vergi bilincini geliştirmek maksadıyla birçok 

çalışma yapılmıştır ancak bu çalışmaların Taxlandia uygulamasına göre daha zayıf olduğu ifade edilebilir. Gelir 

idaresi başkanlığının internet sayfasında yer alan eğitim videolarına ek olarak Taxlandia uygulamasına benzer 

bir uygulamadan yararlanılmasının vergi bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmada Taxlandia 

oyun uygulamasının içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Taxlandia veya buna benzer bir uygulamanın 

Türkiye’de vergi bilincinin artırılması için ne düzeyde etkili olacağı sonucu üzerinde durulmuş ve bu konuda çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Taxlandia Uygulaması, Türkiye. 

CREATING TAX CONSCIOUSNESS OF THE GAME METHOD: INVESTIGATION 

OF TAXLANDIA GAME APPLICATION 

 Abstract 

Taxes are one of the most important income sources of countries. Therefore, the full and timely collection of taxes 

is an issue that is considered important by the states. Full and timely collection of taxes is considered as a situation 

related to tax consciousness and tax ethics. Tax consciousness; taxpayers are aware of the responsibilities they 

have to fulfill in the taxation process and why they pay taxes. There are many studies about increasing tax 

consciousness. The formation of conscious taxpayers has an important place in terms of decreasing tax losses and 

decreasing tax collection costs. In this regard, the Taxlandia application, which was established by the European 

Union and is widely used in the European Union countries, is considered as an effective method for raising tax 

consciousness. Enhance tax consciousness of taxpayers of all ages in Turkey has been a lot of work but it can be 

stated that the purpose of this study is relatively weak compared to Taxlandia applications. The use like Taxlandia 

application in addition to the training videos on the Revenue Administration web-page may be beneficial in terms 

of raising tax consciousness. The aim of this study is to examine the content of taxlandia game application. 

                                                           
1 Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü ,osmangeyik@gmail.com. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 

ssehnazaltunakar@hotmail.com. 
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Taxlandia or it has focused on what level of tax increase will be effective for a similar application tax 

consciousness in Turkey and various proposals have been made in this regard. 

Key Words : Tax Consciousness, Taxlandia Application, Turkey. 

1. GİRİŞ 

Vergileme konusu devletlerin genel amacı ve genellikle de temel sorunu olarak 

değerlendirilmektedir. Vergi gelirine ihtiyaç duyan kamu idaresi bu ihtiyacını giderebilmek için 

bazı politikalar üretmek zorundadır. Ancak bu politikalar çoğu zaman etkin bir vergileme için 

yeterli olmayabilir. Bu durumda vergileme konusunda yeni bir takım politikaların ele alınması 

ve uygulanması gerekli kılınır. Yeni politikaları salt kanuni düzenlemelere bağlamak doğru bir 

yaklaşım değildir. Kanuni düzenlemelerin yanı sıra bazı davranışsal yaklaşımların da dikkate 

alınıp mükelleflerin vergiler konusunda bilinçlenmesini sağlayacak eğitim programlarının da 

kullanılması bu aşamada etkili olmaktadır.  

Vergi bilinci kavramının vergi gelirleri üzerinde etkisi dolayısıyla vergi idareleri için dikkate 

değer bir öneme sahiptir. Kamu hizmetlerinin düzeyinde ve kalitesinde meydana gelen 

değişimlerin yanı sıra vergi mükelleflerinin devletten beklediği kamu hizmetlerinin 

niteliğindeki artış vergi bilinci konusunu daha önemli bir hale getirmiştir. Bu durum dolayısıyla 

vergi bilincinin artırılması için ne tür adımların atılması gerektiği konusu da  daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır. 

2. LİTERATÜR 

Vergilendirme sürecinde, mükelleflerin vergilere ilişkin ödev ve sorumluluklarını yerine 

getirmeleri sahip oldukları vergi bilinciyle ilişkili bir durumdur. Vergi bilinci yüksek kişilerin 

vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda daha istekli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır bunların birkaçını şu şekilde 

sıralamamız mümkündür. 

Öğrenciler üzerine yapılan bir çalışmanın sonucuna göre; öğrencilerin vergi bilinci düzeyi, 

ebeveynlerin öğrenim durumuna, cinsiyetlerine, babanın mesleğine ve ailenin ortalama aylık 

gelirine göre anlamlı farklılık göstermediği; daha çok öğrencinin yaşına, annelerinin mesleğine 

ve öğrenim gördükleri sınıflara göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Zorlu, 

2012). Vergi bilinci ve mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri uyum üzerinde hangi 

faktörlerin etkili olduğunu açıklamak için yapılan çalışmada, vergi uyumunun ve bilincinin; 

yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim düzeyi, vergi mevzuatı gibi bir çok değişkenden etkilendiği 

sonucuna varılmıştır (Taytak, 2010). Vergi bilincinin eğitimle ilişkisinin incelendiği bir 

çalışmada ise öğrencilerin vergiye yönelik bilgilerinin ne düzeyde olduğu anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmasın sonucunda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin vergiye ilişkin sahip oldukları 

bilgilerde bazı eksiklilerin ve yanılgıların olduğu sonucuna varılmıştır (Demir ve Ciğerci, 

2016). Son olarak 421 kişiyle yapılan bir çalışmada, eğitim düzeyi ve vergi uyum maliyetleri 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Mükelleflerin eğitim düzeyi arttıkça parasal maliyet ve zaman 
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maliyetleri algısında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir.  Eğitim düzeyi arttıkça 

parasal maliyetlerde ve zaman maliyetlerinde azalma meydana gelirken, psikolojik 

maliyetlerde artış olduğu gözlemlenmiştir (Berksoy ve Geyik, 2019). Vergi bilinci yüksek 

mükelleflerin vergi uyum maliyetlerinin daha düşük olacağı sonucu dikkate alındığında, 

çalışma sonuçları literatürle benzerlik göstermektedir. 

3. VERGİ BİLİNCİ KAVRAMI VE VERGİ BİLİNCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Literatürde vergi bilincine ilişkin ortak bir tanımlamanın olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu kavrama ilişkin birçok tanım mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır;  

Vergi bilinci, verginin farkında olmaktır (Dornstein ,1987). Vergi bilinci, vergi ödeme 

konusundaki içsel motivasyondur (Torgler, 2005).  Vergi bilinci vatandaşların yararlandıkları 

kamusal mal ve hizmetlerle ödemiş oldukları vergiler arasında ilişkiyi kurabilmesidir. Savaşan 

ve Odabaş (2005). Vergi bilinci, mükelleflerin vergiye ilişkin farkındalık düzeyidir (Demir, 

2016). Vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklarda mükelleflerin bu ödev ve 

sorumlulukları yerine getirmedeki isteklilik düzeyleridir (Akdoğan, 2005). Vergilerin kamu 

hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli olduğunu vergi mükellefleriyle paylaşılması ve 

vergi mükelleflerinin de bunun farkında olması şeklinde ifade edilebilir (Yeşilyurt, 2015). 

Vergi bilincine ilişkin yapılan tanımlamalarda, genel olarak mükelleflerin ödedikleri vergilerin 

kamu hizmetlerinin karşılığı olduğunun farkında olmaları ve vergilendirme sürecindeki ödev 

ve sorumluluklarını yerine getirirken istekli olmaları üzerinde durulmuştur.  Bu tanımlar 

ışığında; vergi bilinci, vergi mükelleflerinin ödev ve sorumluluklarını yerine getirirken istekli 

olmaları ve bu ödemelerin ne için aldığının farkında olmaları şeklinde ifade edilebilir.  

Vergi bilinci üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır.  Vergi yükü, siyasi otoriteye olan güven, 

dini inanç, demografik faktörler, vergi afları, vergi kanunlarının yapısı vergi denetimlerinin 

sıklığı vergi idaresinin etkinliği, vergi oranları vb. birçok faktör sıralanabilir.   

4. TAXLANDIA OYUN UYGULAMASININ İNCELENMESİ 

Vergi eğitimini açıklayan ve destekleyen bir eğitim simülasyon oyunu olan taxlandia oyunu 

muhteşem dağların ve berrak mavi göllerin bulunduğu küçük bir Avrupa eyaleti olan 

Taxlandia’yı temsil etmektedir. Ekonomik krizin patlak verdiği bu eyalette devlet vergilerin 

artırılacağını halka duyurmuş ve yakın zamanda bir vergi isyanı ortaya çıkmıştır. Programı 

kullanan kişiden bu kente atanan yeni başbakan olarak göreve başlaması ve bir dizi önlemlerle 

hem krizi hem de vergi isyanını bastırması beklenmektedir.   

Bu portalin adı Vergi ve Eğitim (TAXEDU)’kelimesinden türetilmiştir. TAXEDU bir Avrupa 

Birliği pilot proje uygulamasıdır. Amacı, Avrupalı  genç vatandaşların vergi bilincini artırmak 

ve verginin hayatlarını nasıl etkilendiğini öğretmektir. 

Uygulama üç yaş grubunu hedeflemektedir: 
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• Çocuklar: Vergilerin ne olduğu ve günlük yaşamdaki yararlarının anlatılması hedeflenir.  Bu 

bölüm öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için bazı şaşırtıcı ve eğlenceli bilgiler içermektedir. 

Dil basit ve anlaşılırdır. 

• Gençler: Vergilerin ne olduğu ve günlük yaşam için faydalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. 

Bu bölüm çocuklar için olandan daha fazla ayrıntıyı (müzik indirme, çevrimiçi satın alma vb.) 

ve somut örnekleri içerir. 

• Genç yetişkinler: Gençler yetişkinliğe geçerken (bu üniversiteye başladıklarında vergi 

ödemek zorundalar mı?  (işlerini yürütmek, başka bir ülkede çalışmak, vb.) hayatlarındaki bu 

aşamada vergilendirme sürecine ilişkin bilgileri öğretmeyi amaçlar. 

4.1. Taxlandia Uygulamasının Amacı  

• Avrupalı vatandaşların finans (vergi okuryazarlığı) eğitimine katkıda bulunmak; 

• Bu alanda daha iyi bilgi ve eğitim vererek, Avrupa genelinde vergi kaçakçılığını ve 

usulsüzlükleri azaltmak; 

• Avrupalı vatandaşlara vergi vasıtasyıla mümkün olan hizmetler (eğitim, sağlık, 

güvenlik, adalet vb.)  ve tesisler hakkında bilgi vermek. 

Uygulamayı kullanan gençler ve çocuklar edindikleri bilgiler yardımıyla Taxlandia'da 

mutluluğu ve refahı yeniden sağlamaya çalışmaktadırlar.  

Uygulama yaşa dayalı 3 zorluk seviyesi içermektedir: 9-12 yaş, 13-17 yaş, 18-25 yaş. 
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Kaynak: https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en (ET: 10.11.2019) 

En küçük yaş grubundaki çocukların muhtemelen vergi kelimesini daha önce hiç duymadığı 

varsayılmaktadır ve tüm yaş gruplarının seviyelerine göre vergi okuryazarlığının oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

Uygulama tanıtım sayfasında mutlu çocuk yüzleriyle ilgi çekici hale getirilmiş ve ailelerin 

uygulamaya yönelik algılarını olumlu yönde etkilemek amaçlanmıştır.  

 

Kaynak: https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en (ET: 10.11.2019) 

 

https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en
https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en
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Uygulamada temel olarak;  

 Vergi nedir? 

 Vergilerin temel özellikleri nelerdir? 

 Kamusal malların finansmanı nasıl sağlanır? 

 Vergileri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? 

Gibi sorularla oyunu oynayan kişilere vergi konusunda temel bilgilerin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu soruların yanıtları programda aşama aşama paylaşılarak vergi 

okuryazarlığı için ilk adım atılmaktadır.  

  

 

Kaynak: https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en (ET: 10.11.2019) 

İkinci aşama olarak; vergilere ilişkin tanımları öğrenen program kullanıcılarına daha detaylı 

sorular yöneltilerek alacakları cevaplar doğrultusunda vergilendirme sürecine ilişkin daha fazla 

bilgi edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sorular şunlardır;  

 Vergiler nasıl ortaya çıktı? 

 Kimler vergi ödüyor? 

 Vergilerden yararlanabilir miyim? Nasıl? 

https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en
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 Vergilerinizi ödemezseniz ne olur? 

 

Kaynak: https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en (ET: 10.11.2019) 

Bu sorulardan sonra uygulamayı kullanan gençler ve çocuklar vergi ödememeleri durumda ne 

tür sorunların ortaya çıkacağını uygulama içerisindeki resimlerle ve bazı interaktif 

materyallerle kavramaktadırlar. Bu aşamada gençler vergiyi niçin ödediklerini ve kayıt dışı 

https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en
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ekonominin zararlarını öğrenerek, vergi kaçakçılığı vb. eylemlerden uzak durulması gerektiğini 

anlamaktadırlar.  

 

 

Kaynak: https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en (ET: 10.11.2019) 

Eğitim sonunda öğretilen bilgilerin hangi düzeyde anlaşıldığını tespit etmek için  oyun 

yöntemiyle sınavlar gerçekleştirilmekte, programın amacına uygun bir şekilde fayda sağlayıp 

sağlamadığı  test edilmektedir.  

Uygulamada temel olarak vergi bilinci, vergi ahlakı, kayıt dışı ekonomi, vergi cezaları, 

mükellef davranışları, kamu harcamalarında etkinlik gibi birçok kavramın ve bilginin 

öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de vergi bilincini artırmaya yönelik verilen eğitim programı içerik olarak bu çalışmada 

detaylı olarak incelenmemiştir. Sadece program ve videoların bir kısmına yönelik ara yüzlere 

yer verilmiştir. Daha sonraki bir çalışmada Türkiye’de vergi bilincini artırmaya yönelik 

uygulanan bu yönteme ilişkin derinlemesine bir inceleme yapılacaktır.  

https://europa.eu/taxedu/taxlandia_en
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Kaynak: http://www.vergibilinci.gov.tr/ (13.11.2019) 

http://www.vergibilinci.gov.tr/
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Türkiye’de vergi bilincini artırmak ve vergi bilinci eğitimini vermek için kullanılan yöntemin 

faydalı olmakla beraber yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Teknoloji imkânları kullanılarak 

interaktif bir yöntemin kullanılması daha yararlı olacaktır. 

5. SONUÇ  

Çalışmanın sonucunda vergi bilincini artırmaya yönelik kurgulanan ve hazırlanan taxlandia 

uygulamasının vergi okuryazarlığını sağlayarak vergi bilinci düzeyindeki artışa önemli düzeyde 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Teknoloji çağında yaşanıldığı ve neredeyse genç ve 

çocukların hepsinin bu çağa ayak uydurarak hareket ettikleri gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda bu tür bir oyun uygulaması yardımıyla vergi bilinci eğitiminin verilmesi 

olukça faydalı bir yaklaşımdır.  

Oyun, soru/cevap, materyaller, çevrimiçi alışverişler, ödül ve cezalar gibi içeriklerin yer aldığı 

oldukça kapsamlı bir uygulama olan taxlandia yardımıyla vergi bilinç düzeyinin arıttırılması 

olası bir durumdur. Uygulama sonucunda vergi ve vergiye ilişkin kavramların, verginin 

toplanmasının nedenlerinin, vergilerin nerelerde kullanıldığının, kayıt dışı ekonominin 

zararlarının, vergilerin gereksiz şekilde harcandığında ya da gereksiz bir şekilde yeni vergiler 

yürürlüğe konulduğunda ya da vergi oranlarında beklenmedik artışlar yapıldığında 

vatandaşların ne tür tepkiler vereceğine ilişkin konuların öğretildiği uygulamada, vergi 

okuryazarlığını artıracak önemli adımlar ve vergi bilincinin oluşturulması için gerekli olan 

ayrıntılar detaylı bir şekilde düşünülmüştür. 

Sonuç olarak; taxlandia uygulamasına benzer bir uygulamanın Türkiye’de kullanıma 

sunulmasının vergi bilinci düzeyinde artışa neden olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu 

uygulamanın öğretim sistemi oldukça efektif bir şekilde dizayn edilmiştir. Uygulama açıldıktan 

sonra sürekli olarak vergilere ve vergilendirme sürecine ilişkin bilgilere yer verilerek 

kullanıcıların oyun oynarken vergi konusunda bilgilendirilmeleri hedeflenmiş ve bu konuda 

oldukça başarılı olunmuştur. GİB tarafından vergi bilincini artırmaya yönelik hazırlanan 

keloğlanın kumbarası isimli videonun, slaytların ve şarkıların öğreticiliği inkâr edilmeyecek 

seviyede olmasına karşın taxlandia uygulamasının bu konudaki başarısının yanında yetersiz 

kaldığı söylenebilir. 
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MENA BÖLGESİNDE SOSYAL HİZMET 

 

Oğuzhan ZENGİN 1 

Özet 

MENA bölgesi; birçok yönden birbirine oldukça benzer özellikler gösteren coğrafi bölgeler olan Kuzey Afrika ve 

Orta Doğu kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan “North Africa” ve “Middle East” kelimelerinin ilk harflerinden 

oluşan bir kavramsallaştırmadır. Afrika kıtasının güneyinden farklı özellikler gösteren Kuzey Afrika ülkeleri ile 

Orta Doğu ülkeleri olarak tanımlanan ülkeler aslında Büyük İskender Dönemi, Emeviler Dönemi, Pers 

İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde aynı sınırlar içerisinde yer alan 

ülkelerdir. Günümüzde bu ülkeler sonradan çizilen birtakım sınırlarla ayrılsa da halen din, dil ve etnisite gibi 

konularda ortak paydalara sahiptir. MENA Bölgesi günümüzde genel olarak savaş ve düzensizlikler ile 

bilinmektedir. Bu çalışmada MENA bölgesinde yer alan ülkelerde sosyal hizmetin bir disiplin ve meslek olarak 

gelişimi ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, MENA, Kuzey Afrika, Orta Doğu. 

SOCIAL WORK IN MENA REGION 

 Abstract 

The MENA region is a conceptualization consisting of the first letters of the English names of North African and 

Middle East words, which are similar regions.  The North African countries which show different characteristics 

from the south of the African continent and the Middle East countries, are in fact located within the same borders 

during the Alexander the Great, the Umayyad Period, the Persian Empire, the Roman Empire and the Ottoman 

Empire. Today, although these countries are separated by some boundaries, they still have common denominators 

on issues such as religion, language and ethnicity. The MENA region is generally known for wars and 

irregularities. In this study, the development of social work as a discipline and profession in the countries in MENA 

region will be discussed. 

Key Words : Social work, MENA, North Africa, Middle East. 

1. GİRİŞ 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan “North Africa” ve “Middle 

East” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kavramsallaştırma olan MENA kelimesi, 

Batı’daki Fas’tan Doğu’daki İran’a kadar çeşitli ekonomik ve sosyal özelliklere sahip geniş bir 

dizi ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkeler genel olarak; Cezayir, Bahreyn, Cibuti, Mısır, İran, Irak, 

Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malta, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria ve Gazze (Filistin) ve Yemen şeklinde sıralanmaktadır 

(Dünya Bankası, 2019). Bazı kaynaklar bu sıralamaya Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 

Ermenistan, Pakistan, Afganistan gibi ülkeleri de dahil etmektedir.  

                                                           
1 Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Karabük, Türkiye, oguzhanzengin@karabuk.edu.tr 
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Şekil 1. MENA Bölgesi Haritası

 

Afrika kıtasının güneyinden farklı özellikler gösteren Kuzey Afrika ülkeleri ile Orta Doğu 

ülkeleri olarak tanımlanan ülkeler aslında Büyük İskender Dönemi, Emeviler Dönemi, Pers 

İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde aynı sınırlar 

içerisinde yer alan ülkelerdir. Günümüzde bu ülkeler sonradan çizilen birtakım sınırlarla ayrılsa 

da halen din, dil ve etnisite gibi konularda ortak paydalara sahiptir. 

MENA bölgesinde yaklaşık 450 milyon insan yaşamaktadır. İslam, MENA ülkelerinin hemen 

hemen hepsinde baskın dindir; nüfusun yaklaşık %93'ü Müslümandır. Bölgenin etnik yapısı 

incelendiğinde Arap etnisitesinin yoğunluğu göze çarpmaktadır. Bölge insanlarının %40’ı 

ilkokul mezunu dahi değildir (Pew Research Centre, 2015).  

MENA bölgesi stratejik coğrafi konumu, insan kaynaklarının ve doğal kaynakların bolluğu, 

çeşitli dinamik pazarlara yakınlığı ve zengin kültürel mirası ile gelişim için muazzam bir 

potansiyele sahiptir. Bu bölge dünya petrol ve gaz rezervlerinin yaklaşık %60’ına sahip olup 

bu alandaki dünya üretiminin yaklaşık %40’ını tek başına gerçekleştirmektedir. Bununla 

birlikte MENA ülkeleri siyasi çalkantılar, iç savaşlar ve terörizm, zorunlu göç, yoksulluk, gıda 

ve su kaynaklarının kıtlığı ve benzer gelir seviyelerindeki ülkelerin altında insani ve sosyal 

gelişme düzeyi gibi önemli zorluklarla yüzleşmektedir (Dünya Bankası, 2019). 
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Tablo 1. Ekonomik Açıdan MENA Ülkeleri 

Kaynak bakımından 

yetersiz 

işgücü bol ekonomiler 

Kaynak bakımından 

zengin 

işgücü bol ekonomiler 

Kaynak bakımından zengin  

işgücü ithal eden ekonomiler  

Cibuti  Cezayir Malta 

Mısır İran Bahreyn 

Ürdün Irak Kuveyt 

Lübnan Suriye Libya 

Fas Yemen Umman 

Tunus  Katar 

Batı Şeria ve Gazze  Suudi Arabistan 

  Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) 

Kaynak: Dünya Bankası (2019). 

Her ne kadar birtakım yönleriyle MENA ülkelerinin birbirine benzer özellikler gösterdiğini 

belirtsek de söz konusu ülkeler birçok yönden de ayrışmaktadır. Tablo 1 MENA ülkelerinin 

ekonomik açıdan sınıflandırmasını yapmaktadır. Bu tabloya göre söz konusu ülkelerin 

ekonomik yapıları birbirinden farklılaşmaktadır. Söz konusu farklılıklar yalnızca ekonomik 

boyutta değildir. Bu ülkeler sosyal hizmet açısından da birbirlerinden farklı özellikler 

gösterebilmektedir. Bu çalışmada MENA bölgesinde yer alan belli başlı ülkelerde sosyal 

hizmetin bir disiplin ve meslek olarak gelişimi ele alınmıştır. 

2. MENA BÖLGESİNDE SOSYAL HİZMET 

Mısır 

Mısır’da sosyal hizmet eğitimi, 1930'ların ortalarında lisans düzeyinde iki okulla başlamıştır. 

Bu okullardan biri, İskenderiye’de Mısırlı bir vatandaşla evli Amerikalı bir kadın tarafından 

kurulmuştur. Diğer okul ise Mısır Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından Kahire’de 

kurulmuştur. İskenderiye ve Kahire Sosyal Hizmet Okulları hem kadın hem de erkek 

öğrencileri kabul eden hükümetdışı özel okul statüsündeydiler. Bu okullarda eğitim toplam üç 

yıl olup ilk iki yıl teorik ders ve üçüncü yıl uygulamalı sosyal hizmet eğitimi ve sosyal hizmet 

araştırması çalışmaları mevcuttur. Bu lisans düzeyindeki üç yıllık programın bitiminde mezun 

olan öğrenciler Mısır Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği bir sınava girerek sosyal hizmet 

kurum ve kuruluşlarına atanmaktaydı. 1939 yılında Sosyal İşler Bakanlığı'nın kurulmasıyla 

birlikte sosyal hizmet uzmanlarının iş olanakları büyük ölçüde arttı. Büyüyen sosyal hizmet 

uzmanı ihtiyacını karşılamak için, 1940 yılında, Mısır hükümeti ilk kez Kahire'de yalnızca 

kadınlar için Yüksek Sosyal Hizmet Enstitüsü'nü kurdu (Enstitü 1958 yılında erkek öğrencileri 

de kabul etmeye başladı ve 1975 yılında Helwan Üniversitesine bağlandı). 1946’da Mısır 

Devlet İş Sınıflandırma Sistemi, “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını resmi olarak ayrı bir meslek 
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kategorisi olarak kabul etti. 1961 yılında ise (tıpkı aynı yıl Türkiye’de olduğu gibi), Columbia, 

New York ve Londra Üniversitelerinin sosyal hizmet bölümü akademisyenleri Mısır’a gelerek 

dört yıllık sosyal hizmet lisans eğitim müfredatını oluşturdular. Böylelikle Mısır’da sosyal 

hizmet eğitimi Amerikan yönelimli bir şekle büründü. 1968’de ilk yüksek lisans programı, 

1972’de ise doktora programı açıldı (Megahead, 2012; Megahead, 2015).  

İran 

İran’da sosyal hizmet eğitiminin ve mesleğinin öncüsü olan 

Sattareh Farman Farmaian, 1948 yılında University of 

Southern California’da sosyal hizmet eğitimi almış ve bu 

bölümün İran’da da kurulmasını arzu eden bir kişiydi. Bu 

amacına 1958 yılında Tahran Sosyal Hizmet Okulunu 

kurarak ulaştı. Bu okul iki yıl süreliydi ve özel okul niteliği 

taşıyordu. Aynı yıl Muhammed Rıza Şah Pehlevi okula 

destek için fon vermeyi taahhüt etti. Tahran Sosyal Hizmet 

Okulu, 1963 yılında Ayetullah Humeyni’nin 

tutuklanmasına yönelik protestolar sırasında ordunun 

müdahalesi nedeniyle mağdur olan kişilerin tazminat 

ödemeleri için tespiti ile görevlendirildi. Okul, bu konudaki 

başarılı çabaları nedeniyle hükümetten düzenli bir bütçe 

aldı ve daha uygun bir binaya taşındı. 1966'da Tahran 

Sosyal Hizmet Okulu öncülüğünde İran Refah Bakanlığı 

bünyesinde okuryazarlık, aile planlaması, çocuk bakımı, 

kadın sağlığı ve hijyen eğitimlerinin verildiği toplum 

merkezleri kuruldu (Farman Farmaian & Munker, 1992).  

20 yıl boyunca kurduğu Tahran Sosyal Hizmet Okulunu yöneten Sattareh Farman Farmaian, 

1979’da İslam Devrimi’nin sonrasında tutuklandı ve karşı-devrim suçlamaları nedeniyle 

yargılandı. Yargılama sonrası suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Ölüm tehditleri nedeniyle 

ülkeyi terk etmek zorunda kaldı (Saleh, 2008). 

Günümüzde İran’da sosyal hizmet mesleği “medetkari içtimai” olarak adlandırılmakta, 20 

farklı üniversitede lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde, bir üniversitede ise doktora 

düzeyinde sosyal hizmet eğitimi mevcuttur. İran’da sosyal hizmet eğitimi, Kuzey Amerika ve 

Batı Avrupa sosyal hizmet anlayışı ile İslami bakış açısının bir birleşiminden oluşmaktadır. 

Mezun olan öğrenciler birçok kamu ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam olanağı 

bulmaktadır (Doostgharin, 2011). 

Suudi Arabistan 

Sosyal hizmet uygulaması 1955 yılında Suudi Arabistan'da, okul sosyal faaliyetlerine 

danışmanlık yapmaları için Mısırlı iki sosyal hizmet uzmanının istihdamıyla başlamıştır. Daha 

Sattareh Farman Farmaian (1921 – 2012) 
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sonra, sosyal hizmet uygulaması, gençlerin ve ergenlerin bakımı ve özel ihtiyaçları olan kişiler, 

tıbbi bakım, hayırseverlik faaliyetleri gibi birçok alana yayılmıştır. Genişleme, her iki 

cinsiyetten sosyal hizmet uzmanlarını mezun etmek için eğitim kurumları kurma ihtiyacı 

yarattı. Bu durum, Sosyal İşler Bakanlığı çatısı altında bir Sosyal Hizmet Enstitüsünün 

kurulmasına neden oldu (Al Saud, 1986, akt: Almaizar & Abdelhamed, 2018). Sosyal hizmet 

eğitimi veren ilk Suudi kurumu olan Sosyal Hizmet Enstitüsü 1962'de Batı ülkelerinde sosyal 

hizmet eğitimi gören Mısırlı ve Birleşmiş Milletlerden uzmanlar tarafından oluşturuldu. 

Sonrasında, Suudi Arabistan'daki sosyal hizmet bölümleri, Batı'da okuyan Mısırlılar veya Suudi 

sosyologlar tarafından geliştirildi (Al-Saif, 1991). Akademik düzeydeki bu gelişmeyi Suudi 

Üniversitelerinde lisansüstü programların kurulması izlemiştir (Al Saud, 1986, akt: Almaizar 

& Abdelhamed, 2018). Günümüzde Suudi Arabistan’da altı lisans, üç yüksek lisans ve iki 

doktora programı aracılığıyla sosyal hizmet eğitimi verilmektedir (Al-Bardisi, 2011; Sloan vd 

2017). 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilk sosyal hizmet lisans programı 1994 yılında, ilk yüksek lisans 

programı ise 2013 yılında kurulmuştur. Al Bahar’a (2011) göre Birleşik Arap Emirlikleri’nde 

sosyal hizmet eğitiminde eğitim dili olarak İngilizcenin ve Amerikan modeline dayalı bir 

müfredatın kabul edilmesi nedeniyle, yerel ihtiyaçlara dayanmayan bir eğitim söz konusudur. 

Ona göre sosyal hizmetin ülkede yeteri düzeyde bilinmeyişi ve marjinalleşmesi bu eğitim ve 

uygulamaların bir sonucudur. Al Bahar, bu eleştiriyi yaparken erken dönem sosyal hizmet 

eğitimcilerinin yabancı milletlerden olmasından, sosyal hizmet alanında yazılmış Arapça ders 

kitaplarının eksikliğinden ve sosyal hizmet araştırması üretimindeki yetersizliklerden de söz 

etmektedir. Al Bahar, Günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üniversitelerin sosyal 

hizmet bölümlerinde iş bulmak için bir Batılı kurumda doktora yapmanın gizli bir şart haline 

geldiğini belirtmektedir.  

Katar 

Bir meslek olarak sosyal hizmet, oku sosyal hizmeti uygulamasıyla Mısır'dan sonra Katar’a 

ulaştı. Bireysel çabalardan sonra yetkililer okulları sosyal hizmet uzmanlarını işe almaya 

zorladı ve 1960 yılında ilk sosyal hizmet uzmanı bu alanda istihdam edildi. 1980’de, Katar Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sosyal Eğitim Bölümü adı altında engelli çocuklar için bir enstitü kurmuştur. 

Bu Enstitü sosyal hizmet uzmanları tarafından desteklenmiştir. 1973 yılında Katar Emirliği, ilk 

ulusal Eğitim Fakültesini kurdu. Fakültede eğitim derslerine ek olarak, sosyal hizmet ve 

sosyoloji öğretildi. 1977'de Katar Üniversitesi kurulduğunda, sosyal hizmet ve sosyoloji 

alanında ortak bir ana dal programı açıldı. 1980'de sosyal hizmet ve sosyoloji ayrı ana dal 

programlarına ayrıldı. İlk sosyal hizmet öğrenci grubu 12 erkek ve kız öğrenciden oluşuyordu. 

1990’lı yıllara kadar Katar Üniversitesi’ndeki sosyal hizmet dalında kayıtlı 300’den fazla lisans 

öğrencisi vardı. 1999'da Katar Üniversitesi, piyasanın hem sosyal hizmet hem de sosyoloji ana 
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dallarını destekleyemediğine karar verdi. Bu noktada, sosyal hizmet bölümünün kapatılması 

kararı alındı. Sosyal hizmet eğitimine duyulan ihtiyaç gereği lisans programı 2011 yılında 20 

öğrenciyle tekrar eğitime başladı (Sloan ve diğ, 2010). 

İsrail 

1920'lerde, İngiliz hükümeti ve İngiliz sömürge ofisi, 

Filistin’deki Arap ve Yahudi topluluklarına sivil işlerde 

belirli bir düzeyde özerklik vermeye karar verdi. Bu 

gelişme doğrultusunda 1928 yılında bölgedeki Yahudi 

cemaati, sömürge dairesinin izin verdiği ölçüde hizmet 

vermek için bir “Ulusal Komite” kurdu. Komitenin ilk 

eylemlerinden biri, önde gelen Amerikan Yahudi kadın 

örgütü 'Hadassa’nın başkanı Henrietta Szold’un 

başkanlık ettiği bir Sosyal Hizmet Bölümü kurmaktı. 

Böylelikle sosyal hizmet eğitimi Kudüs'te 1934 yılında 

bir yıllık eğitimle başladı. Bölümün kurulmasındaki 

amaç, büyümekte olan Yahudi topluluklarının 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Frauen 

Hochschulen’de eğitim alan Almanyalı mülteci sosyal 

hizmet uzmanlarının istihdamının yeterli olmamasıydı. 

Artık sosyal hizmet uzmanlarını yerli halktan eğitmek 

gerekiyordu. Bu amaçla, Henrietta Szold, önde gelen 

bir Alman-Yahudi sosyal hizmet eğitimcisi ve Alice Solomon'un yakın bir arkadaşı olan Dr. 

Sidi Vronsky'yi işe aldı. Böylelikle Alman Hochschulen programı doğrultusunda bir müfredat 

geliştirildi (Konrad, 1993, akt: Spiro, 2001). 

1942'ye kadar bir yıl süreli olan program iki yıla uzatıldı ve Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi'ne 

bağlı bulundu. Sonrasında Tel Aviv'de ikinci bir okul kuruldu. İsrail devleti 1948'de bağımsız 

oluncaya kadar, iki okul yaklaşık 150 sosyal hizmet uzmanı yetiştirdi. Bu dönemde mezun 

sayısı var olan istihdam olanaklarından daha fazlaydı ve mezunlardan bazıları ücretli tam 

zamanlı istihdam bulmakta zorlandılar. 1948 savaşının yol açtığı tahribat, Avrupa ve Orta Doğu 

ülkelerinden nakledilen Yahudi topluluklarının kitlesel göçleri, sosyal hizmetlerin hızlı bir 

şekilde genişlemesini gerektirdi ve profesyonel bir iş gücü sıkıntısı yarattı. Bu dönemde sosyal 

hizmet kuruluşları farklı alanlarda eğitim almış kişilerle ve/veya herhangi bir eğitim formuna 

sahip olmayan kişilerce dolduruldu. Bu durumu düzeltmek için söz konusu iki okul Refah 

Bakanlığı çatısı altında üç aylık hızlandırılmış sosyal hizmet eğitimleri tertipledi. Kitlesel göç 

dalgası durduktan sonra, sosyal hizmetlerin kalitesine ve çalışanlarının eğitim seviyelerine daha 

fazla önem verilmiştir. Bu doğrultuda 1958'de Kudüs'teki Hebrew Üniversitesinde üç yıllık bir 

sosyal hizmet okulu kuruldu. 1960'larda, ilk lisans programını diğer üç üniversitedeki (Hayfa, 

Bar-Ilan ve Tel-Aviv) benzer programlar izledi. Bu akademik gelişmeler gözlenirken akademik 

Henrietta Szold (1860- 1945) 
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olmayan kısa süreli bakanlık eğitimleri biryandan devam etti. Ben-Gurion Üniversitesi, 1982'de 

Sosyal Hizmet Bölümünü açtığında, son akademik olmayan eğitim kursu kapatıldı ve İsrail'deki 

sosyal hizmet eğitimi tamamen akademik hale geldi (Spiro, 2001). 

İsrail’de sosyal hizmet eğitimi Almanya kökenli Yahudi eğitimcilerle İngiliz idaresi altında 

kurulsa da günümüzde Amerikan yönelimlidir. Bugün İsrail sosyal hizmet eğitimcilerinin 

çoğunluğu doktoralarını Kuzey Amerika üniversitelerinde almış durumdadır. İsrail doktoralı 

sosyal hizmet akademisyenleri sayıca artmakla birlikte genellikle Kuzey Amerika 

üniversiteleriyle çalışmalar yapmakta ve çalışmalarını Amerikan dergilerinde yayınlanmaya 

çalışmaktadırlar. Bununla birlikte son 40 yılda İbranice literatürde tutarlı bir büyüme görmesine 

rağmen, İsrail sosyal hizmet okullarında kullanılan kaynakların büyük bölümü Amerikan kitap 

ve dergilerinden oluşmaktadır. Bu durum sosyal hizmete ilişkin yerli bilginin önemine zarar 

vermekte, Avrupa gibi dünyanın diğer bölgelerinde meslek adına neler olduğunun yeteri 

düzeyde bilinmemesine neden olmakla birlikte mesleğin Amerika’daki güçlü pozisyonundan 

yararlanmanın önünü açmaktadır (Spiro, 2001). 

3. SONUÇ 

Sosyal hizmet disiplin ve mesleği her ne kadar Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da 100 yılı aşkın 

bir tarihe ve gelişime sahip olsa da MENA bölgesi için henüz yenidir denebilir. Bölge özelinde 

mesleğin gelişimi incelendiğinde mesleğin kurucularının ya Birleşmiş Milletler aracılığıyla 

yurtdışından gelen uzmanlar ya da Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da eğitim alan yerliler 

olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllar bahsedilen girişimler sonucu MENA bölgesinde sosyal 

hizmetin profesyonel anlamda gelişmeye başladığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bütün MENA ülkelerinde hemen hemen eşzamanlı olarak Amerika’nın öncülüğünde sosyal 

hizmet eğitiminin kurgulanmasının temelindeki neden üzerine düşünecek olursak bu durumun 

aslında bölge ülkelerinin kapitalist sisteme entegrasyonu için bir araç olarak kullanıldığı 

söylenebilir. Nitekim bugün birtakım sosyal hizmet düşünür ve yazarları sosyal hizmet 

mesleğinin kapitalist sistemin bir ürünü olduğunu ve mesleğin bu sistemin devamı için 

yoksulluk gibi birçok sorunu kökten çözmek yerine bu sorunlara yönelik bir pansuman işlevi 

gördüğünü iddia etmektedir. Eğer bu perspektiften bakarsak sosyal hizmet mesleğinin neden 

bugün Amerika’da oldukça güçlü olduğunu, neden Amerika’nın Marshall yardımları gibi bir 

sürece paralel olarak mesleği Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu ve daha geniş bir ifadeyle 

MENA bölgesine ihraç ettiğini ve mesleğin neden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

yıkıldıktan sonra söz konusu birlikten ayrılan ülkelerde görülmeye başladığını daha iyi anlarız.   

Bu algılayış doğrultusunda düşünmeye devam edersek mesleğin Türkiye ve bölge ülkelerinde 

neden Amerika’daki statüsüne ulaşamadığını da kolayca anlayabiliriz. Çünkü bölge ülkeleri 

genel olarak en yumuşak ifadeyle “gelişmekte olan” ülke statüsündedir. Bölge, Suriye iç 

savaşında görüldüğü üzere küresel güçlerin çıkar alanı niteliğini sürdürmektedir. Bu nedenle 

çalkantılı siyasal ve ekonomik görünümden kurtuluş yakın gelecekte olası görünmemektedir. 
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Söz konusu nedenler MENA bölgesinde sosyal hizmetin Amerika’daki statüsüne belki de hiçbir 

zaman ulaşamayacağını göstermektedir. 
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GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI TEMELLİ YENİ BİR KAVRAM: FİNANSAL 

SOSYAL HİZMET 

 

Oğuzhan ZENGİN 1 

Özet 

Sosyal hizmet disiplininde güçlendirme yaklaşımının ilk kez kullanan Barbara Solomon (1976), güçlendirmeyi, 

ırkçılıkla mücadele eden siyahî gruplar, diğer azınlıklar ve “onlar adına” değil “onlarla birlikte” hareket eden 

sosyal hizmet uzmanları için kuramsal ve felsefi bir bakış olarak yapılandırmaktadır. Duyan’a (2010, s. 176) göre 

güçlendirme; müracaatçıların halihazırda sahip oldukları güçleri vurgulama, destekleme ve kendi kararlarını 

kendileri vererek yaşamları üzerindeki güç ve denetimlerini artırmadır.  

Güçlendirmenin bir boyutu olarak görülen yeni bir kavram olan finansal sosyal hizmet, ekonomik ihtiyaç 

içerisindeki bireylerin ömürleri boyunca sosyal yardımlar halkasının dışına çıkamayan bireyler olmasındansa 

ekonomik gereksinimlerini karşılamaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için onların finansal 

becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu çalışmada finansal sosyal hizmetin felsefesi, gelişimi ve yöntemleri detaylı 

bir biçimde ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Güçlendirme, Finans. 

A NEW CONCEPT BASED ON THE EMPOWERMENT APPROACH: FINANCIAL 

SOCIAL WORK 

 Abstract 

Barbara Solomon (1976), for the first time using the empowerment approach in the discipline of social work, 

structures empowerment as a theoretical and philosophical perspective for black groups, other minorities and 

social workers who act “not for them” but “with them”. According to Duyan (2010, p. 176) strengthening; 

emphasizing, supporting and strengthening the existing powers of the applicants and increasing their power and 

control over their lives by making their own decisions. 

Financial social work, a new concept seen as a dimension of empowerment, aims to improve the financial skills 

of individuals in economic need so that they can meet their economic needs and stand on their feet rather than 

being individuals who cannot go out of the circle of social aids throughout their lives. In this study, the philosophy, 

development and methods of financial social work will be discussed in detail. 

Key Words : Social Work, Empowerment, Finance. 

1. GİRİŞ 

Müracaatçıların kendi yaşamının uzmanı olarak görüldüğü ve müracaatçının güçlerine 

odaklanan, değişim, gelişim ve müracaatçıyla iş birliği, teşhis yerine keşif gibi yeni anlayışları 

içeren güçlendirme yaklaşımı ilk olarak ABD’de toplum ruh sağlığı merkezlerinde 

kullanılmaya başlanmıştır (Early & GlenMaye, 2000; Brun & Rapp, 2001). 

                                                           
1 Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Karabük, Türkiye, oguzhanzengin@karabuk.edu.tr 
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İsmi Settlement House ile özdeşleşen Jane Addams, sosyal sorunlardan bireylerin sorumlu 

tutulamayacağını ve sorunların sosyal reformlarla ve bireylerin güçlendirilmeleriyle 

çözümlenebileceğini iddia etmiştir (Lundblad, 1995, s. 661; akt. Şahin, 2009, s. 675). Önemli 

güçlendirme kuramcılarından Solomon (1976) güçlendirmeyi, ötekileştirilmiş bireylerin sosyal 

roller ve kişiler arası etkileşim bağlamında becerilerini artırmalarına ve geliştirmelerine destek 

olma olarak tanımlamıştır.  

Saleebey’e (1997) göre gerçek güçlendirme insanların keşfetme, gelişme ve kendilerinin 

içindeki gücü kullanmalarını olanaklı kılan yetkinleştirilmiş gelişme sürecidir. Bu süreçte; 

müracaatçının sorun çözme becerilerini, bireysel özgüven, potansiyel ve kapasitelerini 

güçlendirme, soruna ilişkin kişisel algılarında değişiklik yapma, hedeflere yönelik beceriler 

kazandırma ve danışanın kendi yaşamı üzerinde karar verme ve eylem gücünü artırmak 

amaçlanmaktadır (Lee, 2011). Miley ve arkadaşlarına (2004, s.81) göre güçlendirme 

yaklaşımının uygulaması sosyal hizmet uzmanlarının sorun durumundan meydan okumaya, 

patolojiden güçlere ve geçmiş zamandan gelecek yönelimine doğru üç önemli geçişi sağlaması 

için oldukça uygundur.  

Duyan’a (2010, s. 176) göre güçlendirme müracaatçıların var olan güçlerini ve olumlu 

özelliklerini vurgulama, bunları artırma, geliştirme, destekleme ve kendi kararlarını kendileri 

vererek yaşamları üzerindeki güç ve denetimlerini artırma olarak tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaşımı benimseyen sosyal hizmet uzmanları farklı düzeylerdeki müracaatçı sistemleri ile 

çalışırken bu sistemlerde neyin doğru neyin yanlış olduğuyla ilgilenmez. Tam tersine 

güçlendirme bu sistemde var olanlarla ilgilenir ve müracaatçı sistemlerinin yaşadığı sorunları 

ve bu sorunların çözümünde kullanabileceği kaynakları fark etmesine ve sahip olduğu güçleri 

ortaya çıkarabilmesine yardımcı olur. Güçlendirme yaklaşımının temel varsayımları aşağıdaki 

gibidir (Saleebey, 1997; Sheafor & Horejhi, 2002; Zastrow, 2010); 

• Müracaatçıların sorun ve işlevsel olmayan yönlerini yok etmeye çalışmak yerine 

değişimi güçlü yanlarını temel alarak inşa etmek çok daha pozitif ve uzun hedefli 

değişimlerin yaratılmasına olanak sağlar. 

• İnsanların gelişim potansiyelinin limiti bilinemezdir.  

• Her birey, aile, grup ve topluluğun güçlü yönleri vardır.  

• Travma, hastalık ve kazalar gibi bireyleri zorlayan çeşitli durumlar, bireyler için yeni 

fırsat ve kaynaklar yaratabilirler.  

• Müracaatçıların güçlü yönlerini ortaya koymak ve bu yönleri geliştirmek danışmanın 

görevidir.  

• Müracaatçılara sağlanabilecek en iyi hizmet onlarla iş birliği sağlanarak verilen 

hizmettir. 
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Saleebey’e (1997) göre güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmeleri 

gereken beş temel görev vardır. Bunlar;  

1) Müracaatçılara yönelik olumsuz görüş ve tutumları ortadan kaldırma,  

2) Bireylerin, aile, kurum ve toplum odaklı kaynakların farkında olmasını sağlama,  

3) Müracaatçıların kendilerini güçlü ve değişimi gerçekleştirebilir olarak görmelerine 

yardımcı olacak zihin yapısı oluşturmalarını sağlamak,  

4) İnsanların sahip oldukları güç, kaynak, beceri ve düşüncelere inanmak,  

5) Müracaatçıların kendi içsel güçlerini ortaya çıkarma adına çalışmalar yaparak 

müracaatçıları kendi küçük odalarının dışına çıkartmaktır. 

Güçlendirmenin bir boyutu olarak görülen yeni bir kavram olan finansal sosyal hizmet, 

ekonomik ihtiyaç içerisindeki bireylerin ömürleri boyunca sosyal yardımlar halkasının dışına 

çıkamayan bireyler olmasındansa ekonomik gereksinimlerini karşılamaları ve kendi ayakları 

üzerinde durabilmeleri için onların finansal becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu çalışmada 

finansal sosyal hizmetin felsefesi, gelişimi ve yöntemleri ele alınmıştır. 

2. FİNANSAL SOSYAL HİZMET 

Her ne kadar sosyal hizmet mesleği yoksullara yardım odağında gelişse de günümüzde davranış 

değişikliği bağlamı sosyal hizmette temel odak haline gelmiştir. Bu duruma rağmen sosyal 

hizmet hala finansman odağına sahiptir ve sosyal hizmet uygulamalarında finansmana 

odaklanma, genellikle finansal sosyal hizmet veya finansal yetenek ve varlık geliştirme olarak 

adlandırılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında ilk olarak, dünya pazarlarındaki durgunluğa 

bağlı olarak eski orta sınıf aileler için düşük gelir düzeyine doğru hareketlilik gelmektedir. Bu 

nedenle, çok sayıda birey ve aile finansal güvenlik açığı ile karşı karşıyadır ve sosyal yardım 

için sosyal hizmet uzmanlarına başvurmaktadır. İkinci neden, başka hiçbir mesleğin, finansal 

olarak en savunmasız nüfus gruplarına yardım etme rolünü üstlenmemesidir. Birçok farklı 

meslek elemanı (örneğin finansal planlamacılar ve danışmanlar) sosyal hizmet uzmanları gibi 

düşük ve orta gelirli nüfus gruplarına hizmet etme misyonuna sahip değildir. Üçüncü neden, 

Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyinin (CSWE, 2015) sosyal hizmet programları için akreditasyon 

rehberinde ekonomik ve sosyal adalete odaklanmayı zorunlu kılmasıdır. Her ne kadar 

programlar müfredatlarında ekonomik adaleti ele alma konusunda geniş bir yelpazeye sahip 

olsa da CSWE gerekliliği mesleğe yönelik hane halkı finansmanı ve ekonomik adalete 

odaklanmak için bir temel oluşturmaktadır. Dördüncü neden ise, düşük ve orta gelirli nüfus ile 

varlık geliştirme politikasına ve uygulamasına yönelik artan ilginin hane halkı finansmanına 

odaklanma ihtiyacına ışık tutmasıdır (Loke, Birkenmaier, & Hageman, 2017). Söz konusu 

nedenlerle sosyal hizmet mesleğinde yeni bir alan olarak karşımıza çıkan finansal sosyal 

hizmetin iki önemli odağı finansal okuryazarlık ve finansal kapasite gelişimidir. 
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3. FİNANSAL OKURYAZARLIK 

Finansal okuryazarlık, bireylerin mali kaynakları ile ilgili bilinçli ve etkili kararlar vermelerini 

sağlayan bilgi ve beceri kümesine sahip olma durumudur. Temel finansal kavramları anlamak, 

insanların mevcut finansal sistemde nasıl ayakta kalabileceklerini bilmelerini sağlar. Uygun 

finansal okuryazarlık eğitimi almış kişiler, daha iyi finansal kararlar alır ve bu tür bir eğitimi 

olmayanlara göre daha iyi gelir gider yönetimi yaparlar (Klapper, Lusardi & Van Oudheusden, 

2015). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ortak finansal okuryazarlık ilkelerinin 

geliştirilmesi yoluyla finansal eğitim ve okuryazarlık standartlarının iyileştirilmesi için 

çözümler sağlamak amacıyla 2003 yılında hükümetler arası bir projeye başlamıştır. Mart 

2008’de, OECD, dünya çapında finansal eğitim programları, bilgi ve araştırmalar için bir takas 

merkezi olarak hizmet etmeyi amaçlayan Uluslararası Finansal Eğitim Ağ Geçidi Projesini 

başlatmış olup konuyla ilgili proje ve programlar başta ABD, İngiltere, Avustralya gibi ülkeler 

olmak üzere birçok ülkede yaygınlaştırılmıştır (OECD, 2019). Türkiye’de ise Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının 

Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Planı” hazırlanmış ve söz konusu eylem planının beş 

bileşeninden biri olan eğitim bileşeninde kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve 

farkındalıklarının arttırılması hedefine yer verilmiş ve bu kapsamda kadınlara yönelik finansal 

okuryazarlık seminerlerine başlanmıştır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018). 

4. FİNANSAL KAPASİTE 

Finansal kapasite, finansal okuryazarlığın ötesine geçen, yalnızca finansal kavramların bilgisine 

veya anlayışına değil, insanların kaynaklarını nasıl yönettiğine ve finansal kararlar verdiğine de 

değinen bir kavramdır (FINRA, 2009). Diğer bir tanıma göre finansal kapasite, uygun finansal 

kaynaklara erişimi içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaşam koşullarına en uygun 

para yönetimi kararlarını almak ve uygulamak için gerekli tutum, bilgi, beceri ve öz yeterliliğin 

birleşimidir (CFI, 2019). Johnson ve Sherraden (2007) finansal hizmetlere erişim ve varlık 

geliştirme fırsatlarını da dahil ederek finansal kapasite tanımının kapsamını genişletmiştir. 

Onlara göre finansal kapasite sadece bireysel bir işleyiş değil, aynı zamanda tasarruf ve teşvik 

politikaları gibi çevresel koşullar tarafından şekillendirilen ekonomik olanaklara da sahip olma 

fırsatıdır. Bu çerçevenin iki ana bileşeni vardır. Finansal kapasite sahibi olmak için insanlar (a) 

finansal bilgi ve becerilerin yanı sıra (b) finansal ürün ve hizmetlere erişim, ayrıca tasarruf 

biriktirme ve diğer varlıklar için fırsatlara dahil olmalıdır. Başka bir deyişle, finansal kapasite 

geliştirme tamamen bireysel davranışların değiştirilmesinden ibaret değildir. Aksine sosyal 

hizmetin çevresi içerisindeki birey kavramına paralel bir biçimde bu bakış açısı insanlar ve 

sosyal kurumlar arasındaki ilişkinin kabul edilmesini gerektirir. Bu nedenle, finansal kapasiteyi 

geliştirme çabaları arasında bireysel davranışların değiştirilmesi ve aynı zamanda finansal 

fırsata erişimi artırmak için kurumların değiştirilmesi de yer almaktadır (Sherraden vd., 2015). 
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Günümüzde sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarına düşük maliyetli yiyecek ve barınma, 

bankacılık hizmetleri, finansal koçluk ve finansal eğitim sağlama konularında yardımcı olarak 

müracaatçıların finansal güvenliğini desteklemektedir. Sosyal hizmet uzmanları özellikle 

kadına yönelik şiddet vakalarıyla çalışırken, ekonomik sorunlarla yüzleşen kadınların 

özgürleşmesi için ilk etapta finansal eğitime ve mikro kredilere erişimi kolaylaştırırken 

ekonomik güçlenmeyi amaçlarlar. Tüm bunlara ek olarak sosyal hizmet uzmanları, iş bulmakta 

zorluk çekerek kendi adlarına üretim yapmak niyetinde olan müracaatçılar için çalışma ve 

ticaret mevzuatı ile gelir vergisi konularında da destek olmaktadırlar (Sherraden vd., 2015).  

Finansal kapasiteyi geliştirmeye ilişkin sosyal hizmetin rolü şunları içerir: 

● Bütçeleme, kredi, bankacılık ve yatırım ile ilgili bilgi ve becerileri sağlama (finansal 

bilgi/ okuryazarlık), 

● Bireylerin güvenli ve uygun fiyatlı finansal ürün ve hizmetler sunan kurumlarla bağlantı 

kurma ve fırsatlara sahip olmalarına yardımcı olma, 

● Bireylerin kişisel, ailevi ve toplumsal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak finansal 

kararlar almalarını sağlama, 

● Varlıklara ve daha fazla finansal güçlenmeye erişimi teşvik eden politikalar için 

savunuculuk yapma (Gates, Koza & Akabas, 2017). 

Bununla birlikte, sosyal hizmet uzmanları ve diğer insani hizmet profesyonelleri, mali açıdan 

savunmasız bireyler, aileler ve topluluklarla etkin biçimde çalışacak mesleki eğitim ve 

deneyime sahip değildir (Birkenmaier, Sherraden & Curley, 2013). Konuyla ilgili olarak 

gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırma sosyal hizmet öğrencilerinin ve sosyal hizmet 

uzmanlarının görüşlerine yer vermektedir. Kindle (2010), 1.506 sosyal hizmet öğrencisi ile 

gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerin finansal okuryazarlığı; ebeveyn çatışması, depresyon ve 

anksiyete ve yoksulluk gibi çok çeşitli sosyal problemlerle ilgili olarak algıladıklarını tespit 

etmiştir. Bu bulgular, öğrenciler arasında finansal sosyal hizmet derslerine ilgi olduğunu 

göstermektedir. Bu araştırmalardan bir diğeri Loke, Watts ve Kakoti (2013) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu araştırmanın bulgularına göre sosyal hizmet uzmanları, 

finansal bilgi ve beceri seviyelerine güven duyduklarını bildirmişler; ancak sosyal hizmet 

uzmanlarının finansal bilgileri halkın bilgisinden daha yüksek bulunmamıştır. İçlerinde sosyal 

hizmet uzmanlarının da bulunduğu 56 insani hizmet alanında çalışan meslek elemanına finansal 

sosyal hizmet sertifika programı uygulayan Despard ve Chowa (2013), katılımcıların genel 

olarak ekonomik sorun yaşayan bireylerle çalıştığını ve aldıkları eğitimin hem kendi yaşamları 

için hem de hizmet sundukları bireyler için yararlı olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.  

5. SONUÇ 

Sosyal hizmet uzmanları mesleki yaşamlarında sıklıkla ekonomik sorun yaşayan bireylerle 

karşılaşmaktadır. Ekonomik sorunların çözümünde akla gelen ilk enstrüman sosyal yardımlar 
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olup sosyal yardımlar bireylerin sorun öncesi yaşamlarına geri dönmeleri için sunulan geçici 

bir çözümdür. Bu süreçte bireylerin güçlendirilmesi esas olup güçlendirme kavramı ekonomik 

alanda güçlenmeyi de kapsamaktadır. Bireylerin ekonomik anlamda güçlendirilmesi ise 

finansal sosyal hizmet kavramsallaştırmasını gündeme getirmiştir. Finansal sosyal hizmet 

bireylerin güçlendirilmesinde finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın bir üst aşaması 

olan finansal kapasite gelişimini amaçlar. Finansal kapasite kavramı ise yalnızca bireylerin 

kendi ayakları üzerinde durmaları için gereken finansal bilgi ve becerilerini artırmak anlamına 

gelmeyip aynı zamanda finansal ve sosyal politika ve kurumların müracaatçıların ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılandırılmasını işaret etmektedir. Bununla birlikte finans bilgi ve becerisinin 

kazanılması konusunda sosyal hizmet eğitiminin yeterli olmadığı söylenebilir. Literatürde 

finansal sosyal hizmetle ilgili eğitim alan öğrenci ve sosyal hizmet uzmanlarının hem kendi 

yaşamlarında öğrendikleri bilgileri uygulayacağını hem de müracaatçılara daha faydalı 

olacaklarını düşündüklerini belirten sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu noktadan 

hareketle ekonomik soruna sahip ya da ekonomik sorun kaynaklı diğer psikososyal sorunlarla 

çalışırken hem sosyal hizmet uzmanlarının ellerini güçlendirecek hem de müracaatçılara yeni 

kapılar aralayacak finans bilgisinin hem sosyal hizmet eğitim müfredatlarında hem de alanda 

çalışan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik eğitimlerde yer alması tavsiye edilmektedir. 
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SANALLAŞAN İLETİŞİM VE EMOJİLERE SIĞDIRILAN DUYGULAR 

 

Özgür ALTINDAĞ 1 

Özet 

İletişim aslında tüm canlılara ait bir özelliktir. İnsanlar, hayvanlar hatta son yapılan çalışmalar göstermiştir ki 

ormandaki ağaçlar bile köklerini kullanarak birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Türk Dil Kurumu iletişimi “duygu, 

düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması” şeklinde tanımlamaktadır. 

İnsana dair en önemli özellik olarak iletişim süreçlerinde yaşanan değişim ve dönüşüm üzerinde düşünülmesi 

gereken en önemli konular arasındadır.  

İnsani iletişim en temelde sözlü ve sözsüz iletişim olarak ikiye ayrılabilir. Sözlü ve sözsüz iletişimin yanında yazılı 

ve görsel iletişim araçları da günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir. Geçmişten günümüze süregelen iletişim 

araçları olan telefon, telgraf, televizyon ve radyo etkisini giderek yitirmekte, internet üzerinden yapılan yayınlar, 

elektronik posta, kısa mesaj, taşınabilir telefonlar, telefonlara yüklenebilen anlık mesajlaşma ve görüntülü 

görüşme programları günümüzde en sık kullanılan iletişim araçlarına dönüşmüştür.  

Sanal iletişim olarak adlandırılabilecek bu iletişim araçları arasında günümüzde en popüler programlar kuşkusuz 

indirilme sayıları 1 milyarı aşmış olan Whatsapp ve Instagram programlarıdır. Her iki program da Android ve 

IOS tabanlı telefonlarda kullanılabilmekte ve her ikisiyle hem yazılı hem görüntülü görüşme yapılabilmektedir. 

Aynı zamanda video, resim, belge ve ses kaydı da paylaşılabilmektedir.  

Sanal iletişimin bu denli yaygınlaşması günlük iletişimin duygu içermeyen kelime ve cümlelere sığdırılmasına 

neden olmaktadır. Bu durum özellikle duyguların sadece emojilerle aktarıldığı, kalan ifadelerin sadece yazılı 

kelimeler ile iletildiği bir iletişim türünü ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde artık pek çok ilişkinin hatta evliliğin 

bu tür programlar aracılığı başladığı ve bazen bittiği bilinen bir durumdur. Duygu içermeyen ve bireyin ifadelerini 

nötr bir şekilde yansıtan bu tür iletişim çok ciddi iletişim sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle iletişimi 

insanlarla yüz yüze konuşarak ifade etmeyi öğrenen 90’ların başı ile 80’li yıllar ve öncesinde doğan insanların bu 

yolla tam sağlıklı iletişim kurmaları oldukça zor olmaktadır.  

Bu çalışmada insanların iletişim kurma yöntemlerinde teknoloji ile ortaya çıkan değişimler ve bu değişimlerin 

insanların yaşamlarına yansıma biçimleri ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.   

Anahtar Kelimeler: İletişim, İnsan, Teknoloji, Sanal Dönüşüm. 

VIRTUALIZED COMMUNICATION AND FEELINGS THAT ARE FITTED INTO 

EMOJIS 

 Abstract 

Communication is actually a feature of all living things. People, animals and even recent studies have shown that 

even trees in the forest communicate with each other using their roots. According to the Turkish Language 

Association, communication is defined as “transferring emotions, thoughts or information to others in every way 

imaginable”. Change and transformation in communication processes are among the most important issues that 

need to be considered. 

Human communication can be divided into two groups as verbal and non-verbal communication. In addition to 

verbal and nonverbal communication, written and visual communication tools have become very important today. 

                                                           
1 Dr., Dicle Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, ozgur.altindag@dicle.edu.tr. 
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Telephony, telegraph, television and radio, which are the communication tools that have been going on since the 

past, are gradually losing their effect, and broadcasts over the internet, electronic mail, short messages, portable 

phones, instant messaging and video calling programs that can be installed on the phones have become the most 

frequently used communication tools. 

Of these communication tools, which can be called virtual communication, the most popular programs today are 

undoubtedly Whatsapp and Instagram programs with more than 1 billion downloads. Both programs can be used 

on Android and IOS-based phones, and both can be used for both text and video calls, as well as video, picture, 

document and voice recording. 

This widespread use of virtual communication causes daily communication to fit into words and sentences that do 

not contain emotions. This situation in particular reveals a type of communication in which emotions are 

transmitted only through emojis, and the remaining expressions are transmitted only through written words. 

Nowadays, it is a well-known fact that many relationships and even marriage begin and sometimes end through 

such programs. This type of communication, which does not contain emotions and reflects the expressions of the 

individual in a neutral way, can cause serious communication problems. It is especially difficult for people born 

in the early 90s and early 80s who learned to express communication by talking face to face with people in this 

way. 

In this study, we will talk about the changes in the ways people communicate with technology. In addition, 

assessments of the ways these changes are reflected in people's lives will be included. 

Key Words : Communication, People, Technology, Virtual Transformation. 

1. GİRİŞ 

İletişim özünde canlı olan tüm varlıklara özgü bir özellik olarak tanımlanmakta Türk Dil 

Kurumu da duygu, düşünce ve bilginin herhangi bir yolla başkalarına aktarımı olarak 

tanımlamaktadır. Aslında günümüzde iletişim kurmak için canlı bir varlığa gereksinim de 

ortadan kalkmış çoğu şirketin danışma ofislerinde yapay zeka ile çalışan otomatik danışma 

programları kurulmuştur. Çoğu kez sorununuzu birkaç cümle veya kelime ile anlayıp size cevap 

veren programlar artık gündelik yaşamımızın bir parçası olmuştur. Bu durumla özellikle 

elektronik alışveriş yaptığımız e-ticaret siteleri ile bankaların müşteri hizmetlerini aradığımızda 

sıklıkla karşılaşıyoruz.  

Endüstri 4.0 ile birlikte artık robotlar tüm yaşam alanlarına dahil olmuştur. Robotlara dahi 

gelmeden hemen herkesin kullandığı akıllı telefonlar, evlerimizde kullandığımız akıllı TV’ler, 

son teknoloji içeren arabalar artık birbirleri ile haberleşebilmekte ve uzaktan bir komut ile 

kontrol edilebilmektedir.  

İnsanlar arasında özellikle ticari yaşamın hızlı gelişim ve dönüşümü ile 90’lı yıllarda 

yaşamımıza giren elektronik posta uygulaması ile başlayan yazıya dayalı sanal iletişim türü 

yavaş yavaş tüm yaşamımızı etkisi altına almıştır. Elektronik postalar özellikle son dönem 

resmi postaların dahi resmi elektronik posta hesapları aracılığı ile yollanması ile hemen her 

yerde kullanılan en etkin iletilişim aracına dönüşmüştür.  
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Bu çalışmada sözel iletişimden ağırlıklı olarak yazılı iletişime evrilen iletişim süreçleri en 

popüler sanal iletişim araçları üzerinden eleştirel bir bakış açısı ile ele alınarak bu dönüşümle 

ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.  

2. SANAL İLETİŞİM VE EMOJİLERLE AKTARIMDA YAŞANAN SORUNLAR 

İletişim çoğunlukla sözlü ve sözsüz olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Sanal iletişimde 

aslında her ikisinin de var olduğunu söylemek yanlış olmak. Görüntülü görüşme ile yüz yüze 

iletişim olanağı sağlayan sanal iletişim programları ağırlıklı olarak yazılı metinler üzerinden 

sürdürülmektedir.  

Aslında bu tür yazışmaya dayalı iletişim yolu son dönem en fazla WhatsApp ve Instagram 

programları aracılığı ile sürdürülmektedir.  

180'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişinin kullandığı ücretsiz bir anlık mesajlaşma 

programı olan WhatsApp SMS'e bir alternatif olarak başlamış sonrasında sesli aramaya ek 

olarak, metin, fotoğraf, video, belge ve konum gibi pek çok değişik tipte medyayı alıp 

göndermeyi destekler hale gelmiştir. WhatsApp, önceden Yahoo'da toplam 20 yıl geçiren Jan 

Koum ve Brian Acton tarafından 2010 yılında kurulmuş, 2014'te Facebook'a katılmıştır. 

Program; iOS, Android, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian, Tizen, Firefox OS, 

Windows ve MacOS işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilmektedir (WhatsApp,2019). 

Instagram da 180'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal medyada ücretsiz 

fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Instagram Ekim 2010'da Kevin Systrom ve Mike 

Krieger tarafından kurulmuş Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın 

alınmıştır. Instagram da iOS, Android, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian, Tizen, 

Firefox OS, Windows ve MacOS işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilmektedir (Wikipedia, 

2019 & Instagram,2019). WhatsApp’tan farklı olarak resim yükleme ve mesaj yazıp cevaplama 

işlevleri yalnızca mobil araçlar üzerinden yapılmaktadır. Instagram aracılığı ile yazılı mesaj, 

görüntü, ses kaydı göndermek ve görüntülü görüşme yapmak mümkündür. 

Her iki programda da iletişim ağırlıklı olarak yazışma ile sürdürülmektedir. Her iki programda 

da karşılıklı yazışma, görüntülü arama özelliği, 24 saatlik hikaye paylaşımı gibi özellikler 

mevcuttur. Instagram resim ve video paylaşımı noktasında özellik olarak WhatsApp’tan 

ayrılmaktadır. Her iki program da günümüzde günlük iletişimde oldukça sık kullanılan ve adeta 

hayatın bir parçası haline gelen iki uygulamaya da dönüşmüştür. Her ikisinin de Facebook 

şirketine ait olması ve toplam indirme sayısının 1 milyarı aşmış olması programların 

popülaritesini net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Ücretsiz olmalarına karşın aslında topladıkları “big data” denilen veri kümelerini reklam amaçlı 

pazarlayarak ciddi bir gelir elde her iki programın da popülerliğinin giderek artması aslında bu 

veri kümesinin de artmasını sağlamakta dolayısıyla Facebook şirketine akan geliri de 

artırmaktadır.  
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Yüz yüze konuşmanın yerini alan ağırlıklı olarak resim, video, sözcük ve emojilerle kendini 

ifade etmeyi sağlayan bu programların aslında iletişimde bir değişim ve dönüşüm de yarattığı 

söylenebilir.  

Emojiler aslında ilk olarak emotion + Icon kelimelerinin birleşiminden oluşan emoticon olarak 

bilinen simgelerden türemiştir. Emoticonlar 19 Eylül 1982'de Carnegie Mellon'da bilgisayar 

bilimi araştırma profesörü olan Scott Fahlman’ın b-board üzerindeki komik bir yazıyı belirleme 

önerisi ile ortaya çıkmıştır (Carnegie Mellon University, 2019a). Adı geçen yazının orijinal hali 

aşağıdaki gibidir (Carnegie Mellon University, 2019b); 

 

19-Sep-82 11:44    Scott E  Fahlman             :-) 

From: Scott E  Fahlman <Fahlman at Cmu-20c> 

I propose that the following character sequence for joke markers:   

:-) 

Read it sideways.  Actually, it is probably more economical to mark 

things that are NOT jokes, given current trends.  For this, use     

:-( 

 

Bu metinden türeyen emoticonlar ağırlıklı olarak şu şekillerde “:) :( :O ;)” başta bilgisayar 

yazışmalarında kullanılmış sonrasında ilk çıkan mobil telefonlarda İngilizceden kısa mesaj 

servisi olarak çevrilen SMS’lerde kullanılmaya devam etmiştir. Telefonlarda giderek gelişen 

teknoloji sonrası emoticonlar da emoji olarak bilinen grafiklere dönüşmüştür. 

Emoji aslında bir Japon buluşudur ve Türkçeye Japoncadan geçen emoji kelimesindeki “e" 

resim, “moji” ise karakter anlamına gelmektedir. Emojiler ilk olarak 1990'lı yıllarda Japonlar 

tarafından kullanılmaya başlamış sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. Dünyada kullanılan ilk 

emoji ise Slovakya'da yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Tarihte bilinen bu ilk emoji 

araştırmaya göre 1635 yılı civarında bugünkü Slovakya’da Jan Ladslades isimli avukat 

tarafından bir hukuk dosyasının içinde resmi evrakta bulunan bir şeye olan mutluluğu belirtmek 

için "gülen yüz" çizilmesi ile tarihte yerini almıştır (Haberturk,2019). 

Bu iki programda da emojiler aslında programın birer parçası haline gelmiştir ve duygu 

aktarımında çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Emojistats (2019)’ın 2019 yılı Ekim ayı 

verilerine göre ilk 10’da sırasıyla gözlerinden yaş gelen gülen surat emojisi “😂” 301.160.451 

kullanım ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu kalp “❤️”, öpücükle kalp gönderen surat “😘”, 

gözleri kalp halinde surat “😍”, gülerken yana yatıp gözlerinden yaş gelen surat “🤣”, çok sesli 
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gözü yaşlı ağlayan surat “😭”, tamam anlaştık anlamında “👍”, klasik gülen surat “😊”, öpücük 

anlamında kullanılan dudak “💋” ve gülerken dişleri görünen surat “😁” izlemektedir.  

Aslında bu istatistiklere bakılarak sık kullanılan emojilerin çoğunlukla mutluluk, sevgi, aşk, 

anlaşma ve üzülme duygu ve düşüncelerini aktarmada kullanıldığı görülmektedir. 1 milyonun 

üzerinde kullanıma sahip emojilere bakmak gerekirse (Emojistats,2019): 

 

Çeken, Aypek Arslan ve Tuğrul (2017) tarafından yapılan araştırmada da katılımcılara 

emojilerin ne kadarının aktif olarak kullanıldığı 5’li Likert ölçekle sorulmuş sonuçta “Güleryüz 

ve İnsanlar” kategorisinin en çok kullanılan emoji türü olduğu görülmüştür.  

Son yapılan eklemelerle birlikte aslında hemen her duygu ve düşüncenin bir şekilde emojiler 

yoluyla aktarımı mümkün kılınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu mümkün değildir. Çünkü mesajı 

yazarken gerçek yüz hali ile yollanan emojilerin birbirini tamamlamadığı çoğu kez başımıza 

gelen bir durumdur. Bu duygusal ifade asimetrisi aslında bireylerin kendilerini tam olarak ifade 

etmelerini engellemekte ve kimi zaman hem yanlış anlaşılmaya neden olabilmektedir.  

“Nasılsın?” sorusuna verilen iyiyim veya kötüyüm cevabı yerine çoğu kez “😭” ve “👍” 

ifadelerinin kullandığı görülmektedir. Ancak sadece bir simgeye yüklenen iyi ve kötü olma hali 

bu anlamıyla çok dar bir kalıba sığdırılmaktadır. Tam bir duygu içermeyen sözel ifadeden 

yoksun bu ifadelerin sözel ve yüz yüze iletişimin yerine geçmesi pek çok iletişim sorununun 

oluşmasına da neden olabilmektedir.  
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Bilgisayar ve mobil cihazlarda milenyum ile başlayan gelişme ve aslında ucuzlama teknolojiye 

erişimi de hızlandırmıştır. Bu erişim ile birlikte özellikle 90’ların başında ve öncesinde doğan 

pek çok birey bu teknoloji ile yeni tanışmış ve aslında uyumda ciddi zorluk yaşamıştır. 80’lerin 

başında doğan bir bireyin evdeki tek teknolojik aletin televizyon olduğu hatta bazısının siyah 

beyaz televizyon gördüğü yıllarda geçen çocukluğu gençlik döneminde mobil telefonlarla, 

bilgisayar ve internet ile tanışması ile bambaşka bir hal almıştır. Bu yeni gelişmelere ayak 

uydurmak bu kuşak için bile zor iken çok daha önce doğan kuşakların yeni teknolojiye ayak 

uydurmaları epeyce zor olmuştur. Hala bazı insanların alıştıkları tuşlu telefonları kullanmaya 

devam etmeleri aslında alışılan durumu değiştirmek istememelerine yorulabilir.  

Emojiler Kelly ve Watts (2015)’a göre temelde 3 farklı amaç doğrultusunda kullanılabilir. 

Bunlar; 

Konuşmanın devamını sağlama 

Bu tür bir iletişimde emojiler bir duygu iletiminden çok başka biri ile iletişimi başlatmak veya 

ara verilen bir iletişimi sürdürmek, canlı hale getirmek, bazen bitirmek, bazen de birinin aklında 

olduğunu göstermek için bazen de karşıdakini ihmal etmediğini belirtmek için kullanılmaktadır.  

Oyunlara, şakalara izin verme 

Bu tür iletişimde konuşulan konuyla ilgili uygun bir emoji göndermek diyaloğa samimiyet 

katabilir, yine karşımızdaki kişinin hoşlandığı bir hayvan ya da materyal göndererek onun 

ilgisini çekmede de kullanabiliriz. Bazen karşımızdaki kişinin bize yolladığı emojinin aynısını 

ona göndermek aslında onu net bir şekilde onayladığımızı da gösterir. Yine aradaki diyaloğun 

samimiyetini artırmada da kullanılabilir.  

Gizli bir paylaşım veya benzersiz bir ifade yaratma 

Bu tür iletişimde emojiler konuşmada yeni anlamlar yaratmak için kullanılırlar. Örneğin her 

emoji herkeste aynı algıyı yaratmayabilir çok samimi bir arkadaşınıza yolladığınız bir öpücük 

emojisi normal algılanırken yeni tanıştığınız birinde farklı çağrışımlar yapabilir. Yine belirli bir 

grup insan arasında bilinen bir durumun emoji ile kodlanması da mümkündür. Böylelikle o 

emoji paylaşıldığında yalnızca o hikayeyi bilenlerin anlayacağı bir dil geliştirilmiş olur.  

Aslında bu tür gizli, özel ve benzersiz paylaşımlar yaratmak bireyler arasındaki samimiyeti 

artırmada da etkili bir yöntemdir. 

3. SONUÇ 

Ağırlığını 90’lı yıllarından sonundan itibaren çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz teknolojik 

dönüşüm hayatımızda pek çok şeyin değiştirdiği gibi aslında iletişim kalıplarımızı da 

değiştirmiştir. Özellikle evlerimize giren masa üstü bilgisayarlar sonrasında fiyatlarındaki 

düşüş ile birlikte daha çok rağbet gören dizüstü bilgisayarlar ve internet ile aslında her evde 

dünyaya açılan birer pencere yaratılmıştır demek yanlış olmaz. Özellikle 2000’li yılların 
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başında hayatımıza giren ve neredeyse her sene çok farklı noktalara gelen mobil taşınabilir 

cihazlar ile hemen hepimiz 90’larda kullandığımız bilgisayarlardan neredeyse 10 kat daha hızlı 

ve 10 kat daha fazla depolama alanına sahip mini bilgisayarları cebimizde taşımaya başladık. 

Ve ilginç bir şekilde artık hayatımızla ilgili tüm özel detayların içinde saklı olduğu cep telefonu 

denen bu minik bilgisayarlar olmadan yaşayamaz hale geldik.   

Dünyanın öteki ucunda yaşayan binlerce kilometre uzaklıktaki herhangi bir insana bir 

elektronik posta yoluyla ulaşmak mümkün olmuş, sonrasında bunu sohbet programları ve 

görüntülü görüşme programları takip etmiştir. Günümüzde artan teknoloji, internet bağlantı 

hızındaki artış ile artık uzaktan robotik ameliyatlar yapmak dahi mümkün olmuştur.  

Günümüzde iletişim yalnızca iki insan arasında bir etkileşimle sınırlı bir durum olmaktan çok 

uzaktır. Artık yan yana duran iki araba veya mobil cihazların birbiri ile iletişim kurduğu, evdeki 

klimaya cebimizde taşıdığımız mobil telefonla komut verebildiğimiz, hemen her yerde 

görüntülü görüşme yapabildiğimiz, sosyal medyada bir haberin altına yazdığımız bir yorumun 

saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşabildiği, bindiğimiz arabanın, kullandığımız telefonun 

sesimizi ve yüzümüzü tanıdığı… ilginç bir dünyada yaşamaya alıştık.  

90’ların başında ve öncesinde doğanların bir miktar zorlandığı bu yeni iletişim çağına aslında 

bir şekilde uyum sağladık. Konuşarak iletişim kurmaya alışkın milyonlarca insan artık kendini 

yazarak ifade etmeye başladı. İş başvuruları yazılı bir şekilde şirketlerin web sayfaları veya iş 

bulma siteleri aracılığı ile yapılmaya, işten ayrılma süreçleri de yine mail üzerinden yapılmaya 

başlandı. Yüz yüze iletişimin bu denli azalması aslında kendisini duygusal ilişkilerde de ciddi 

bir şekilde göstermektedir. Karşıdakinin mimiklerini görmeden, sesini duymadan o an ne 

durumda olduğunu hissetmeden yapılan bu sanal yazılı iletişimde pek çok iletişim sorunu 

yaşanması doğaldır. Kimi zaman emojiler bu noktada birer duygu yansıtma öğesi gibi kullanılsa 

da aslında duyguları yansıtmada yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bir çeşit “duygusal asimetri” 

durumu yaratabilmektedir. Yani hissettiğimiz duygunun tam tersini yüz ifademizle ses 

tonumuzla karşımızdaki insana aktarmamız çok zor iken bu yazılı iletişimde çok kolay 

olmaktadır. Pekala çok üzgün olduğumuz bir an karşımızdaki insanın yazdığı bir cümleye 😊 

gülen surat emojisi koyabiliriz. Aslında sanal teknolojinin dayattığı bu duyguları saklama hali 

bireyin duygularını olduğu gibi ifade etme şansını elinden almaktadır.   

Her ne kadar teknoloji bize sanal iletişimi dayatmış olsa da pek çok programda, buna en çok 

kullandığımız WhatsApp ve Instagram dahildir, karşımızdaki kişiye ses kaydı yollamak, mini 

videolar yollamak veya görüntülü ve sesli görüşme yapmak mümkündür. Özellikle önemli olan 

özel veya işle ilgili konuların görüşülmesinde salt yazışma yerine ses ve görüntülü görüşme 

tercih edilebilir. Özellikle duygusal ilişkilerde pek çok yanlış anlaşılmaya gebe bir durum 

yaratan bu yazılı iletişim programları bu açıdan ses ve görüntü desteği ile kullanılarak 

yaratabileceği pek çok olumsuzluğun önüne geçilebilir.  

Sanal sözcüklerin dışına çıkabildiğimiz daha kaliteli iletişimler kurma dileğiyle… 
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TÜRKİYE’DE TURİZM YATIRIMI VE TURİZM KALKINMASI İLİŞKİSİ 

 

İlyas OKUMUŞ 1 

Arif Eser GÜZEL 2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm yatırımları ile turizm kalkınması ilişkisinin incelenmesidir. Konaklama 

alanında yapılan yeni bina yapımı ve mevcut binaların ve teçhizatlarının yenilenmesi gibi yatırımları, taşıma 

alanında yapılan yatırımları, turizmle ilgili iletişim teknolojisi projelerini ve turistik yerlerin restorasyonu gibi 

projeleri kapsayan turizm yatırımları, sürdürülebilir turizm kalkınması için kritik bir bileşendir. Son on yılda, 

turizme yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde büyümekte ve toplam yatırımın büyümesine ciddi katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca, turizm yatırımlarının turizm geliri yaratma, istihdam yaratma, daha yüksek ücretler ve vergi gelirleri gibi 

birçok ekonomik getirisi vardır. Bu yüzden, turizm yatırımlarının turizm gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 1995-2017 yıllarını kapsayan dönem için turizm yatırımlarının, 

ekonomik büyümenin, döviz kurunun, ticari serbestleşmenin ve teknolojinin turizm gelirleri üzerindeki etkisi ARDL 

sınır testi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de turizm yatırımlarının turizm gelirlerini 

artırdığını göstermektedir. Aynı şekilde, ekonomik büyüme, döviz kuru ve ticari serbestleşmenin de turizm 

gelirlerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Yatırımları, Turizm Gelişimi, Türkiye. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM INVESTMENT AND TOURISM 

DEVELOPMENT IN TURKEY 

 Abstract 

The purpose of this study is to analyze the relationship between tourism investment and tourism development in 

Turkey. Tourism investments, including the construction of new buildings and the renovation of existing buildings 

and equipment in the accommodation area, investments in transportation, communications technology projects 

and restoration of tourist sites, is a significant element for sustainable tourism development. In the last decade, 

investments in tourism have risen rapidly and have contributed significantly to the growth of total investment. In 

addition, tourism investments have many economic returns, such as generating tourism income, employment 

generation, higher wages and tax revenues. Therefore, it is important to examine the impact of tourism investments 

on tourism development. In this study, the effect of tourism investments, economic growth, real exchange rate, 

trade openness and technology on tourism revenues in Turkey for the period of 1995-2017 using ARDL bound test 

method. The analysis show that increase in tourism investment increases tourism revenues in Turkey. In addition, 

it is concluded that economic growth, real exchange rate and trade openness have positive impacts on tourism 

development. 

Key Words : Tourism Investments, Tourism Development, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Konaklama alanında yapılan yeni bina yapımı ve mevcut binaların ve teçhizatlarının 

yenilenmesi gibi yatırımları, taşıma alanında yapılan yatırımları, turizmle ilgili iletişim 

teknolojisi projelerini ve turistik yerlerin restorasyonu gibi projeleri kapsayan turizm 

yatırımları, sürdürülebilir turizm kalkınması için kritik bir bileşendir.  WTTC (2015)’e göre, 

kaynağına göre turizm yatırımı iki ana gruba ayrılabilir: kamu (veya devlet) yatırımları ve özel 

yatırımlar. Kamu yatırımları, devlet destekli havaalanları; su, temizlik ve elektrik temini gibi 

kamu hizmetleri; BİT tabanlı altyapı ve tatil yerlerinin, ziyaretçi merkezlerinin ve turist 

danışma ofislerinin inşaatı gibi turizmle ilgili altyapı gelişimine yapılan toplu yatırımları içerir. 

Öte yandan, özel yatırımlar genellikle ticari amaçlar için yapılmış ve çoğunlukla kar 

güdülerinden kaynaklanan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yaptığı yatırımlardır. Bu 

nedenle, turizme yapılan özel yatırımlar, tatil evleri, oteller, kongre merkezleri, uçaklar, yolcu 

gemileri ve otobüsler gibi ticari konaklama ve ulaştırma hizmetlerine odaklanmaktadır.  Ayrıca 

yiyecek ve içecek hizmetleri, eğlence hizmetleri, kültürel hizmetleri, turist rehberi ve tur 

operatörü hizmetleri gibi turizmle ilgili hizmetleri de içerir. Turizmin yatırım alanlarına 

bakıldığında birçok sektörü yakından ilgilendirdiği görülmektedir. Bu durum sadece turizm 

geliri yaratmakla kalmayıp birçok sektöründe gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Turizm 

yatırımları, hem turizm sektöründe hem de diğer sektörlerde istihdam yaratma, yüksek ücretler 

ve vergi gelirleri gibi birçok ekonomik fayda sağlamaktadır (Paramati vd., 2018). Bu yüzden, 

turizm yatırımlarının turizm gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Son on yılda, turizme yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde büyümekte ve toplam yatırımın 

büyümesine ciddi katkı sağlamaktadır. 2000 yılında, Küresel turizmle ilgili yatırım yaklaşık 

290 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 15 yıl içinde, rakamlar 

neredeyse üçe katlanarak 2015 yılında toplam yatırımın% 4,3'ü olan 775 milyar ABD Doları'na 

ulaşmıştır. 2015-2025 döneminde turizme dayalı yatırımın yıllık % 4,3 oranında artacağı ve 

toplam yatırımın% 4,7'si olacak şekilde 2026'da 1254 milyar ABD dolarına ulaşacağı 

öngörülmektedir (WWTC,  2016). 1995 yılında Türkiye’de reel turizm yatırımları, 5 milyar 

ABD $ iken, 2017 yılında yaklaşık 15 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 1995-2017 yılları 

arasında benzer şekilde Türkiye’de turizm gelirleri 22,2’den 85,7 milyar ABD dolarına 

yükselmiştir. 

Yukarda bahsedilen nedenlerden dolayı bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm yatırımlarının, 

ekonomik büyümenin, ticari serbestleşmenin, döviz kurunun ve teknolojinin turizm gelirleri 

üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın Türkiye’de turizm yatırımlarının turizm 

gelirlerine etkisini inceleyen ilk çalışma olması bakımından ilgili literatüre katkı sağlaması 

beklenmektedir. Ayrıca, modelde bağımsız değişken olarak ele alınan ekonomik büyüme, ticari 

serbestleşme, döviz kuru ve teknoloji değişkenlerinin turizm gelirlerine olası etkileri analiz 
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edilmiştir. Çalışmada kullanılan ARDL sınır testi yaklaşımıyla hem kısa dönem hem de uzun 

dönem etkiler incelenmiştir. 

2. VERİ SETİ VE MODEL 

Bu çalışmada Türkiye’de turizm yatırımları, ekonomik büyüme, ticari açıklık oranı, döviz kuru, 

teknoloji ve turizm gelirleri ilişkisi 1995-2017 yıllarını kapsayan dönem için incelenmektedir. 

İlgili literatüre dayalı olarak aşağıdaki model kullanılmıştır; 

𝑙𝑛 𝑇𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑇𝐼𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝑇𝑂𝑡 + 𝛼4𝑙𝑛𝐸𝑅𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝑇𝐸𝐶𝐻𝑡 + 𝑢𝑡  (1) 

Bu denklemde, TR turizm gelirini (turizm ve seyahat sektörünün GSYH’ye toplam katkısını 

(sabit ABD doları cinsinden)), TI turizm yatırımlarını (seyahat ve turizmde toplam doğrudan 

sermaye yatırımı (sabit ABD doları), GDP kişi başı GSYH’yi (2010 yılı sabit ABD doları), TO 

ticari açıklık oranını (GSYH'nın bir yüzdesi olarak toplam ihracat ve ithalat), ER resmi döviz 

kuru (ABD doları başına yerel para birimi), TECH patent başvuru sayısını temsil etmektedir. 

3. YÖNTEM VE ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlık dereceleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

birim kök testi ile araştırılmıştır. ADF birim kök testi sonuçları tablo 1’de verilmiştir. ADF 

birim kök testinde tüm değişkenler için sabitli model kullanılmıştır. Ayrıca maksimum gecikme 

uzunluğu 3 olarak seçilmiş ve optimum gecikme düzeyi Schwarz bilgi kriterine göre 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “birim kök vardır” hipotezi ticari açıklık değişkeni 

(TO) için reddedilirken diğer tüm değişkenler için kabul edilmiştir. Söz konusu değişkenler, 

birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. 

Tablo 1. ADF birim kök testi sonuçları. 

Değişkenler  t-istatistiği Olasılık  

lnTR -2.857 0.193 

lnTI -1.418 0.554 

lnGDP 0.280 0.971 

lnTO -3.226 0.032 

lnER -2.471 0.136 

lnTECH 0.040 0.952 

∆lnTR -5.457 0.000 

∆lnTI -5.781 0.000 

∆lnGDP -4.173 0.004 

∆lnER -4.514 0.001 

∆lnTECH -3.970 0.006 

Birim kök testi sonuçları, analize dâhil edilen değişkenlerin farklı durağanlık derecelerine sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu husus, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin analizinde, 

farklı durağanlık derecelerine sahip serilerle eş bütünleşmeye imkan veren ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag) modeli ve sınır testi analizinin kullanımını gerekli 
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kılmaktadır. Bu yöntem Pesaran ve Shin (1998) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilmiştir. 

ARDL yöntemi, farklı bütünleşme derecelerine sahip zaman serilerinde kullanılabilirliğinin 

yanı sıra daha düşük zaman boyutlarında Engle ve Granger (1987) ve Johansen ve Juselius 

(1990) tarafından geliştirilen eş bütünleşme yöntemlerine kıyasla daha güvenlilir sonuçlar 

vermektedir. 

1 numaralı denklem çerçevesinde kurulan ARDL modeli aşağıdaki gibidir; 

𝛥TR𝑡 = 𝜓 + 휂0TR𝑡−1 + 휂1TI𝑡−1 + 휂2GDP𝑡−1 + 휂3𝑇𝑂𝑡−1 + 휂4ER𝑡−1 + 휂5TECH𝑡−1 

+ ∑ 𝛽1𝑗𝛥TR𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛽2𝑗𝛥TI𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽3𝑗𝛥GDP𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥𝑇𝑂𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

 

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥ER𝑡−𝑗
𝑞
𝑗=0 + ∑ 𝛽4𝑗𝛥TECH𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0 + 휀𝑡      (2) 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı sınır testi yöntemi ile araştırılacaktır. Bu 

yaklaşım, “uzun dönemli ilişki yoktur” hipotezinin hesaplanan F istatistiği ile test edilmesine 

dayanır. Eğer hesaplanan F istatistiği üst sınır kritik değerin üzerinde ise yokluk hipotezi 

reddedilir. Bu durum, değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir. 

ARDL modeli tahmini ve sınır testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. Sınır Testi Analizi Sonuçları 

Model  Optimum gecikme 

uzunluğu 

 
F-

istatistiği 

lnTR=f(lnTI, lnGDP, lnTO, lnER, 

lnTECH) 

(1, 0, 0, 2, 2, 2) 
 

7.199*** 

  Kritik değerler 

  %1 %5 %10 

I(0) 2.82 2.14 1.81 

I(1) 4.21 3.34 2.93 

Analizde maksimum gecikme düzeyi 3 olarak alınmış ve en uygun gecikme seviyesi Schwarz 

bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sınır testi analizi sonuçlarına göre, hesaplanan F istatistiği 

%1 üst sınır kritik değerin üzerindedir. Bu nedenle “uzun dönemli ilişki yoktur” hipotezi 

reddedilmiştir. Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi mevcuttur. Bu çerçevede, 

hesaplanan kısa ve uzun dönem katsayılar tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Uzun ve Kısa Dönem Katsayı Tahmini 

Değişkenler Katsayı Olasılık değeri 

Kısa dönem     

lnTI 0.265*** 0.000 

lnGDP 0.385 0.107 
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lnTO 0.114 0.267 

lnER 0.086 0.283 

lnTECH -0.264*** 0.002 

ECT(-1) -1.089*** 0.000 

Uzun dönem     

lnTI 0.211** 0.013 

lnGDP 0.444** 0.044 

lnTO -0.120 0.765 

lnER 0.232*** 0.000 

lnTECH -0.011 0.687 

Teşhis testleri     

Serial 0.567 0.591 

Normality 2.383 0.303 

Ramsey 0.020 0.889 

ARCH 0.241 0.628 

ARDL modeli tahmin sonuçlarına göre turizm yatırımlarının turizm gelirleri üzerindeki etkisi, 

kısa dönemde pozitif ve %1 düzeyinde anlamlı iken uzun dönemde pozitif ve %5 düzeyinde 

anlamlıdır. Buna göre uzun dönemde turizm yatırımlarındaki %1’lik artış, turizm gelirlerinde 

%0,2 kadar artış yaratmaktadır. Buna ek olarak ekonomik büyüme ile turizm gelirleri arasında 

kısa dönemde anlamlı bir ilişki görülmezken uzun dönemde ekonomik büyüme, turizm 

gelirlerini pozitif yönde etkilemektedir. Bu etki, %5 düzeyinde anlamlıdır. Kişi başına reel 

gelirdeki %1’lik büyüme, turizm gelirlerini uzun dönemde %0,44 artırmaktadır. Çalışmadan 

elde edilen diğer sonuçlara göre döviz kurundaki artışın turizm gelirleri üzerindeki etkisi 

pozitiftir ve %1 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, ulusal paranın yabancı para cinsinden 

değerinin düşmesi anlamına geldiğinden döviz kurundaki yükseliş, yurt içinde satılan malları 

göreli daha ucuz hale getirmektedir. Bu durumun yarattığı talep artışının turizm gelirlerini 

pozitif yönde etkilediği düşünülmektedir. Teknoloji düzeyinin göstergesi olarak kullanılan 

patent sayısı değişkeni ile turizm gelirleri arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Son olarak, ARDL modeli tahmininde belirlenen gecikme düzeyinde 

otokorelasyon, değişen varyans ve model tanımlama hatası problemlerinin olmadığı ve hata 

terimlerinin normal dağıldığı gözlenmektedir. 
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Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUMQ testleri sonuçlarına göre ARDL 

yöntemi ile tahmin edilen parametreler, %5 düzeyinde istikrarlıdır. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1995-2017 yıllarını kapsayan dönem için turizm yatırımlarının, 

ekonomik büyümenin, ticari açıklık oranının, döviz kurunun ve teknolojinin turizm gelirleri 

üzerindeki etkisinin açıklanmaya çalışılmıştır.  ARDL sınır testi yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmada, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ispatlanmıştır.  ARDL uzun 

dönem katsayı sonuçlarına göre, turizm yatırımlarındaki, ekonomik büyümedeki ve döviz 

kurundaki bir artış turizm gelirlerini pozitif etkilemektedir. Teknolojinin uzun dönem katsayısı 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgularımız Türkiye’de turizm yatırımının turizm büyümesini desteklediğini ima etmektedir. 

Bu, Türkiye’de politika yapıcıların ve hükümet yetkililerinin, turizm sektörünün genişlemesini 

sağladığı için turizm yatırımlarını daha da artırmaları gerektiğini göstermektedir. Turizm 

endüstrisinin genişlemesi, Türkiye’de, insanlar için ek istihdam olanakları yaratma ve 

hükümetler için vergi gelirlerini arttırma konularında yardımcı olacaktır. 
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TÜRKİYE’DE TURİZM YATIRIMININ EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNE ETKİSİ: 

STIRPAT MODELİNDEN AMPİRİK KANITLAR 

 

İlyas OKUMUŞ 1 

Arif Eser GÜZEL 2 

Özet 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı ciddi çevresel 

felaketler, her sektörde yapılan yatırımların çevresel sonuçlarının analiz edilmesinin gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Turizm yatırımları sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda çevresel bir 

getiri sağlamaktadır. Turizm yatırımlarının, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, su ve atıkların uygun şekilde 

korunması ve ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel getirileri vardır. Öte yandan, plansız 

turizm yatırımlarının çevre kirliliğini artırıcı etkileri de olabilir. Bu yüzden, turizm yatırımlarının ekolojik ayak izi 

üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1995-2015 yıllarını kapsayan dönem için turizm yatırımlarının, ekonomik büyümenin, 

enerji tüketiminin ve teknolojinin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi STIRPAT modeli yardımıyla incelenmiştir. 

Ayrıca, bu ilişkiyi çevresel Kuznets eğrisi (ÇKE) hipotezi bağlamında incelemek için ekonomik büyümenin karesi 

modele eklenmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de turizm yatırımlarının ekolojik ayak izini azalttığını 

göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’de ele alınan dönemde ÇKE hipotezinin var olduğu ispatlanmıştır. Son olarak, 

enerji tüketimindeki artış ekolojik ayak izini artırırken, teknolojideki artışın ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi 

istatistiki olarak anlamsızdır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm Yatırımları, Ekolojik Ayak İzi, Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi. 

THE EFFECT OF TOURISM INVESTMENT ON ECOLOGICAL FOOTPRINT IN 

TURKEY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM STIRPAT MODEL 

 Abstract 

In recent years, due to the serious environmental disaster in the world and Turkey inducing climate change and 

global warming, it reveals the necessity to analyze the environmental consequences of investments in each sector. 

Besides the economic consequences of tourism investments would be some of the environmental consequences 

such as protection of water and waste, improving energy efficiency, and conservation of ecosystems and 

biodiversity. On the other hand, unplanned tourism investments may have environmental pollution-increasing 

effects. Based on these reasons, it is significant to analyze the relationship between tourism investments and 

ecological footprint.  

In this study, the effect of tourism investments, economic growth, energy consumption and technology on 

ecological footprint in Turkey for the period of 1995-2015 using STIRPAT model. In addition, the square of real 

GDP per capita is added in the model to test the tourism investment and ecological footprint nexus in the context 

of environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis. The empirical results indicate that increase in tourism 

investment decreases ecological footprint in Turkey. In addition, it is concluded that the EKC hypothesis is valid 
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during the period in Turkey. Finally, the increase in energy consumption increases the ecological footprint, while 

the effect of the increase in technology on the ecological footprint is statistically insignificant. 

Key Words : Sustainable Tourism Investments, Ecological Footprint, Environmental Kuznets Curve Hypothesis. 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı 

ciddi çevresel felaketler, her sektörde yapılan yatırımların çevresel sonuçlarının analiz 

edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm 

yatırımlarının ekolojik ayak izine etkisinin incelenmesidir.  

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyine (WTTC) göre, konaklama geliştirme ve yeni binaların 

bakımını, mevcut otel, motel ve tatil evlerini yenilemek için mobilya ve teçhizatın bakımını, 

otobüsler, uçaklar ve yolcu gemileri gibi turist taşımacılığı; ünlü turistik yerlerin ve turistik 

yerlerin sermaye projeleri ve restorasyonları; turizmle ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) 

projeleri; ve "yeşil" veya "sürdürülebilirlik odaklı" yatırımları içeren turizm yatırımı, 

sürdürülebilir turizm gelişimi için kritik bir bileşendir. Bu yatırımlar sadece ekonomik bir getiri 

sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda çevresel bir getiri sağlamaktadır. Turizm yatırımlarının, 

enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, su ve atıkların uygun şekilde korunması ve ekosistem ve 

biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel getirileri vardır. Öte yandan, plansız turizm 

yatırımlarının çevre kirliliğini artırıcı etkileri de olabilir. Bu yüzden, turizm yatırımlarının 

ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Pek çok teorik çalışmada, araştırmacılar turizm faaliyetlerinin, özellikle ulaşım ve konaklama 

başta olmak üzere, enerji tüketiminden baş sorumlularından biri olduğunu iddia etmişlerdir. Bu 

enerji tüketiminin de büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılandığını söylemişlerdir (Paramati vd., 

2018). Fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan sera gazları iklim değişikliği ve küresel 

ısınma sorunlarının baş sorumlularındandır. 

Turizm sektöründe, enerji kullanımıyla çevreye zarar vermenin yanında, tatil bölgelerinde 

kurulan otel ve eğlence merkezlerinin plansız ve çevreye duyarsız yapılması sonucu balıkçılık 

alanına, orman alanlarına, tarım alanlarına, mera alanlarına ve yapılaşmış alanlara zarar 

verilmesi söz konusu olabilmektedir. 

Bu yüzden, turizm sektörünün çevre ile ilişkisi araştırılırken çevresel gösterge olarak daha 

kapsamlı bir göstergenin kullanılması daha tutarlı sonuçlar verecektir.  Çevresel bozulmanın 

bir toplam göstergesi ekolojik ayak izidir. Ekolojik ayak izi, mevcut olan doğa miktarını ve 

tüketilen miktarı ölçen bir metriktir. 1990 yılında British Columbia Üniversitesi'nde William 

Rees ve Mathis Wackernagel tarafından tasarlanan ve daha sonra Rees (1992), Wackernagel 

(1994) ve Rees ve Wackernagel (1996) tarafından geliştirilen ekolojik ayak izi, çevre 

üzerindeki antropojenik basıncın kapsamlı bir göstergesidir.  
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Ekolojik ayak izi, temel olarak insan tüketiminin neden olduğu çevresel bozulmayı biyosferin 

rejeneratif kapasitesiyle karşılaştırır. Bu, bir nüfusun kaynak talebini ve atık emilim 

gereksinimlerini sürdürmek için gerekli olan doğal sermaye miktarını tahmin ederek belirlenir 

(Rees ve Wackernagel, 2004). Ekolojik ayak izi, tarım arazisi, otlak alanı, balıkçılık alanı, 

karbon talebi için alan, yapılaşma alanı ve orman talebi alanları olmak üzere üretkenlik gösteren 

altı farklı yüzey alanı bileşeninin toplamı ile izlenir. Ülkelerin çoğunda, karbon talebi için alan 

ekolojik ayak izinin baskın bileşenidir. Ekolojik ayak izi, ülkelerin, yerel liderlerin ve bireylerin 

refahı anlama ve iyileştirme, kamu proje yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmaları ve dünya 

üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olduğu için çevre için önemli bir gösterge 

niteliğindedir (National Footprint Accounts, 2016). Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye’de 

turizm yatırımlarının çevre üzerindeki etkisi analiz edilirken çevresel gösterge olarak ekolojik 

aya izi seçilmiştir. 

Son on yılda, turizme yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde büyümekte ve toplam yatırımın 

büyümesine ciddi katkı sağlamaktadır. 2000 yılında, Küresel turizmle ilgili yatırım yaklaşık 

290 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 15 yıl içinde, rakamlar 

neredeyse üçe katlanarak 2015 yılında toplam yatırımın% 4,3'ü olan 775 milyar ABD Doları'na 

ulaşmıştır. 2015-2025 döneminde turizme dayalı yatırımın yıllık % 4,3 oranında artacağı ve 

toplam yatırımın% 4,7'si olacak şekilde 2026'da 1254 milyar ABD dolarına ulaşacağı 

öngörülmektedir (WTTC,  2016). 1995 yılında Türkiye’de reel turizm yatırımları, 5 milyar 

ABD $ iken, 2017 yılında yaklaşık 15 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 1995-2017 yılları 

arasında benzer şekilde Türkiye’de turizm gelirleri 22.2’den 85.7 milyar ABD dolarına 

yükselmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm yatırımları, ekonomik büyüme, enerji tüketimi, 

teknoloji ve ekolojik ayak izi ilişkisini ÇKE hipotezi kapsamında analiz etmektir. Çalışmanın 

bu amacına ulaşmak için, Ehrlich ve Holdren (1971) tarafından geliştirilen IPAT çevre 

modelinden faydalanılmıştır. Çalışmanın Türkiye’de turizm yatırımlarının ekolojik ayak izine 

etkisini inceleyen ilk çalışma olması bakımından ilgili literatüre katkı sağlaması 

beklenmektedir. Ayrıca, ARDL yöntemiyle bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde 

hem kısa hem de uzun dönem etkileri incelenmiştir. 

2. VERİ SETİ VE MODEL 

Çalışmada, Ehrlich ve Holdren (1971) tarafından geliştirilen çevre modeli kullanılmıştır. Bu 

model, aşağıdaki denklemde sunulduğu gibi, nüfus, gelir (veya refah), teknoloji ve çevresel etki 

arasındaki temel ilişkiler üzerinde geliştirilmiştir. 

𝐼 = 𝑃𝑥𝐴𝑥𝑇 

Burada çevre kirliliğini temsil eden (I), nüfustan (P), ekonomik faaliyet seviyesinden veya kişi 

başına tüketimden veya refahtan (A) ve ekonomik faaliyet birimi başına kirlilik miktarının 

belirlediği teknolojik seviyeden veya verimlilikten (T) kaynaklanmaktadır. Daha sonra bu 
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model, Dietz ve Rosa (1994, 1997) tarafından STIRPAT modeli olarak bilinen stokastik bir 

versiyona genişletildi. 

Bu çalışmada Türkiye’de turizm yatırımları, ekonomik büyüme, enerji tüketimi, teknoloji ve 

ekolojik ayak izi ilişkisi 1995-2015 yıllarını kapsayan dönem için incelenmektedir. İlgili 

literatüre dayalı olarak aşağıdaki model kullanılmıştır; 

𝑙𝑛𝐸𝐹𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑇𝐼𝑡 + 𝑎2𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐾𝑡 + 𝛼4𝑙𝑛𝐸𝑁𝐶𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝑇𝐸𝐶𝐻𝑡 + 𝑢𝑡          (1) 

Bu denklemde, EF kişi başı ekolojik ayak izini, TI turizm yatırımlarını (seyahat ve turizmde 

toplam doğrudan sermaye yatırımı (sabit ABD doları), GDP kişi başı GSYH’yi (2010 yılı sabit 

ABD doları), GDPK kişi başı GSYH’nin karesini, ENC kişi başı enerji tüketimi (kg petrol 

eşdeğeri), TECH kişi başı patent başvuru sayısını temsil etmektedir. Tüm değişkenler kişi başı 

olarak modele dâhil edildiği için nüfus verisi modelde ele alınmamıştır. 

3. BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlık dereceleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

birim kök testi ile araştırılmıştır. ADF birim kök testi sonuçları tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler  t-istatistiği Olasılık  

lnEF -0.794 0.797 

lnTI 0.266 0.969 

lnGDP 0.248 0.968 

lnGDPK 0.320 0.973 

lnENC -0.494 0.873 

lnTECH -0.188 0.925 

∆lnEF -7.650 0.000 

∆lnTI -5.698 0.000 

∆lnGDP -3.913 0.008 

∆lnGDPK -3.871 0.009 

∆lnENC -4.803 0.001 

∆lnTECH -3.730 0.012 

ADF birim kök testinde tüm değişkenler için sabitli model kullanılmıştır. Ayrıca maksimum 

gecikme uzunluğu 3 olarak seçilmiş ve optimum gecikme düzeyi Schwarz bilgi kriterine göre 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “birim kök vardır” hipotezi tüm değişkenler için 

kabul edilmiştir. Söz konusu değişkenler, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. 

Birim kök testi sonuçları, analize dâhil edilen değişkenlerin farklı durağanlık derecelerine sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu husus, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin analizinde, 

farklı durağanlık derecelerine sahip serilerle eş bütünleşmeye imkân veren ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag) modeli ve sınır testi analizinin kullanımını gerekli 

kılmaktadır. Bu yöntem Pesaran ve Shin (1998) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilmiştir. 
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ARDL yöntemi, farklı bütünleşme derecelerine sahip zaman serilerinde kullanılabilirliğinin 

yanı sıra daha düşük zaman boyutlarında Engle ve Granger (1987) ve Johansen ve Juselius 

(1990) tarafından geliştirilen eş bütünleşme yöntemlerine kıyasla daha güvenlilir sonuçlar 

vermektedir. 

1 numaralı denklem çerçevesinde kurulan ARDL modeli aşağıdaki gibidir; 

𝛥EF𝑡 = 𝜓 + 휂0EF𝑡−1 + 휂1TI𝑡−1 + 휂2GDP𝑡−1 + 휂3𝐺𝐷𝑃𝐾𝑡−1 + 휂4ENC𝑡−1 + 휂5TECH𝑡−1 

+ ∑ 𝛽1𝑗𝛥EF𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛽2𝑗𝛥TI𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽3𝑗𝛥GDP𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥𝐺𝐷𝑃𝐾𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

 

+ ∑ 𝛽4𝑗𝛥ENC𝑡−𝑗
𝑞
𝑗=0 + ∑ 𝛽4𝑗𝛥TECH𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0 + 휀𝑡      (2) 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı sınır testi yöntemi ile araştırılacaktır. Bu 

yaklaşım, “uzun dönemli ilişki yoktur” hipotezinin hesaplanan F istatistiği ile test edilmesine 

dayanır. Eğer hesaplanan F istatistiği üst sınır kritik değerin üzerinde ise yokluk hipotezi 

reddedilir. Bu durum, değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir. 

ARDL modeli tahmini ve sınır testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. Sınır Testi Analiz Sonuçları 

Model  Optimum gecikme 

uzunluğu 

 
F-

istatistiği 

lnEF=f(lnTI, lnGDP, lnGDPK,lnENC, 

lnTECH) 

(1, 2, 2, 1, 1, 2) 
 

49.981*** 

  Kritik değerler 

  %1 %5 %10 

I(0) 3.41 2.62 2.26 

I(1) 4.68 3.79 3.35 

Analizde maksimum gecikme düzeyi 3 olarak alınmış ve en uygun gecikme seviyesi Schwarz 

bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sınır testi analizi sonuçlarına göre, hesaplanan F istatistiği 

%1 üst sınır kritik değerin üzerindedir. Bu nedenle “uzun dönemli ilişki yoktur” hipotezi 

reddedilmiştir. Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi mevcuttur. Bu çerçevede, 

hesaplanan kısa ve uzun dönem katsayılar tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Uzun ve Kısa Dönem Katsayı Tahmini 

Değişkenler Katsayı Olasılık değeri 

Kısa dönem     

lnTI -0.140*** 0.003 

lnGDP 9.955** 0.041 

lnGDPK -0.524** 0.046 

lnENC 0.944*** 0.000 

lnTECH -0.083*** 0.005 
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ECT(-1) -2.108*** 0.000 

Uzun dönem     

lnTI -0.111*** 0.000 

lnGDP 4.084* 0.057 

lnGDPK -0.214* 0.063 

lnENC 0.731*** 0.000 

lnTECH -0.008 0.337 

Teşhis testleri     

Serial 6.006 0.142 

Normality 0.890 0.640 

Ramsey 3.208 0.171 

ARCH 0.241 0.628 
Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 3’te ARDL kısa dönem ve uzun dönem katsayı sonuçları verilmiştir. Uzun dönem 

sonuçlarına göre, turizm yatırımlarının ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi negatiftir yani turizm 

yatırımlarındaki bir artış ekolojik ayak izini azaltmaktadır. Tablo 3’te, lnGDP ve lnGDPK 

değişkenlerinin katsayısı incelendiğinde ÇKE hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir. Diğer 

yandan, enerji tüketimindeki %1’lik bir artış ekolojik ayak izini %0.731 artırmaktadır. Uzun 

dönemde, teknoloji verisi olarak alınan kişi başı patent sayısının istatistiksel olarak anlamsız 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde, teknolojideki bir artışın 

ekolojik ayak izini azalttığı gözlemlenmektedir. Aynı şekilde, turizm yatırımlarının da çevre 

kirliliği göstergesi olarak kullanılan ekolojik ayak izini azalttığı görülmektedir. Diğer yandan, 

kısa dönemde ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi 

pozitiftir. Son olarak, ARDL modeli tahmininde belirlenen gecikme düzeyinde otokorelasyon, 

değişen varyans ve model tanımlama hatası problemlerinin olmadığı ve hata terimlerinin 

normal dağıldığı gözlenmektedir. 
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Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUMQ testleri sonuçlarına göre ARDL 

yöntemi ile tahmin edilen parametreler, %5 düzeyinde istikrarlıdır. 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye için 1995-2015 yıllarını kapsayan dönemde turizm yatırımları, 

ekonomik büyüme, enerji tüketimi, teknoloji ve ekolojik ayak izi ilişkisi ÇKE hipotezi 

kapsamında STIRPAT çevre modeli kullanılarak analiz edilmiştir. ARDL sınır testi 

yaklaşımının kullanıldığı analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde turizm yatırımlarındaki 

%1’lik bir artış, çevre kirliliği göstergesi olarak ele alınan ekolojik ayak izini yaklaşık %0,111 

azaltmaktadır. Ayrıca, ÇKE hipotezinin incelenen dönemde Türkiye için geçerli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, kısa ve uzun dönemde enerji tüketiminin ekolojik ayak 

izini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Teknolojinin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, uzun dönemde istatistiksel olarak anlamsız iken kısa dönemde ekolojik ayak 

izini azalttığı görülmektedir. 

Bu bulgular göz önüne alındığında, bu çalışma sürdürülebilir turizm gelişimi için politikaların 

oluşturulmasına önemli katkılar sunmaktadır. Analiz sonuçları, kısa ve uzun dönemde turizm 

yatırımlarının ekolojik ayak izini azalttığını gösterdi. Türkiye’de sürdürülebilir turizm 

yatırımlarının amacı, turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır. 

Analiz sonuçları, bu hedef doğrultusunda ilerleme olduğunu göstermektedir. Politika yapıcıları, 

turizm yatırımlarını teşvik ederek hem turizm kalkınmasına katkı sağlayabilir hem de çevresel 

iyileşmeye katkı sağlayabilir. 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK DÜZEYİ İLE HELAL 

KONSEPTLİ OTELLERE BAKIŞ AÇISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Ayhan KARAKAŞ 1 

H. Yusuf GÜNGÖR 2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, turizm eğitim alan öğrencilerin helal konseptli otellere bakış açısını belirlemek ve bu bakış 

açısının dindarlık algısı ve davranışlarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu çalışma nicel bir 

araştırma olup, veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır.  Anket formu, demografik özellikler, helal 

konseptli otellere bakış açısı ve dindarlık düzeyi, davranışı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Anketler yüz 

yüze iletişim kurularak elde edilmiştir. Adıyaman Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde turizm eğitimi almakta 

olan lisans ve önlisans düzeyinde 269 öğrenci üzerinde çalışma yürütülmüştür. Araştırma sonucunda dindarlık 

düzeyi arttıkça, helal konseptli otellere yönelik bakış açısı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmuştur. Araştırma sonucunda eğitimcilere ve sektör yöneticilerine öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Helal Konseptli Oteller, Dindarlık Algısı. 

DETERMINATION THE RELATION BETWEEN RELIGIOSITY LEVEL AND 

PERSPECTIVE OF HALAL CONCEPT HOTELS 

 Abstract 

The aim of this study is to determine the point of view of the students who receiving tourism education to the halal 

concept tourism establishment and to determine whether this perspective changes according to the perception and 

behavior of religiousness. This study is a quantitative study and data collection technique is used as a survey 

method. The questionnaire consists of three sections: demographic characteristics, perspective on halal concept 

hotels and level of religiousness and behavior. The questionnaires were obtained by face to face communicating. 

The questionnaire will be conducted nearly 269 bachelor and undergraduate students who receive tourism 

education in Adiyaman and Bartın Universities. As a result of the research, as the level of religiosity increased, a 

statistically significant positive relationship was found between the perspective of halal concept hotels. At the end 

of the research, suggestions were given to educators and sector managers. 

Key Words : Tourism Education, Halal Concept Hotels, Religiousness Sense.. 

1. GİRİŞ 

Din ekonomisi dünyada ve ülkemizde son yıllarda büyük bir büyüme kaydetmiştir. Dünya 

genelinde din ekonomisinin büyüklüğünün 3 milyar dolar olduğu düşünülmektedir. Turizm 

faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı günümüzde insanların dinlerine uygun beslenme şekilleri 

turizm firmaları tarafından önemsenmektedir. Buna paralel olarak öğrencilerin bu alana bakış 

açılarını belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, turizm eğitim alan öğrencilerin helal 

                                                           
1 Bartın Üniversitesi İİBF, Bartın ayhankarakas74@gmail.com. 
2 Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO Kahta/Adıyaman yusufhay@gmail.com. 
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konseptli otellere bakış açısını belirlemek ve bu bakış açısının dindarlık algısı ve davranışlarına 

göre değişip değişmediğin ortaya koymaktır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Tüm inançlar ve sistemler mensuplarına beslenme kuralları belirlemektedir. Bunların bir kısmı 

sağlık sebeplerine bağlı iken bazıları tamamen kural olarak bu sistemlerde bulunmaktadır. 

Uzakdoğu dinlerinde vegan, vejetaryen beslenme kuralları varken Ortadoğu kökenli dinsel 

sistemlerde genel olarak etin kaynağı ve elde ediliş tarzı ile ilgili kurallar vardır. İslam dininde 

bu kuralların bütününe “helal” denilmektedir. Yani yaratıcının izin verdiği hususlar, tarzlar, 

şekiller anlamına gelmektedir.  

Turizm eğitimi alan öğrencilerin helal konseptli otellerde çalışma deneyimi(Yozukmaz, Kılıç 

ve Esen, 2018) ve helal konseptli otellerde çalışma isteği (Akkuş, 2017) ile ilgili çalışmalar 

yapılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde lisans eğitimi alan ve helal 

konseptli bir otelde çalışma deneyimi bulunan öğrencilerle yapılan görüşme sonucunda, 

öğrencilerin genel olarak lojman ve maaş gibi olumlu özelliklere sahip helal konseptli bir otelde 

çalışmaktan memnun olduğu ancak klasik otellerin aksine yeni bilgiler öğrenme aşamasında 

otelin yetersiz kaldığı ve çalışanlar için daha katı kurallara sahip olduğu tespit edilmiştir 

(Yozukmaz, Kılıç ve Esen, 2018). 

Akkuş (2017) turizm eğitimi alan lisans öğrencileri ile yaptığı çalışmada öğrencilerin helal 

konseptli otellere karşı algılarını belirlemeye çalışmıştır. Öncelikle öğrencilerin çoğunun 

kendisini muhafazakar olarak tanımladığı ancak çok az bir kısmının helal otelde çalışma 

deneyimine sahip olduğu; yine büyük bir kısmının helal otellerde çalışmanın daha rahat bir 

çalışma ortamı sağlayacağını düşündüğü gözlenmiştir. 

Helal turizm ve helal otel kavramlarından önce “helal” kavramını açıklamak gerekmektedir. 

‘’Helal, yapılması dinen serbest olan fiildir (Diyanet İslam Ansiklopedisi, 13 Şubat 2019). Türk 

Dil Kurumu (TDK), helali dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış 

olan, haram karşıtı şeklinde tanımlamıştır. Helal kavramı, Müslümanların herhangi bir şeyi 

kullanmasında, yiyip-içmelerinde, faydalanılmasında sakınca olmadığını belirten bir kavramdır 

(Battour ve Ismail, 2015). 

İslamiyet yalnızca bir dini değil, bir yaşam biçimini ifade etmektedir. Dolayısıyla İslamiyet’e 

uygun yaşayan turistler, seyahatleri ve tatilleri esnasında da inanışlarına ve Kuran’a göre 

hareket etmektedirler. Müslümanların yanı sıra, Müslüman olmadığı halde helal gıda tüketmek, 

ailelerinin rahat edeceği yerler seçmek, turizm faaliyeti süresince aldatılmamak gibi sebepler 

ile helal turizm, turistler tarafından öncelikli bir tercih olmaktadır (Temizkan, Ceylanlar ve Şen, 

2017).  

Helal turizm İslamiyet ile ters düşmeyen tüm turizm türlerini içermektedir (Hassan, 2007). TSE 

(Türk Standartları Enstitüsü) helal yönetim sisteminde helal turizm, Müslümanlar tarafından 
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İslami değerler çerçevesinde dinlenmek, giyinmek, beslenmek, eğlenmek, görmek, tanımak ve 

aynı zamanda ibadetlerini de rahatlıkla yapabilmek üzere düzenlenen geziler ile bir ülkeye veya 

bir bölgeye gezgin (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan 

çalışmaların tümü olarak tanımlanmıştır.  

İlgili literatür incelendiğinde helal turizm ile ilgili farklı tanımlar olduğu görülmüştür; Doğan 

(2010)’a göre, helal turizm, turistik kıyı bölgelerinde yer alan konaklama işletmelerinde İslami 

ilkelere uygun dinlenme ve eğlenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği turizm türünü 

kapsamaktadır. Hassan (2004), İslami turizm terimini kullanmış, edep ve ahlakın yüksek 

standartları ve İslami değerler üzerine inşa edilen turizm türü olarak tanımlamış ve bu turizm 

türünün yerel halkın dini yaşam tarzına, ibadethanelere, gelenek ve göreneklere, en önemlisi de 

sürdürülebilir turizmin unsurlarından çevreye karşı saygılı olmaya dayandığını belirtmiştir. 

Helal turizm, İslami değerlere bağlı bir turizm türüdür (Hassan, 2007). Din (1989)’e göre, 

İslami motivasyona sahip turistlerin, İslami kurallara uygun şekilde gerçekleştirdikleri turizm 

faaliyetidir. Helal turizm, turizm endüstrisinde İslami öğretilere göre Müslümanlar tarafından 

yapılmasında sakınca olmayan ya da izin verilen faaliyet ya da nesnedir (Battour ve Ismail, 

2015). Carboni vd. (2014), turizm faaliyetlerinin İslamiyet’e uygun yapılması olan helal 

turizmin, seyahatleri süresince dini vecibelerini yerine getirme konusunda istekli dindar 

Müslüman turistleri içerdiğini belirtmiştir. Helal turizm, turistik ihtiyaçların İslami ilkelere 

uygun olarak karşılanmasıdır (Jafari ve Scott, 2014). Helal turizm, İslami kurallara uygun 

turistik ürünler ve konaklama faaliyetlerinden oluşmaktadır (GIFR, 2013). Duman (2012), helal 

turizmi Müslümanların sürekli yaşadıkların yerin dışına seyahatleri ve konaklama faaliyetlerini 

kapsayan bir turizm türü olarak tanımlamıştır. Arpacı ve Batman (2015) ise, turizm tanımındaki 

konaklamalardan doğan ihtiyacın İslami ilke ve inanışlara uygun olarak karşılanması ile ilgili 

faaliyetlerdir, şeklinde bir tanımlama yapmışlardır. Sıkça karıştırılan helal turizmin, inanç 

turizminden farkı, helal turizmde seyahat edilen yerin din ile ilgili bir bağlantısının olma 

zorunluluğunun bulunmamasıdır (Pamukçu ve Sarıışık, 2017).  

Helal otel, ana faaliyet alanı konaklama ihtiyacını karşılamak olan, İslami kurallar 

doğrultusunda hizmet veren, geceleme hizmeti yanında yeme, içme ve 34 eğlenme ihtiyaçlarını 

da yine İslami kurallara uygun şekilde karşılamaya yönelik işletmelerdir. Bu konseptteki otel 

işletmelerinde domuz eti, alkol gibi ürünler İslam dinince yasaklı olduğu için bulunmamakta, 

ayrıca müşterilerin ibadetlerini yapabilecekleri imkanlar sunulmakta, kadın-erkeklere ayrı 

hizmetler verilen havuz, spa, plaj gibi ayrı alanlar yer almaktadır (Arpacı, 2015:5).  

Helal oteli, İslami kurallara uygun, İslami hizmet sunan konaklama işletmeleri olarak 

tanımlayan Saad ve arkadaşları (2014), İslami kurallara tam anlamıyla uyan otel işletmelerinin 

çok az olması sebebi ile bu konuda bir sınıflandırma yapmışlardır. Buna göre; yalnızca alkol 

bulundurmayan otellere ‘’Dry Otel’’, kadın-erkek ayrı alanlar, mescit, helal gıda, odalarda 

seccade, Kuran ve kıble yönü gösterir bulunduranlara ‘’Kısmi Helal Otel’’, ve bu iki gruptaki 
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özelliklere ilave olarak, otelin tasarımından mali yapısına kadar, yapılan tüm işlerde ve 

çalışmalarda İslami ilkelerin hakim olduğu otelleri ‘’Helal Otel’’ olarak nitelendirmişlerdir.  

Helal konseptli otel işletmeleri ile ilgili, bu işletmelerin sahip olması gereken özellikler, ürün 

ve hizmetlerinin neler olması gerektiği konusunda da uluslararası standartlar henüz ortaya 

konulamamıştır. Ancak, temelde bazı özellikler yapılan çalışmalarda şu şekilde belirtilmiştir 

(Henderson, 2010):  

 Alkol bulunmaması,  

 Helal gıda,  

 Odalarda seccade ve Kuran’ı Kerim bulunması,  

 Taharet musluğu bulunması,  

 Yatak ve tuvalet yönlerinin kıbleye göre ayarlanması,  

 Mescid bulunması,  

 Eğlence faaliyetlerinin İslami kurallara uygun olması,  

 Çalışanların çoğunlukla Müslüman olması,  

 Kadın ve erkekler için ayrı rekreasyon faaliyetleri,  

 Katların kadın-erkek ayrı olması,  

 Misafirlerin giyim kuşamlarının İslami kurallara uygun olması,  

 İslami finans kaynağıdır.  

Helal konseptli oteller, turizm sektöründe henüz tam anlamıyla doyuma ulaşmamış bir pazar 

olan helal turizm pazarında ortaya çıkan ve yeni gelişmeye 35 başlayan turizm işletmesi türüdür 

(Pamukçu ve Arpacı, 2015). Misafir profilinin istek ve ihtiyaçları, yeni bir turizm ürünü olması, 

pazarın büyüme hızı ve hacmi, helal konseptli otel işletmelerinde hizmet veren çalışanları da 

çok önemli hale getirmektedir. Bu işletmelerde çalışanların, başta helal kavramına ve turizm 

sektöründe var olmanın baş aktörü olan kaliteli hizmet sunumu hususuna uygun nitelikte ve bu 

bilinç seviyesinde hareket etmeleri gerekmektedir (Temizkan, Ceylanlar ve Şen, 2017). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Niş pazar olması ve diğer konseptteki otellere nazaran daha yüksek fiyatlar üzerinden 

operasyon yapmasından dolayı helal turizm otellerin dikkatini çekmektedir. Bu araştırma ile 

turizm eğitimi alan, geleceğin otel yöneticisi adayları olan öğrencilerin helal konseptli otellere 

ilişkin düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda helal konseptli otellere 

yönelik yaratıcı fikir ve düşüncelerin ya da eleştirilerin ortaya çıkabileceği düşünülmüştür. Bu 
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çalışmanın amacı, turizm eğitim alan öğrencilerin helal konseptli otellere bakış açısını 

belirlemek ve bu bakış açısının dindarlık algısı ve davranışlarına göre değişip değişmediğin 

ortaya koymaktır. 

3.2. Araştırmanın, Evren, Örneklem, Yöntem ve Kısıtları 

Bu çalışma nicel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır.  

Anket formu, demografik özellikler, helal konseptli otellere bakış açısı ve dindarlık düzeyi, 

davranışı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Anketler yüz yüze iletişim kurularak elde 

edilmiştir. Adıyaman Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde turizm eğitimi almakta olan lisans 

ve önlisans düzeyindeki öğrencilerdir. Örneklem almada tam sayı örnekleme yöntemine 

başvurulmuştur. Tüm sınıflar çalışmaya dahil edilmiş, gönüllülük esas alındığı için 415 

öğrenciden 269 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı %65‘dir. 

Bu çalışmanın en büyük kısıtlılığı örneklem sayısı ve alanıdır. Ölçek maddelerinin de dindarlık 

düzeyi ve davranışını tam ölçmemesi de diğer bir sınırlılıktır. 

Tablo 12. Araştırma Evreni 

 Adıyaman Üniversitesi Bartın Üniversitesi 

Lisans 100 75 

Önlisans 180 60 

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanması için Akkuş (2017) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Akkuş (2017) tarafından yapılmıştır. 36 maddelik ölçek 

açıklayıcı faktör analizi ile 27’ye indirilmiştir. Güvenirlik fiyat boyutu hariç .80’in üstünde 

çıkmıştır. Ölçek çalışma tercihi, otel konsepti, çalışma şartları, kariyer, eğitim ve fiyat olarak 

altı boyuttan oluşmaktadır. Veriler 2018-2019 Bahar Dönemi Mart ayı içerisinde yazarlar 

tarafından toplanılmıştır. Dindarlık düzeyi İman’ın şartları, helal gıda ve helal içecek ile ilgili 

8 ifade ile ölçülmüştür. Ölçekler 5’li Likert, Kesinlikle katılmıyorum (1) ile Kesinlikle 

katılıyorum (5) olarak yapılandırılmıştır. 

Toplanan veriler üzerinden tekrar güvenirlik için Cronbach Alpha, geçerlik için açıklayıcı 

faktör analizi, frekans analizi, demografik değişkenlere ilişkiyi ortaya koymak için korelasyon 

analizleri yapılmıştır. Analizler SPSS paket programında yapılmıştır. 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Verilerin geçerlik ve güvenirliği için yapılan analiz sonuçları tablo 2’de görülmektedir. Yapılan 

faktör analizi sonucunda 6 boyutlu bir helal turizme bakış açısı ölçeği ortaya çıkmıştır. Ölçekte 

düşük yüklenen veya çapraz yüklenen üç madde çıkartılmıştır.  
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Tablo 2. Dindarlık Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler ve İfadeler Faktör 

Yükü 

Öz 

Değer 

Varyansın 

Açıklanma 

Oranı 

Cronbach’s 

Alpha 

Faktör 1- İnanç  3,642 52,034 ,883 

Allah’a inanıyorum. ,946    

Hz. Muhammed (A.S.) inanıyorum. ,933    

Ölümden sonra bir hayat olduğuna 

inanıyorum. 

,807    

Faktör 2-İbadet  1,491 21,305 ,779 

Düzenli namaz kılarım. ,894    

Ramazan’da orucu tam tutarım. ,598    

Düzenli olarak Kur’an okurum. ,874    

Dini hassasiyetim gereği İçeriğini 

bilmediğim gıdalardan uzak dururum 

,494    

Açıklanan Varyans: 73,339 ; KMO: ,775 ; Barlett Testi: p< ,000 

Araştırmaya 269 öğrenci katılmıştır. 132 kişi Bartın Üniversitesi’nden, 137 kişi de Adıyaman 

Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan kişilerdir. Öğrencilerin &78’i erkektir. 22 öğrenci daha 

önce helal otellerde çalıştığını belirtmiş, %43’ününün de helal turizm kavramından haberdar 

olduğu görülmektedir. %44’ü birinci sınıfta okumaktadır. Demografik bilgiler tablosu aşağıda 

verilmiştir.  

Tablo 3. Demografik Özellikler 

Üniversite N % Cinsiyet N % 

Bartın 

Üniversitesi 

132 49,1 Kadın 57 21,1 

Adıyaman 

Üniversitesi 

137 50,9 Erkek 212 78,9 

Haberdar 

Olma 

N % Çalışma N % 

Evet 120 44,6 Evet 22 8,2 

Hayır 149 55,4 Hayır 247 91,8 

Öğrencilerin helal turizme bakış açısını ortaya koymak için kullanılan ifadelere verdiği 

cevapların ortalamaları ve standart sapmaları tablo 5’de görülmektedir. 
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Tablo 4. Helal Konseptli Turistik Tesislere Bakış Açısına Katılım Düzeyleri 

İfadeler Ort. Std. 

Sapma 

Günümüzde insanların helal konseptli otelleri daha fazla tercih ettiğini 

düşünüyorum 

2,71 1,23 

Helal konseptli otelleri muhafazakâr olmayan insanlar da tercih edebilir. 3,05 1,24 

Helal konseptli oteller diğer otellere göre çok daha yüksek fiyatlıdır. 2,91 1,1 

Helal konseptli otellerin gelir düzeyi yüksek kesime hitap ettiğini 

düşünüyorum. 

2,75 1,15 

Helal konseptli otellere gelir düzeyi yüksek kişiler gitmektedir. 3,66 1,24 

Helal konseptli otellerde sunulan gıdalar helal olduğu için içim daha rahattır 3,91 1,28 

Çalıştığım otelde helal gıda tüketilmesi benim için önemlidir. 4,12 1,33 

Helal olmayan gıdalardansa helal gıdaları tüketmeyi tercih ederim. 3,66 1,18 

Helal konseptli oteller doğayla iç içe olmalıdır 4,18 1,24 

Helal konseptli oteller çevreye duyarlı olmalıdır. 4,18 1,12 

Helal konseptli otel çalışanları daha güler yüzlü ve misafirperver olmalıdır. 3,92 1,28 

Çeşitli aktiviteler için helal konseptli oteller uygun konumda olmalıdır. 4,06 3,29 

İbadetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır 4,16 1,15 

Bayanlar için ayrı alanlarda sosyal aktivite imkânları olmalıdır. 3,93 1,23 

Helal konseptli otellerde hayvanların kullanıldığı gösteriler yapılmamalıdır. 3,34 1,46 

Helal konseptli otellere kedi, köpek gibi hayvanlar alınmamalıdır 2,65 1,33 

Helal konseptli otellerde çalışmak diğer otellerde çalışmaktan daha yorucu 

değildir 

3,01 1,22 

Helal konseptli otellerde çalışmak daha huzur vericidir 3,41 1,23 

Helal konseptli otellerde çalışma saatleri daha düzenlidir 3,16 1,14 

Helal konseptli otellerde daha adil bir ücretlendirme olacağını düşünüyorum 3,34 1,30 

Helal konseptli otellerde çalışmanın toplumda bir saygınlığı vardır. 3,25 1,30 

Helal konseptli otellerde alkol tüketimi olmadığı için daha rahat 

çalışabilirim. 

3,55 1,34 

Helal konseptli otellerde çalışmak daha güvenlidir 3,44 1,19 

Helal konseptli oteller kadınların çalışması için daha uygundur. 3,27 1,30 

Helal konseptli oteller erkeklerin çalışması için daha uygundur. 3,21 1,30 

Helal konseptli otellerde ortak kullanım alanlarında çalışmak istemem 3,03 1,31 

Mezun olunca helal konseptli bir otelde çalışmak isterim. 3,30 1,26 

Helal konseptli otellerin işleyişindeki farklılıklara uyum sağlayabilirim. 3,51 1,23 

Helal konseptli bir otelde uzun yıllar çalışabilirim 3,24 1,22 

Helal konseptli bir otelde yönetici pozisyonuna gelebilirim. 3,52 1,22 
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Helal konseptli otelde çalışan biri ile evlenmek isterim. 3,12 1,30 

Helal konseptli otellerde çalışmak için turizm eğitimi almak gerekir. 3,6 1,19 

Helal konseptli otellerde yönetici olmak için  turizm eğitimi almak gerekir. 3,81 1,23 

Turizm eğitimi almak helal konseptli bir otelde çalışmamı kolaylaştırır. 3,77 1,20 

Öğrencilerin helal otellerde “helal gıdaların tüketilmesi”, “ibadet için altyapı sunulması”, “helal 

otellerin doğayla içi içe olması”, “helal otellerin çevreye duyarlı olması” “otellerde helalliğe 

uygun aktiviteler düzenlenmesi” ifadelerine daha fazla katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 5. Dindarlık ile İlgili İfadelere Verilen Yanıtların Ortalamaları 

İfadeler  Ort. Std. Sapma 

Allah’a inanıyorum  4,81 ,71 

Hz Muhammed (A.S) inanıyorum 4,80 ,74 

Ölümden sonra bir hayat olduğuna inanıyorum 4,55 1,02 

Düzenli namaz kılarım 3 1,30 

Ramazanda orucu tam tutarım 4 1,32 

Düzenli olarak Kur’an okurum 3 1,29 

İslami usullere uygun olmayan etleri yemem 4,41 1,08 

Dini hassasiyetlerim gereği içeriğini bilmediğim gıdalardan uzak 

dururum 

4 1,27 

Öğrencilerin dindarlık boyutu incelendiğinde inanç esaslarına büyük oranda (4,8) inandıkları, 

ibadetleri ise ara sıra yaptıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında helal gıda hassasiyeti ve haram 

etlere karşı da bir duyarlılık görülmektedir. Allah, Peygamber ve Ahirete iman konularında 

bireylerin yakın cevaplar verdiği görülmüştür. Anketi cevaplayan bireylerin namaz konusunda 

ortalama duyarlılık olduğu orucun bireyler arasında daha yaygın olduğu görülmüştür.  Namaz 

kılmak ve Kur’an okumanın birbirine yakın ortalama ve standart sapmaya sahip olduğu 

görülmektedir.  Bireylerin helal olmayan etlere yaklaşım konusunda ibadetlere göre daha 

duyarlı oldukları görülmüştür. Ayrıca helal algısının et konusunda diğer gıdalara göre daha 

yüksek ortaya çıkmıştır.  

Dindarlık düzeyi boyutları ile helal turizme bakış açısı boyutları arasındaki ilişkiler için yapılan 

korelasyon analizi sonuçları tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6. Dindarlık ile Helal Konseptli Otellere Bakış Açısı Arasındaki İlişki 

Boyutlar Ort. 

Std. 

Sapm

a İnanç 

İbade

t 

Çalışm

a 

şartları 

Helal 

Konse

pt 

Çalışma 

tercihi 

Kariy

er Eğitim Fiyat 

İnanç 4,722

4 

,75625 
1        
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İbadet 3,524

6 

1,0081

5 
,474** 1       

Çalışma 

şartları 

3,352

0 

,96268 
,264** ,442** 1      

Helal 

konsept 

3,948

8 

,83649 
,282** ,282** ,592** 1     

Çalışma 

tercihi 

3,133

8 

,87750 
,169** ,398** ,567** ,428** 1    

Kariyer 3,398

2 

,96676 
,246** ,356** ,590** ,492** ,505** 1   

Eğitim 3,730

5 

,97446 
,055 ,030 ,312** ,306** ,243** ,320** 1  

Fiyat 2,790

0 

,96260 
-,119 ,055 ,021 -,024 ,073 -,004 -,048 1 

**. Korelasyon 0.001 düzeyinde anlamlıdır.   

 Korelasyon sonuçları incelendiğinde İbadet ile İnanç arasında, 4.74’lük bir korelasyon 

bulunmaktadır. İnanç boyutu ile helal turizme bakış açısı boyutlarından sadece fiyat boyutu ile 

anlamlı bir ilişki görülmemekte, diğerlerinde orta düzeyde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. İbadet boyutu ile de yine Fiyat ve bunun yanında Eğitim boyutu ile de anlamlı 

bir ilişki çıkmamıştır. Diğer boyutlar ile orta düzeyde pozitif bir ilişki görülmektedir. Yani 

öğrencilerin inanç düzeyi ve ibadet düzeyi arttığında helal turizme bakış açıları da olumlu 

olmaktadır.  

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Niş pazar olması ve diğer konseptteki otellere nazaran daha yüksek fiyatlar üzerinden 

operasyon yapmasından dolayı helal turizm otellerin dikkatini çekmektedir (Mohsin, Ramli, & 

Alkhulayfi, 2016). Bu araştırma ile turizm eğitimi alan, geleceğin otel yöneticisi adayları olan 

öğrencilerin helal konseptli otellere ilişkin düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda helal konseptli otellere yönelik yaratıcı fikir ve düşüncelerin ya da eleştirilerin 

ortaya çıkabileceği düşünülmüştür. Bireylerin inanç durumuna bakıldığında yoğunlukla Allah, 

Peygamber’e ve ahirete iman neredeyse eşit düzeyde çıkmıştır. İbadetlerde Namaz ve Kur’an 

okuma düzeyi birbirine yakın, oruç bireylerin daha çok riayet ettiği bir ibadet olarak ortaya 

çıkmıştır. İbadet ile en yüksek korelasyon çalışma şartları ve çalışma tercihleri boyutunda 

görülmektedir. İbadetin insan hayatını düzene koyması açısından, ibadet edenlerin beklentileri 

de çalışma hayatının düzenli gideceği yönündedir. Bir anlamda insanlar ideali aramaktadır. 

Yani helal turizm dini bir kavramdır. Dini hayatın gereği olarak istenmektedir. O zaman 

buraları yöneten kişilerin de bu kurallara uyması beklenmektedir. İnanç boyutu ile en yüksek 

korelasyon helal konsept boyutunda görülmektedir. İnsanlar inancının gereği olarak yediklerine 

ve içtiklerine, doğaya karşı ilişkilerine, inancın gereği olan ibadetlere saygı gösterilmesine ve 
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güler yüzlü olunmasına dikkat etmektedirler. Çalışmada öğrencilerin %55’inin helal turizmden 

haberdar olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı Helal Turizm kavramının alternatif turizm, 

doğa dostu turizm, turizm çeşitliliği gibi derslerin içine veya ayrı bir ders olarak konulması bu 

alanın önemini fark etmeleri için turizm eğitimcilerini önerilmektedir. 
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TURİSTİK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN KALİTE TANIMLAMALARI: 

ADIYAMAN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Reşat ARICA 1 

Özet 

Araştırmanın amacı, Adıyaman’da faaliyet gösteren turistik işletme yöneticilerinin kalite kavramına yönelik bakış 

açılarının belirlenmesidir. Bu bağlamda Adıyaman’da faaliyet gösteren 12 turistik işletmenin yöneticisiyle 

gerçekleştirilen yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde elde edilen veriler betimleyici analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kaliteye yönelik değerlendirmeler işletmelerin faaliyet alanlarına 

göre farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte yöneticilerin uzlaşı noktası kalitenin hizmetin niteliği, personelin 

tutum ve davranışları, müşterilerle ilişkilerden etkilendiği, bu unsurların geliştirilmesinin kalitenin 

geliştirilmesine olanak tanıyacağıdır. Tüm bunlarla birlikte yöneticilerin kaliteyi fiziksel çevre, bireysel etkileşim 

ve çıktı kalitesi boyutlarıyla değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ekseninde 

sektörel yöneticilere ve araştırmacılar öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalitesi, Turizm İşletmesi, Turizm. 

QUALITY DEFINITIONS OF TOURIST BUSINESS MANAGERS: A CASE OF 

ADIYAMAN 

 Abstract 

The aim of the study is to determine the perspectives of touristic business managers operating in Adıyaman 

regarding the concept of quality. In this context, the data obtained through face-to-face semi-structured interviews 

conducted with the managers of 12 touristic enterprises operating in Adıyaman were evaluated by descriptive 

analysis method. According to the results obtained, quality-oriented evaluations differ according to the field of 

activity of the enterprises. However, the consensus point of the managers is that quality is affected by the quality 

of the service, the attitude and behavior of the personnel, relations with customers, and that the development of 

these elements will enable the quality to be improved. In addition, it was found that managers evaluate quality 

with physical environment, individual interaction and output quality dimensions. Based on the results obtained in 

the research, suggestions were presented to sectoral managers and researchers. 

Key Words : Quality, Service Quality, Tourism Business, Tourism. 

1. GİRİŞ 

Turizm sektörü rekabetin yoğun yaşandığı ve müşteri beklentilerinin sürekli değişim gösterdiği 

kompleks bir yapıya sahiptir (Zhu, 2005). Sektörde faaliyet alanı farklılaşan birçok paydaş 

bulunmakta ve bu paydaşlar çok sayıda hizmeti aynı anda sunma çabası göstermektedir. 

Sektördeki işletme ve hizmet çeşitliliğine karşın, turistik deneyimin tüm süreçlerinde turistik 

müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verilmesi önem taşımaktadır. Turistik hizmetlerin 

herhangi bir aşamasında müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verilememesi turistlerin 

deneyime ilişkin algılarının olumsuzlaşmasına yol açarken, bu durum işletmelerin rekabet 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, rarica@adiyaman.edu.tr. 
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gücünü etkilemekte ve pazardaki konumunu zayıflatmaktadır (Tavmergen, 2002). Bu bağlamda 

işletmelerin devamlılığı müşterilerinin ne istediklerini bilme, müşterilerinin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillenen taleplerini karşılayacak üretimler gerçekleştirme ve tüm bunları 

yaparken kaliteden ödün vermemekle eşdeğerdir (Öztürk & Kenzhebayeva, 2012). Kalite, bir 

hizmet çıktısı olarak günümüz işlemelerinin yönetim ve pazarlama kararları almasında etkili 

olan, işletmelerin müşteri beklenti ve ihtiyaçları paralelinde geliştirmeyi amaç edindiği başat 

öğelerdendir (Stauss & Schoeler, 2004). Nitekim günümüz pazarında müşterilerin hataya 

tolerans tanımaması ve en iyiyi istemesi, işletmeleri kalite geliştirme odaklı girişimlerini elzem 

kılmaktadır (Genç, 2009). Bu durum sektörel ölçekte işletmelerin rekabet gücünü geliştirmek 

adına bir yandan bireysel öte yandan kollektif biçimde daha iyiyi ve kaliteliyi üretmeye 

odaklanmasını elzem kılmaktadır (Aymankuy, 2005). Bunun doğal bir sonucu olarak işletmeler 

kaliteyi daha işlevsel hale getirmek amacıyla kalite geliştirme girişimlerine yönelmektedir.  

Kalite geliştirme girişimleri birçok değişkenin etkisiyle gerçekleşmektedir (Arıca, 2017). 

İşletme, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sivil örgütler, kamu kurumları gibi birçok paydaş 

kalite geliştirme sürecinde etkili olmaktadır. Bu paydaşlar arasında bilhassa işletme 

yöneticilerinin kalite bilgisi, kaliteli hizmet sunma noktasında isteklilikleri ve yeteneklerinin 

kalite geliştirmeye yeterli olması kalite geliştirme sürecindeki başarıda kritik rol oynamaktadır 

(Reid & Bojanic, 2006). İşletme yöneticilerinin kaliteye yönelik bilgi ve algıları doğrultusunda 

kaliteyi geliştirebileceği gerçeği göz önüne alındığında, işletme yöneticilerinin kalite 

bağlamında sahip olduğu bilgileri önemli hale gelmektedir. Bu çıkış noktasından hareketle 

hazırlanan araştırmanın amacı, Adıyaman’da bulunan turistik işletmelerde yöneticilik 

pozisyonunda görev yapan çalışanların kaliteyle ilgili düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu 

kapsamda, karar alıcıların bakış açısıyla kalite geliştirilmesi sürecine etki eden unsurların 

tespitiyle, sürecin daha verimli yönetimi noktasında değerlendirmeler yapılabilecektir. 

2. LİTERATÜR 

Kalite kavramının alanyazındaki gelişim temelleri 1970’li yıllarda atılmıştır (Cronin, Brady & 

Hult, 2000). Buna karşın kalite felsefesinin gelişimi ve bağlamda hazırlanan öncü çalışmalar 

1930’lı yıllara uzanmaktadır. 1931 yılında Shewart’ın fiziksel ürünler için istatistiksel kaliteye 

dair açıklamaları, 1970’li yıllarda Deming’in kalite süreçleri ve kalitenin geliştirilmesi 

konusundaki çalışmaları, Juran’ın kaliteye stratejik ve plan temelli yaklaşımı, Crosby’in 

kalitede sıfır hata anlayışı kalite kavramının gelişim sürecine katkı sağlamıştır (Tavmergen, 

2002; Öney & Kozak, 2006; Foster, 2007). Birçok farklı yaklaşım kalite kavramının gelişimine 

katkı sunmakla birlikte, kavramın farklı çerçevelerden tanımlanmasını sağlamıştır. 

Garvin (1984: 28) işletme ekseninden tanımladığı kaliteyi, karmaşık bir kavram, bir rekabet 

aracı ve mükemmelliğe ulaşma çabası olarak açıklarken, müşteri ekseninden kaliteyi, ürünün 

performansı, güvenirliği, uygunluğu gibi özellikleri çerçevesinde müşteriler tarafından olumlu 

ve olumsuz algılanabilen bir kavram olarak izah etmektedir. Parasuraman, Zeithaml & Berry’e 
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göre (1988) kalite, işletmeler tarafından sunulan hizmetin müşteri ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesidir. Bozkurt (2001: 13) kaliteyi, müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uygunluk, 

sürekli başarı, eksiksiz ve hatasız hizmet sunma olarak izah etmektedir. Günümüzde kalite; 

işletmelerin sadece kârlılıklarını artırma amacıyla değil, aynı zamanda rekabet ortamında 

varlıklarını sürdürebilmeleri noktasında geliştirmeleri gereken bir hizmet çıktısı olarak kabul 

edilmektedir (Kozak & Aydın, 2018). Nitekim artan rekabetle tüketim pazarında mal ve 

hizmetlere yönelik beklentilerin yükselmesi, zor beğenen ve kolay memnun olmayan bir profile 

dönüşen müşteriler işletmelerin rekabet gücünde önemli bir belirleyici olarak işlev görmektedir 

(İlkay & Varinli, 2005). Bu durum işletmelerde kalitenin müşteri eksenli geliştirilmesini elzem 

kılmaktadır. Kalitenin geliştirilmesi, işletmelerin rekabet ortamında yeni stratejiler geliştirerek 

devamlılığını sağlaması açısından önemlidir (Foster, 2007). İşletmeler müşteri odaklılık, 

etkileşim ve güvence altına alınmış standartlarla uyumlu üretim yaklaşımıyla kaliteyi 

geliştirmeye çalışmaktadır (Kozak & Aydın, 2018). Kalite geliştirme işletmenin iş çevresiyle 

başlayıp dış çevrede neticelenen bir süreç iken (Neill, Williams, MacCarthy ve Graves, 2000), 

kalitenin geliştirilmesi mevcut kalitenin bilinmesiyle mümkündür (Öztürk & Kenzhebayeva, 

2013). Bu noktada başat koşul müşterilerin kalite algılarının ölçülmesi ve analizidir.  

Kalitenin geçerli ve güvenilir ölçümü, kalite yönetimi için yaşamsal önem taşımakta, 

işletmelerin kalite yönetimlerinde kullanabilecekleri özel verilerin elde edilmesini ve 

kullanılmasını sağlamaktadır (Foster, 2007). Turizm alanyazını incelendiğinde sektörel 

düzeyde kalite ölçümünde birçok ölçüm aracı ve tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. 

SERVQUAL, SERVPERF, LODGSERV, DINESERV ve DİVEPERF, müşterilerin kalite 

algılamalarının belirlenmesi amacıyla kullanılan başlıca ölçüm araçlarıdır. Bununla birlikte 

kalite ölçümde kullanılan diğer yöntemler Toplam Kalite Endeksi, Kritik Olaylar Yöntemi, 

Hizmet Barometresi, İstatistiksel Yöntemler ve Diğer Yöntemler olarak sıralanmaktadır 

(Eleren, 2009). Alanyazında genel kabul gören ve birçok araştırmacı tarafından kalite 

ölçümünde kullanılan ölçüm modeli ise SERVQUAL’dir (Bigne, Martinez, Miquel & Andreu, 

2003). Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) tarafından geliştirilen SERVQUAL, beklenen 

ve algılanan kalitenin karşılaştırılması yoluyla kalite boşluklarını ortaya koymaktadır. 

Boşlukların (fark skorlarını) tespitini olanaklı kılan ölçüm modelinde fiziksel özellikler, 

güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati olarak isimlendirilen beş boyut yer almaktadır. Kalite 

ölçümü ve analizleri, işletmelerin düşük ve yüksek performans gösterdiği iş alanlarının tespitini 

sağlayarak, güçleşen rekabet koşullarında işletmelerin kalite iyileştirme ve geliştirme odaklı 

girişimlerinde daha verimli sonuçlar elde etmesine olanak tanımaktadır (Arıca, 2017). Buna 

karşın, turizmin hizmet yoğun faaliyetleri barındırması kalitede başarı unsurlarında, kalite 

ölçümü ve boyutlarında işletmeden işletmeye farklılıklar bulunmasına yol açmaktadır.  

Alanyazında konaklama işletmeleri kapsamında yapılan çalışmalarda kalite boyutlarının; kalite 

yönetim standartları, fonksiyonel kalite, imaj ve kalite (müşteri) alanlarında toplandığını 

görülmektedir (Kozak & Aydın, 2018). Seyahat acentacılığıyla ilişkili alanyazında bir kısım 
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araştırmacı kalite boyutlarını güvenirlik, cevap verebilirlik, güven, empati ve somut öğeler 

kapsamında değerlendirirken (Bigne vd. 2003;  Zhu, 2005) araştırmacıların bir kısmı bireysel 

etkileşim, fiziksel çevre ve çıktı bağlamında incelemiştir (Caro & Garcia, 2008; Arıca, 2017). 

Mensah (2009) yiyecek ve içecek işletmelerinde beklenen ve algılanan kalite odağında 

gerçekleştirdiği araştırmada kalitenin belirleyicilerini güvenirlik, cevap verebilirlik, güven, 

empati ve somut öğelerin olarak tespit etmiştir. Aydoğdu, Yaşarsoy & Dilsiz (2019) tarafından 

hazırlanan araştırmada ise yiyecek ve içecek işletmelerinde kalite boyutları işlevsel kalite, 

teknik kalite ve imaj kalitesi olarak belirlenmiştir. Bu tespitlerden hareketle turizm sektöründe 

genel itibariyle kalite Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) tarafından geliştirilen güvenirlik, 

cevap verebilirlik, güven, empati ve somut öğeler olarak isimlendirilen boyutlar kapsamında 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda günümüze gelindikçe araştırmalarda fiziksel çevre, 

etkileşim, çıktılar ve imaj gibi unsurlarında kalite boyutları olarak değerlendirildiği 

görülmektedir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Adıyaman’da faaliyet gösteren turistik işletme yöneticilerinin kalite kavramına yönelik 

düşüncelerinin belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın kapsamını 

Adıyaman’da faaliyet gösteren tüm turizm işletmelerinde yöneticilik yapan çalışanlar 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ve yiyecek-

içecek işletmelerinden oluşan toplamda 12 işletme yöneticisiyle yüz yüze görüşme yapılarak 

araştırma verileri derlenmiştir.  

3.2. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi  

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi, açık uçlu sorulara yer verilen ve 

görüşmede esneklik payının bulunduğu bir veri derleme yöntemidir (Saruhan & Özdemirci, 

2011: 238). Görüşme sorularının hazırlanmasında turizm işletmelerinde kalite konulu 

araştırmalardan yararlanılmıştır. Sorularının hazırlanmasının ardından sorular iki uzmanın 

görüşü alınarak ön teste tabi tutulmuştur. Uzman görüş ve önerileri doğrultusunda sorularda 

düzeltmeler yapılmış ve sorular uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Soruların hazırlanma 

sürecinin tamamlanmasının ardından 8-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. 

Verilerin derlenmesi sürecinde işletme sahipleri ve yöneticileriyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye başlanmadan önce katılımcılara kalite konusunda ön bilgi 

sunulmuştur. Katılımcıların onayı alınarak görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. 

Görüşme kapsamında işletme yöneticilerine veya işletme sahiplerine dört soru yöneltilmiş ve 

araştırmada değerlendirilecek verilere ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamında kayıt altına alınan görüşmeler deşifre edilmiştir. Araştırma kapsamında 

elde edilen ve yazılı hale getirilen veriler betimleyici analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. 
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Betimsel analiz nitel araştırmalarda birincil düzey analiz olarak bilinmekte ve doğrudan bir 

konunun resmedilmesini, tanımlanmasını ve açıklanmasını amaçlayan bir analiz tekniğidir 

(Ekiz 2009). Veriler analiz edilirken katılımcıların demografik özellikleri bağlamında elde 

edilen bilgiler sayısallaştırılmış, yöneticilerden kalite kavramına yönelik edinilen bilgiler 

betimlenmiştir. 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular; görüşülen yöneticilerin yarısından 

fazlasının işletme müdürü olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda katılımcıların büyük bir 

bölümünün (%75) erkeklerden oluştuğu, bayan katılımcıların sayısının düşük olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bayan katılımcıların üçüde işletme sahibidir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

İşletmedeki Pozisyonu Frekans Yüzde 

İşletme Sahibi 4 %33,3 

İşletme Müdürü 6 %50,0 

İşletme Müdür Yardımcısı 2 %16,7 

Cinsiyet   

Erkek 9 %75,0 

Kadın 3 %25,0 

Toplam 12 %100 

İşletme yöneticilerinin kalite tanımlamalarına ilişkin bulgular değerlendirildiğinde konaklama 

işletmesi yöneticilerinin kaliteyi marka, müşteri algıları, sunulan hizmetin niteliği, personelin 

tutum ve davranışları, kurumsallık gibi kavramlar ekseninde değerlendirildiği görülmektedir. 

Bununla birlikte seyahat acentası yöneticileri kaliteyi müşterilerle ilişkiler, müşteri 

memnuniyeti, müşterilerin beklentileri ekseninde tanımlamaktadır. Yiyecek ve içecek işletmesi 

yöneticileri ise kaliteyi müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, fiyat, müşteri beklentileri, 

sunulan hizmetin niteliğiyle ilişkilendirmektedir (Bkz: Tablo 2).  

Tablo 2. İşletme Yöneticilerinin Kalite Tanımlamaları 

Kalite 

Nedir? 

Konaklama İşletmesi 1: Kalite markadır. Misafiri bağlayıcılıktır. Misafirlerin algıları kaliteyi 

etkiler. Onların algısına göre kalite, sunulan konforlu hizmettir. 

Konaklama İşletmesi 2: Kalite bizim için müşterinin güler yüzüdür. Müşteri bize ne kadar çok 

gülerse bizde o kadar kaliteli olduğumuza inanıyoruz. 

Konaklama İşletmesi 3: Kalite kurumsallıktır. 

Konaklama İşletmesi 4: Hizmetlerin dört dörtlük en üst düzeyde sunulması ve sunulan 

hizmetlerden ödün vermeden belli standartlar çerçevesinde yapılması kalitedir. 

Konaklama işletmesi 5: Kalite Adıyaman’a gelen turistin ilk aklına senin gelmen ve seni tercih 

etmesidir.  
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Seyahat Acentası 1: Kalite müşterilerle kurulan ilişkiler ve işletmelerin önceliğidir. 

Seyahat Acentası 2: Kalite müşterinin işletmeden ne kadar memnun ayrıldığıdır. 

Seyahat Acentası 3: Müşterilere sunduğumuz hizmetlerin müşterilerin isteklerine yönelik 

olarak gerçekleşmesidir. 

Seyahat Acentası 4: Kalite müşterinin senden memnun ayrılması, senin de işlerinde kar 

etmendir.  

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 1: Kalite müşteri memnuniyeti demektir. Müşterinin işletmeyi 

tekrardan tercih etmesidir. Kalite ilk önce fiyattır. Turist bizden ne istiyorsa onu sunmaktır. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 2: Kalite kullandığınız ve sunduğunuz ürünlerde önem verilmesi 

gereken bir unsurdur. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 3: Müşterilerimize en güzel şekilde hizmet sunmaktır. 

Otel yöneticileri kaliteyi etkileyen öğeleri, personelin tutum ve davranışları, hizmetler (Wifi, 

temizlik, sıcak su), işletmenin fiziksel özellikleri, ekipmanlar, işletmenin kurumsallığı, fiyatlar 

olarak açıklamaktadır. Acenta yöneticileri kaliteyi, hizmetlerin niteliğinin, personelin tutum ve 

davranışlarının, müşterilerle iletişim ve etkileşimin etkilediğini savunmaktadır. Yiyecek ve 

içecek işletmesi yöneticilerine göre kalite, ürün ve hizmetlerin niteliği, fiyat, müşterilerle 

iletişim ve etkileşim, ek hizmetler, temizlik, görsellik ve çeşitlilik unsurlarından 

etkilenmektedir.  

Tablo 3. İşletme Yöneticilerinin Kalite Etkileyen Öğelere İlişkin Görüşler 

Kaliteyi 

neler 

etkiler? 

 

Konaklama İşletmesi 1: Kalite müşteri talebine ve algısına göre değişiklik gösterir. Personel, 

otelin sunmuş olduğu hizmetler kaliteyi etkiler. 

Konaklama İşletmesi 2: Otellerde odaların genişliği, ferahlığı, havadar olması, aynı zamanda 

odalarda sunduğumuz ekstra Led televizyonlar, lavaboların temizliği, Wifi hizmetleri olsun oda 

servisi olsun birçok hizmet kaliteyi etkiliyor. 

Konaklama İşletmesi 3: Hizmet sunulan misafirlerin portföyüne göre hizmet kalitesi değişir. 

Müşterilerin beklentileri ve ödedikleri para kaliteyi etkiler. İşletmelerin kurumsal kimlikleri 

sundukları kalitenin düzeyini etkiler. Bizim belirli bir seviyede kalitemiz var ve bunun altına 

düşmemeye çalışıyoruz. 

Konaklama İşletmesi 4: Odanın konforu çok önemli, odalarımızın temizliği, havalandırması, 

sıcak suyun 24 saat sunulması, müşterilerin özel isteklerinin karşılanması memnuniyetlerini ve 

kaliteyi etkiliyor. 

Konaklama İşletmesi 5: Kaliteyi müşterinin otele giriş yaptıktan sonra karşılaştığı her şey 

etkiler. Bu nedenle biz müşteriyi önemsiyoruz, otelimizin her yerinde mutlu zaman geçirmesi 

için elimizden geleni yapıyoruz. 
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Seyahat Acentası 1: Müşteriye sunduğunuz hizmetlerin niteliği, personelin tutum ve 

davranışları kaliteyi etkiler. 

Seyahat Acentası 2: Hizmet ve ürünün niteliği kaliteyi etkiler. 

Seyahat Acentası 3: Müşteriyi karşılama, deneyim süresince müşteriyle iletişim, samimiyet 

kaliteyi etkiler. 

Seyahat Acentası 4: Müşterilerle iletişiminiz, sunduğunuz bilgilerin doğru olması ve 

personellerinizin müşteriye arkadaşça davranması kaliteyi etkiler.  

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 1: Yemeğin niteliği, fiyatı, sunumu, müşteriyi karşılama, ana 

yemeğin haricindeki ikramlar. İşletmenin temizliği de kaliteyi belirler. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 2: Temizlik çok önemli, sunum çok önemli, görsellik çok önemli, 

sonrasında yiyecek ve içecekten müşterilerin aldığı tat, lezzet kaliteyi etkiler. Bununla birlikte 

ürünlerin tazeliği, çeşitliliği gibi. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 3: Müşterilerin beklentileri ve ona sunduklarınız kaliteyi etkiler. 

İşletme yöneticilerinin kaliteyi geliştirmeye yönelik girişimlerine dair bulgular Tablo 4’te 

sunulmuştur. Bu bağlamda konaklama işletmeleri yöneticileri hizmetlerin sürekli 

iyileştirilmesini, hata ve sorunların belirlenip çözüme kavuşturulmasını, ekstra hizmetler 

sunulmasını, müşteri ilişkilerinin yönetimini kalite geliştirilmenin odağına almaktadır. Seyahat 

acentası yöneticileri ise müşteri ilişkilerinin geliştirilmesini kalite geliştirmenin temel bileşeni 

olarak açıklamaktadır. Fiziksel koşulların iyileştirilmesi, müşteri geribildirimleri doğrultusunda 

yapılan iyileştirmeler, çalışan niteliğinin, ekip çalışmasının, ürün ve hizmetlerin niteliğinin 

geliştirilmesi yiyecek ve içecek işletmelerinde kalite geliştirmeye yönelik girişimlerdir.  

Tablo 4. İşletme Yöneticilerinin Kaliteyi Geliştirmeye Yönelik Girişimleri 

Müşteriye 

Sunulan 

Kaliteyi 

Geliştirmek 

Adına 

Girişimleriniz 

Var Mıdır? 

Varsa Bu 

Girişimleriniz 

Nelerdir? 

 

Konaklama İşletmesi 1: Evet var. Müşterinin algıladığı kalitenin sınırları olmadığı için her 

gün, her hafta ve her ay hizmetlerimize yenilikler ekleyerek kalitemizi geliştirmeye 

çalışıyoruz. 

Konaklama İşletmesi 2: Var. Müşterinin dışında bizden kaynaklanan en ufak problemde 

varsa bunu çözmek için elimizden geleni yaparız. 

Konaklama İşletmesi 3: Evet var. Kurumsallığımızı ön plana çıkarıp, genel merkezin bize 

sunduğu standartların altında kalmamak adına çaba sarf ediyoruz. Misafirlerimizin 

beklentileriyle aynı yönde hizmet sunmaya çalışıyoruz. 

Konaklama İşletmesi 4: Elbette Var. Hizmetlerimizi eksiksiz sunmaya gayret ediyoruz. 

Hataya olanak tanıyacak ve müşteriyi rahatsız edecek durumlara çözüm geliştirmeye 

çalışıyoruz. Müşterilerimize güzel ikramlarla kaliteyi geliştirip hizmetin daha ilerisine 

çıkmaya çalışıyoruz. Bizim belirli standartlar ve ekonomik gücümüz var, bu eksikliğimizi en 

iyi şekilde hizmet sunarak ve insan ilişkilerini geliştirerek gidermeye çalışıyoruz. 
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Konaklama İşletmesi 5: Girişimlerimiz var, özellikle müşteriden işletmemizle ilgili yorumlar 

istiyoruz, burada bir eksiğimiz, hatamız varsa bunu düzelmeye çalışıyor. Böylece kalite 

gelişmiş oluyor. 

Seyahat Acentası 1: Evet var. Müşterilerin hepsini mutlu etmek imkânsızdır. Kimi için 

sunulan hizmet kaliteli iken kimi için sunduğunuz hizmetin kalitesi tartışılabiliyor. Bunun için 

biz müşterileri anlamaya çalışıyoruz kaliteyi geliştirmek isterken. 

Seyahat Acentası 2: Var. Müşterilerimizi en üst düzeyde mutlu ederek işletmeden 

ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz 

Seyahat Acentası 3: Evet var. Müşterilerimizi yabancılık hissetmemesini sağlamaya ve 

iletişimi geliştirmeye önem veriyoruz. 

Seyahat Acentası 4: Bizim işimiz müşteriyle iletişimi gerektiriyor. Müşteriyle ilişkilerimizi 

ve iletişimimiz ne kadar iyi tutarsak o kadar memnun oluyorlar. Müşterilerimizi hoş 

karşılamak, iyi gezdirmek, onlarla sorun yaşamamak ve onları  önemseyince kalite 

kendiliğinden gelişiyor.  

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 1: Elbette var. Müşteriye rahatlıkla yemek yiyebileceği, 

oturabileceği, dinlenebileceği ortam sunmaya dikkat ediyoruz. Devamlı sıkıntı çektiğimiz 

eleman eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 2: Evet var. Ekip çalışması gerekli çünkü zincirleme kalite 

zincirleme yürümesi gereken bir iş. Bizde en üst yönetimden tutunda, garsonlara kadar 

hizmeti tam anlamıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Nitelikli ürün ve malzeme 

kullanmaya özen gösteriyoruz. Hizmetlerimizi zamanında sunmaya gayret ediyoruz. 

Müşteriden edindiğimiz geribildirimler doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmeye 

çalışıyoruz. 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi 3: Tabiki var. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz, 

hizmetlerimizi her geçen gün daha iyiye taşımaya çalışıyoruz. 

5. SONUÇ 

Küreselleşmenin arttığı, rekabetin evrenselleştiği ve tüketicilerin bilinçlendiği turizm 

pazarında, işletmelerin başarısı müşteri istek ve ihtiyaçlarını kaliteli hizmetlerle karşılamaktan 

geçmektedir. Buna karşın müşterilerin farklılaşan istek ve ihtiyaçları işletmelerin kaliteli hizmet 

üretme, hizmet kalitesini kontrol edebilme, kalitede sürekliliği sağlama noktasında güçlük 

yaşamasına sebebiyet vermektedir. Kalite kontrol ve sürekliliğinin sağlanması işletmelerin tüm 

departmanlarının turistik ihtiyaçlar cevap verebilecek şekilde yönetimiyle mümkün olmaktadır. 

Bu durum işletmelerin yönetim kademesinde görev yapan çalışanların kalite kavramına bakış 

açısını önemli kılarken, yönetim kademesinin girişimleri kalitede verimlilik ve etkinliğin 

sağlanmasında temel belirleyicilerden biri olarak işlev görmektedir (Aymankuy, 2005). 

Araştırmada Adıyaman’da faaliyet gösteren turistik işletme yöneticilerinin kalite kavramına 

bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, konaklama işletmesi yöneticileri kaliteyi işletme hizmetleri ve 

müşteri algıları üzerinden tarif ederken, seyahat acentası yöneticileri kaliteyi müşteri ilişkileri 
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ve algıları bağlamında açıklamaktadır. Yiyecek ve içecek işletmelerinde yöneticiler kaliteyi 

fiyat, müşteri beklentileri ve ürünlerin niteliğiyle ilişkilendirirken, kalitenin temel 

belirleyicilerinin müşteri tatmini ve sadakati olduğunu açıklamaktadır. Bu sonuçlar işletme 

yöneticilerinin kalite değerlendirmelerinin işletmenin türüne ve faaliyet alanlarına bağlı olarak 

farklılıklar gösterdiği açıklamaktadır. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre, tüm 

işletme sınıflarında yöneticiler personelin tutum ve davranışlarını kaliteyi etkileyen öğelerden 

biri olarak değerlendirmektedir. Ayrıca ürün ve hizmetin niteliğini geliştirilmesi işletme 

yöneticileri tarafından kalitenin geliştirilmesiyle eşdeğer görülmektedir. Tüm bunlarla birlikte 

müşterilerle yoğun iletişim ve etkileşimi gerekli kılan faaliyetlerin yürütüldüğü seyahat 

acentalarında işletme yöneticileri kalitenin bireysel etkileşimden etkilendiğini bu bağlamda 

müşterilerle iletişim ve etkileşimin işletmenin hizmet kalitesinin temel belirleyicilerinden biri 

olduğunu vurgulamaktadır. Yiyecek ve içecek işletmelerinde ise yöneticiler yemeklerin 

çeşitliliğinin kaliteyi etkilediğini açıklamaktadır. Bir diğer sonuca göre işletme yöneticileri 

fiziksel koşulların, hizmetlerin, çalışan niteliğinin, ekip çalışmasının, ekstra hizmetlerin 

geliştirilmesinin kaliteyi olumlu etkileyeceğini savunmaktadır. Bununla birlikte işletme 

yöneticilerinin müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesini kalite geliştirmeyle eşdeğer gördüğü 

sonucuna varılmıştır. Alanyazında kalite geliştirmenin temel öğesi müşteriler olarak 

açıklanmaktadır. İşletmeler öncelikle müşteriler için kalite kriterlerini öğrenip, onlara uygun 

üretimler, yönetim ve pazarlama stratejileri geliştirmelidir. Dolayısıyla işletmelerin kalite 

geliştirme girişimleri müşterilerle kurdukları ilişkileri geliştirdikleri ölçüde başarılı olacaktır 

(Aymankuy, 2005; Foster, 2007).  

Özetle; işletme yöneticilerinin kaliteyi bireysel etkileşim, fiziksel çevre ve çıktı kalitesi 

odağında değerlendirdiği belirlenmiştir. Ayrıca işletme yöneticilerinin kalite kavramına yönelik 

algılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Buna karşın kalitenin güvence ve güvenlik 

boyutlarının yöneticiler tarafından değerlendirilmediği, aynı zamanda geliştirilmesi noktasında 

işletmenin teknolojik altyapısı, hizmet farklılaştırma, profesyonelleşme hususlarına 

değinmedikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda işletme yöneticilerinin kalite geliştirme adına 

güncel uygulama ve stratejilere yönelik algılarının düşük olduğu, bu durumun kalite geliştirme 

noktasında sorunlara sebebiyet vereceği söylenebilir. Çözüm noktasında işletme çalışanlarının 

kalite geliştirme girişimlerine katılımı ve sürece destekleri sağlaması, çalışanların eğitimi, ürün 

ve hizmet niteliklerinin geliştirilmesi, hizmet farklılaştırma stratejisinin benimsenmesi, 

müşterilerle iletişim ağında teknolojiyle entegre sistemlerin kullanımı işletmelerde kalitenin 

geliştirilmesi ve sorun çözme noktasında önemli katkı sağlayacaktır. İşletmeler bu sayede 

rekabet gücünü arttırma ve devamlılık sağlama konusunda önemli fırsatlar elde edebilecektir.  

Araştırmada kalite işletme yöneticilerinin bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Gelecek 

araştırmalarda tüm işletme çalışanlarının kaliteye yönelik değerlendirmelerinin incelenmesi 

işletme düzeyinde daha kapsamlı tespitler yapılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte 

araştırmalarda işletmelerde sunulan turistik hizmetlere yönelik müşterilerin kalite algılarının 
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ölçülmesi, Adıyaman’da turistik hizmetlerin kalitesinin bütüncül bakış açısıyla 

değerlendirilmesini olanaklı kılacaktır. 
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LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KARİYER BEKLENTİLERİ: 

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

 

Abdullah USLU 1 

Bayram AKAY 2 

Özet 

Günümüz tüketicileri artık her geçen gün bilinçli hale gelmekte, buna bağlı olarak talepleri değişmekte, kaliteye 

daha fazla önem verir hale gelmektedirler. Dolayısıyla turizm endüstrisinde ‘müşteri memnuniyeti’ ve ‘hizmet 

kalitesi’ kavramları kaçınılmaz bir kavram olmuştur. Tüketicilerin bu istekleri doğrultusunda turizm endüstrisi 

nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktır. Bu nitelikli iş gücü de ancak turizm eğitimi ile mümkün olmaktadır. Bu 

çalışma 2019 yılı Nisan-Mayıs aylarında Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinde öğrenim gören 

3.sınıf ve 4.sınıf turizm öğrencilerine yönelik gerçekleştirilmiş olup onların kariyer beklentilerini saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nicel bir araştırma yapılmış ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket toplam 

122 öğrenci tarafından doldurulmuş, elde edilen veriler istatistiki analizlerden faydalanılarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak ise öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumları ile kariyer beklentileri arasında ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti ve yaşlarına göre turizm sektörüne yönelik tutumları ve kariyer 

beklentilerinin farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Turizm Eğitimi, Kariyer Beklentileri. 

CAREER EXPECTATIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS: CASE OF 

MANAVGAT FACULTY OF TOURISM 

 Abstract 

Today's consumers are becoming more and more conscious with each passing day, their demands are changing 

and they care more importance to quality. Therefore, in the tourism industry, the concepts of ‘customer 

satisfaction’ and “service quality” have become inevitable. In line with these demands of consumers, the tourism 

industry needs qualified labor force. This qualified labor force is only possible with tourism education. This study 

was carried out in April-May 2019 for the 3rd and 4th year tourism students studying at Manavgat Faculty of 

Tourism. In this study, a quantitative research was conducted and survey technique was used. The questionnaire 

was completed by a total of 122 students and the data were evaluated by using statistical analysis. As a result, 

there is a relationship between students' attitudes towards tourism sector and career expectations. It is concluded 

that students' attitudes towards tourism sector and career expectations do not differ according to gender and age. 

Key Words : Education, Tourism Education, Career Expectations. 

1. GİRİŞ 

Turizm sektörü ikinci dünya savaşından sonra hızlı gelişmiş, gerek ülkemizde gerekse dünyada 

en önemli endüstriyel haline gelmiştir. Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü ülke 

                                                           
1 Dr.Öğr.Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Antalya, 

Türkiye, auslu@akdeniz.edu.tr. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Burdur, 

Türkiye, bakay@mehmetakif.edu.tr. 
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ekonomisine önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Oluşturduğu istihdam olanakları, ülkeye 

döviz girdisi sağlaması, turizmin ödemeler dengesine yaptığı olumlu etkiler ekonominin 

gelişmesine özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine olumlu yönde etkilemiştir. 

Ancak turizm eğitimi almış birçok kişi çalışma koşulları dolayısıyla sektörde çalışmayı tercih 

etmemektir. Bu durum turizm endüstrisi için önemli bir sorun teşkil etmektedir.  Rekabette 

üstünlük sağlayan turizm sektörünün farkına varan birçok ülke, turizm eğitimi alan işgücünün 

önemini vurgulamakta, buna bağlı olarak ülkede turizm eğitimi veren okullar açmaktadır. 

Turizm eğitimini tamamlamak üzere olan kişilerin sektör içerisinde çalışmama düşünceleri var 

ise bu isteklerinin altında yatan nedenlerin neler olduğu araştırılıp belirlenmesi ve gerekli tüm 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca turizm işletmelerin turizm eğitimi almış kişilerin 

daha çok işe alımı konusunda bilinçlendirilmelidir.  

Bu çalışmanın amacı Manavgat Turizm Fakültesinde lisans düzeyindeki turizm eğitimi alan 

öğrencilerin turizm sektörüne yönelik yaklaşımlarını, mezun olduktan sonra kariyer seçimlerine 

etki eden konuları üzerine araştırma yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak eğitim, 

turizm eğitimi ve kariyer seçimi kavramlarına değinilmiş ardından anket çalışmasından elde 

edilen veriler neticesinde, lisans düzeyindeki turizm öğrencilerinin turizm sektörüne ilişkin 

yaklaşımları ve mezuniyet sonrası kariyer seçimlerine yönelik değerlendirmeleri ele alınmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen her bir süreci eğitimdir. Eğitim süreci sırasında 

bireyin bilgi, beceri, tutum ve değer kazanması sağlanır (Erden, 2008: 13). Bir ülkenin 

gelişmesi ancak eğitimle olmaktadır. Ülke kaynaklarını doğru bir şekilde kullanılması yetişmiş 

insan gücüne bağlıdır. İnsan gücünün yetişmesi de ancak insanla alakalıdır. Düşük eğitim 

seviyesine sahip ülkelerin kaynakları ne kadar gelişmiş olsa da ülkelerin gelişmedikleri 

görülmektedir. Bu durum eğitimin ne kadar önemli bir kavram olduğunu vurgulamaktadır.  

Mesleki eğitim; bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan belirli bir mesleğin gerektirdiği 

bilgi, beceri ve pratikte uygulama yeteneklerini kazandırarak bireyin kişisel, duygusal, zihinsel, 

sosyal ve ekonomik taraflarıyla dengeli bir biçimde geliştirme sürecidir (Alkan vd., 1998:3). 

Turizm mesleki eğitimi ise; turizm alanında uzmanlığı olan veyahut olmayan bireyleri, turizm 

sektörüne hazırlamak, sektörün beklentilerine cevap verecek düzeyde bilgi ve beceri ile 

donatılarak turizm sektörüne kazandırmaktır (Olcay, 2008: 384). Turizm mesleki eğitiminin 

amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Aksu & Bucak, 2012: 9). 

 Eğitim yoluyla teorik ve pratik ilişki kurmak,  

 Turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Turizm sektörüne yetişmiş kalifiye personel sağlamak,  

 Turizmin ekonomik kalkınmadaki yerini ve önemini anlatmak,   
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 Vatandaşta olumlu bir turizm bilinci yaratmak,  

 Turizm sektöründe çalışanlara mesleki bir formasyon kazandırmak, 

 Turistik işletmelerde çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak, 

 İnsanların turizme ilgisini çekmek,  

 Nitelikli turizm eğitmenleri yetiştirmek, 

Eğitimin temel amacı, insanların bilgi ve becerilerinin artırılması, onların topluma iyi bir 

vatandaş olarak kazandırılmasıdır. Turizmin içerik ve özelliklerinin uygun bir ders programı 

kapsamında öğrenilmesi ve turizm eğitiminin genel eğitim içerisinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Olcay, 2008). Turizm sektöründe, turizm eğitimini gerektiren nedenler aşağıda 

özetlenmiştir (Olcay, 2008: 384). 

 Sektörde daha kaliteli hizmet verebilmek için insan gücüne ihtiyaç vardır. 

 Turizm eğitimi insanlarda turizm bilincini uyandırır. 

 Turizmin devamlılığını sağlar. 

 Ülkede turizme katkı sağlayacak her türlü çözüm ve önerileri geliştirmesinde yarar 

sağlayacaktır. 

 Turizm eğitimi insanlarla alakalı hizmet sektörü olduğu için kişide sosyalliği arttırır. 

 Doğal ve kültürel faaliyetlerin korunması gerektiğini öğretir. 

 Turizm eğitimi kişilerarası iş birliğini öğretir. 

Turizm eğitimi, her düzeydeki öğrencilere turizm bilincini, misafirperverliğin temel 

prensiplerini vermek, turizm endüstrisinde çalışan personelin; genel ve mesleki bilgilerini 

artırmak ve turizm endüstrisine yönetici, araştırıcı niteliklerinde uzman, uygulayıcı, teknisyen 

yetiştirmek için yapılan her türlü faaliyetlerdir (Tüylüoğlu, 2003 :10). 

Turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla turizm eğitimi veren çeşitli 

düzeylerde programlar bulunmaktadır. Bu programlar; örgün eğitim içerisinden bulunan 

ortaöğretim ve yükseköğretim programları ile yaygın eğitim içerisinde yer alan çeşitli kurs ve 

sertifika programlarından meydana gelmektedir (Akay, Uslu & Sancar, 2018). Yaygın turizm 

eğitimi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları ve özel eğitim birimleri 

tarafından verilen kursları kapsamaktadır. Örgün turizm eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından turizm sektörünün değişik dalları için 

bilgili, becerikli, yetenekli, verimli ve bilinçli elemanlar yetiştirmek amacıyla verilmektedir. 

Türkiye’de MEB tarafından lise düzeyinde turizm eğitimi verilirken, YÖK tarafından verilen 

turizm eğitimi ön lisans, lisans yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kapsamaktadır (İnanır & 

Uçar, 2016). 
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Çalışmanın ana konusu olan lisans eğitimi, ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıl (bazı 

üniversitelerde sekiz yarıyıla ek olarak, iki yarıyıldan oluşan yabancı dil hazırlık sınıflarının 

olması sebebiyle eğitim-öğretim on yarıyıla çıkmaktadır) ve dört yıl (hazırlık sınıfı bulunan 

üniversitelerde beş yıl)’ı kapsayan yükseköğretim türüdür. Bu tip bir eğitimin amacı, turizm 

sektöründeki başlangıç düzey yöneticilerini yetiştirmektir (Baltacı vd., 2012: 18). Fakülte ve 

Yüksekokullarda Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi ve 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi turizm endüstrisi ile ilgili birçok alanda eğitim 

verilmektedir. 

Fransızcada stajyer “meslek, diplomatik kariyer, aşılması gereken mesleki bir pozisyon” olarak 

ifade edilmektedir.  İnsanın iş hayatı boyunca yer aldığı basamaksal mevkiler ve yaptığı işleri, 

bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışlarını içeren, örgüt içerinde verilen iş rolüne bağlı 

beklenti, amaç duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylece sahip olduğu 

bilgi, beceri, yetenek ve çalışma arzusuyla beraber örgütte ilerleyebilme sürecidir (Çelik, 2007: 

10-11). Bireylerin çalışmak ve karşılığında gelir elde etmek istemelerinin temelinde ekonomik 

ve sosyal unsurların yanında psikolojik ihtiyaçlarda yer almaktadır. Birey tüm bu ihtiyaçlarını 

karşılayabildiği ölçüde kariyerinden tatmin olacaktır. Bu noktada kariyer seçimi büyük önem 

taşımaktadır. En iyi kariyer seçimi, bireyin istek ve gereksinimleri arasında en iyi eşlemeyi 

sağlayan kariyer seçimidir (Pilavcı, 2007: 30).  

Bireylerin kariyer seçimlerini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bunlar gerek dış 

kaynaklardan, gerekse aile içinde gerçekleşmektedir. Ne olursa olsun bireyin kariyer 

seçimlerini kendilerine bırakılmalı, kendi yeteneklerine göre kariyer seçimlerinde 

bulunmalıdır. Bireylerin kariyer seçimi etkileyen faktörler genel olarak sosyal ve psikolojik 

faktörler şeklinde incelenmektedir (Özen, 2011: 83).  

Sosyal faktörler, bireyin sosyal geçmişi, ebeveynleriyle ilişkisi, ailesinin toplumsal ve 

ekonomik düzeyi ve içinde yer aldığı çevre kariyer seçimini etkileyen temel faktörlerdir (Özen, 

2011: 84).  Çoğunlukla anne-baba çocuklarının yeteneklerine bakmaksızın çocuklarını kendi 

istedikleri mesleklere yönlendirmektedirler. Özellikle çocuğa seçme hakkı tanımayan bilinçsiz 

aileler çocuğun kariyer hedeflerini kendileri belirler. Bunun sonucunca o mesleğe uygun 

olmayan birey için gerek psikolojik gerek sosyolojik bunalımlar yaşayabilir. Bu nedenle bireyi 

doğru yönlendirmek, kariyer hedefleri için bilgi, tutum, davranışları göz önüne alınarak 

yönlendirilmedir. Diğer yandan babası doktor olan bireyin çevresi ya da ailesi tarafından doktor 

olması beklenmektedir. Bu durum bireyi psikolojik baskı altına almaktan, bireyin ister istemez 

doktor olması durumuna itmektedir.  

Psikolojik faktörler, bireyler her ne kadar kendi seçecekleri meslekleri yapmak isteseler de, 

doğup büyüdüğü çevreden etkilenmektedir. Bireyin beklentileri kariyer seçimlerinde etkilidir. 

Kariyerin karakter ve kişiliği karakter seçiminde oldukça önemlidir. Bireyler insanların 



 

929 
 

hakkında ne düşündüklerini umursarlar. Bu yüzden de ileride geçerli olabilecek iyi bir işe sahip 

olmak istemektedirler. Bu durum kariyer seçimini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Engellenme, bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken bir takım engellere maruz kalmasıdır. 

Engellenme bireyleri performansını verimliliğini ve aynı zamanda bireyin psikolojik durumunu 

olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla iş yaşamındaki engeller hem bireyi hem de örgüt 

içerisindeki bireyin konumunu belirlemektedir. Literatürde bireyin kariyer engelleri işkoliklik, 

mobbing, gözden düşme, tükenmişlik ve stres, beceri eksikliği ve işten çıkarılma şeklinde 

sıralanmaktadır (Kozak, 2012; Güzel, 2009: 66; Aydın, 2007). Bireyler iş yaşamında kendileri 

için kariyer planlaması yapmalıdır. Kariyer planlaması, bireyin gelecek hayatında ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ve eklentilerin gerçekleşmesinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bireylerin 

kariyer planlaması oluştururken, iş yerindeki yöneticilerinde bireyleri desteklemesi ve onları bu 

konuda teşvik etmesi gerekmektedir.  

Literatürde ön lisans veya lisans seviyesindeki turizm öğrencilerinin almış oldukları turizm 

eğitimini değerlendirdikleri, sektöre yönelik memnuniyetlerini ve kariyer beklentilerini 

inceleyen araştırmaların bazıları şu şekildedir; 

Aymankuy & Aymankuy (2013) Balıkesir üniversitesinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 

öğrencilerin turizm sektöründeki istihdam ile ilgili görüşlerini ve turizm sektörüne yönelik 

kariyer beklentilerini tespit ettikleri çalışması neticesinde öğrencilerin sınıf düzeyleri 

ilerledikçe sektöre olan bakış açılarının olumsuza doğru yöneldiği ve kariyer beklentilerinin 

zayıfladığı belirlenmiştir. Aynı çalışmaya benzer şekilde sonuç bulan bir çalışma da Baltacı vd. 

(2012) tarafından yapılan çalışmadır. Yaptıkları çalışmada üst sınıflardaki öğrencilerin gelecek 

kaygısının ve eğitimden duydukları memnuniyetinin azaldığı ortaya koyulmuştur. Benzer bir 

şekilde Kumar vd. (2014) çalışmalarında turizm öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça daha 

negatif duygu, algı ve düşüncelere sahip oldukları gözlenmiştir. 

Pehlivan (2008) turizm sektöründe eğitim alan öğrencilerin sektöre yönelik tutumları ve kariyer 

seçimlerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada turizm sektöründeki kalıtsal sorunlar olan düşük 

maaş, yükselmede eğitim durumunun göz ardı edilmesi, ağır ve yoğun iş temposu neticesinde 

turizm sektörünün dışındaki sektörlerde kariyerlerini devam ettirmek istedikleri ortaya 

çıkmıştır. Benzer şekilde Kuşluvan & Kuşluvan (2000) yaptıkları çalışmada turizm eğitimi alan 

öğrencilerin uzun ve vardiyalı çalışma saatleri, düşük sosyal statü düşüncesi, sezonluk ve geçici 

istihdam edilmeleri neticesinde büyük kısmının seçtikleri bölümden ötürü pişman olduklarını 

belirlemişlerdir. Selçuk vd. (2013) çalışmasında ise turizm öğrencilerinin turizm bölümlerini 

seçmelerinin kariyerlerinde bir hata olduğunu bulmuşlardır. Aynı zamanda Richardson (2008) 

çalışmasında Avustralya’da turizm eğitimi alan öğrencilerin neredeyse yarıya yakının mezun 

olduktan sonra turizm sektöründe çalışmak istemediklerini tespit etmiştir.  

Buchta & Skiert (2009) çalışmalarında turizm eğitimi alan öğrencilerin kolay istihdam 

edilebilme amacıyla gerekli olan entelektüel bilgilerin verilmesi ve müfredatta her şeyin 
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olmaması gerektiğini belirlemişlerdir. Akay, Uslu & Sancar (2018), öğrencilerin eğitim 

döneminde yaptıkları stajın mezuniyet sonrası kariyerlerini başarılı şekilde sürdürmelerine 

katkı sağlayacağını, mesleki açıdan kendilerine olan güvenlerini arttırdığını, iş yaşamını ve 

turizm sektörünü daha iyi tanımalarında yardımcı olduğunu tespit etmişlerdir. Akay &  Şıttak 

(2019), öğrencilerin staj motivasyonu, iş ortamı, eğitim ve sektörel uyum sektörde kariyer 

seçimlerini etkilediği, iş yerine karşı tutum ve iş doyumunun ise kariyer seçimine etkisinin 

olmadığını tespit etmiştir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmıştır. Anketin ilk 

kısmında, yaş, cinsiyet, sınıf, bölüm, sektörde çalışan yakınları olup olmadıkları, bölüm 

hakkında seçimi için rol oynayan kişi, daha önce sektörde çalışıp çalışmadığı, ileride turizm 

sektöründe çalışıp çalışılmayacağı gibi soruların yer aldığı 8 adet demografik sorulardan 

oluşmaktadır. Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan ve mezuniyet aşamasındaki 

öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumlarının (işin doğası ve fiziksel çalışma koşulları, 

sosyal statü, kişi endüstri uyumu, ücret ve ek gelirler, terfi, iş arkadaşları ve yöneticiler) 

ölçülmesi ve bu tutumların mezuniyet sonrası kariyer kararlarına etkisini ölçen 45 soruluk ölçek 

ifadeleri Duman vd. (2006)’nin çalışmasından uyarlanmıştır. Bu 45 adet soru  1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Fikrim yok, 4=katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum 

şeklinde 5’li likert ölçeğine göre oluşturulmuştur. Anketlerin tamamı yüz yüze doldurulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın temel amacı, lisans düzeyindeki turizm öğrencilerinin turizm sektörüne yönelik 

tutumlarının ve kariyer beklentilerini belirlemektir. Ayrıca turizm sektörüne yönelik 

tutumlarının kariyer beklentilerine etkisini de tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmayla 

birlikte öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumları ve kariyer beklentileri ve seçimlerinin 

daha iyi anlaşılması açısından oldukça önemlidir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi’nde lisans 

düzeyindeki turizm eğitimi almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim 

dönemi itibariyle Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi’nde turizm eğitimi alan ve 

mezun olma aşamasına gelmiş (4.sınıf) ve 3.sınıf öğrencisi olan toplam 178 öğrenci 

bulunmaktadır. Bu öğrencilerin tamamı gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileridir. 

Diğer bölümlerin (Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Rekreasyon Yönetimi) yeni 

açılmış bölümler olması 3.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerinin bulunmaması, öğrencilerin henüz 

turizm sektörünün ve kariyer bilincinin tam oturmamış olmaması nedeniyle çalışmamızın bu 

öğrenciler evrenimizin dışında tutulmuştur. Anketlerin uygulanmasında ulaşılması gereken 

toplam öğrenci sayısı 178 kişi olup özellikle sektör içerisinde çalışmış tecrübe edinmiş turizm 

öğrencilerin anket yapması amaçlanmış ve toplamda 2019 yılı Nisan-Mayıs aylarında 122 
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öğrenciye anket yapılmıştır. 122 öğrenci sayısı evren için yeterli örneklem sayısını 

sağlamaktadır (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2004). 

3.3. Araştırma Ölçeklerine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Yapılan analiz sonucuna göre, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumlarını ile ilgili 

güvenilirlik analizi sonucu 0,900 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kariyer 

beklentilerine yönelik ifadelerin güvenilirlik analizi sonucu ise 0,851 olarak tespit edilmiştir. 

Bu durumda turizm sektörüne yönelik tutum ölçeğinin ve kariyer beklentilerine yönelik ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

4. BULGULAR 

Çalışmanın bulgular kısmında ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine, turizm 

sektörü hakkındaki düşüncelerine,  turizm eğitimi ve kariyer beklentileri, turizm sektörüne 

yönelik tutumları ile kariyer beklentileri arasındaki ilişkilere, öğrencilerin turizm sektörü ile 

ilgili tutumlarına, kariyer beklentilerinin cinsiyet ve yaş değişkenine göre farklılıklara yer 

verilmiştir.  

 Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı (n) Yüzde (%) 

Erkek 67 54,9 

Kadın 55 45,1 

Yaş Sayı % 

20-21 36 29,5 

22-23 62 50,8 

24-25 24 19,7 

Sınıfı Sayı % 

3.sınıf 48 39,3 

4.sınıf 74 60,7 

Bölümü Sayı % 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 122 100 

Toplam 122 100,0 

Tablo 1’deki demografik özelliklere göre öğrenciler daha çok 67 kişi ile erkeklerden  (%54,9) 

oluşmaktadır. Katılımcıların yarısı 62 kişi (%50,8) ile 22-23 yaş arasındaki kişilerdir. 

Öğrencilerin tamamının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri olduğu ve 

okudukları sınıflarına bakıldığında 74 kişi (%60,7) ile dördüncü sınıf olan öğrencilerin daha 
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çok olduğu gözlenmektedir. Sadece Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin 

bulunmasının nedeni Manavgat Turizm Fakültesinin yeni bir fakülte olması sebebiyle başka 

diğer bölümlerde mezun olma aşamasına veyahut 3. sınıf düzeyine gelmiş öğrencilerin 

bulunmamasıdır.  

Tablo 2. Öğrencilerin Turizm Sektörü Hakkındaki Düşünceleri 

Turizm Bölüm tercih etmede rol 

oynayan kişi 

Sayı (n) Yüzde (%) 

Ailem 13 10,7 

Arkadaşlarım 13 10,7 

Kendi Tercihim 70 57,4 

Rehber öğretmenim 12 9,8 

Diğer 14 11,5 

Aile ya da akrabalarda turizm 

sektöründe çalışan olup olmadığı 

Sayı % 

Evet 37 30,3 

Hayır 
85 69,7 

Daha önce turizm sektöründe çalışıp 

çalışmadığı 

Sayı % 

Evet 
89 77 

Hayır 
33 23 

İleride turizm sektöründe çalışmayı 

düşünüp düşünmediği 

Sayı % 

Evet 84 68,9 

Hayır 38 31,1 

Toplam 122 100,0 

Tablo 2’e göre ankete katılan öğrencilerin turizm bölümlerini tercih etmede rol oynayan 

kişilerin %57,4 oranında (70 kişi) kendi tercihleri olduğu cevabını vermektedir. Aile veyahut 

akrabalar arasında turizm sektöründe çalışan kişi  %69,7 oranında (85 kişi) olmadığı tespit 

edilmiştir. Yine öğrencilerin turizm sektöründe daha önceden büyük çoğunlukla 89 kişi ve %77 

oranında çalıştığı belirlenmiştir. İleride turizm sektöründe çalışmayı isteyen öğrencilerin de 

sayısının 84 kişi ve % 68,9 kişi ile çoğunlukta olduğu ortaya koyulmuştur. 

Tablo 3. Öğrencilerin turizm eğitimi ve kariyer beklentileri 

 

İFADELER O
rt

. 

S
td

.S
 

Turizm sektöründe çalışma saatleri düzensizdir 3,84 1,37 
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Turizm sektöründe çalışma saatleri çok uzundur 3,88 1,27 

Mevsimsellik özelliğinden dolayı sürekli iş bulmak zordur 3,61 1,31 

Turizm sektöründe çalışmak oldukça streslidir 3,80 1,25 

Turizm sektöründe çalışmak diplomalı garson olarak algılanmaktadır 3,83 1,24 

Sektörde işin fazla olmasından dolayı aile kurmak sıkıntılıdır 3,54 1,25 

Sektörde işler çok yorucudur 3,83 1,26 

Sektörde çalışmak eğlencelidir 3,58 1,22 

Sektörde çalışanların çalışma isteği fazladır 3,11 1,13 

Turizm sektöründe çalışmak toplum tarafından saygı görülmüyor 3,31 1,31 

Bazen çevreme turizm sektöründe çalışacağımı söylemeye çekiniyorum 3,00 1,49 

Sektörde çalışarak kazanılacak para oldukça düşüktür 3,25 1,30 

Sektör dışındaki ek gelirler yeterlidir 3,04 1,20 

Daha önceki mezunlar sektörde iyi konumdadır 3,07 1,22 

Sektörde terfi imkanları kısıtlıdır 3,02 1,19 

Turizm işletmelerinde terfi alırken turizm çalışanlarının eğitim durumları 

dikkate alınmaz 

3,29 1,28 

Sektörde çalışanların eğitim seviyeleri düşüktür 3,75 1,14 

Sektörde çalışanların çoğu turizm eğitimi almamıştır 3,84 1,15 

İşe girerken torpil şarttır 3,72 1,18 

Yöneticiler iş verimliliğini arttırmak için yeterli çaba göstermezler 3,39 1,15 

Sektörde çoğunlukla yöneticiler çalışanların önerilerini dikkate alırlar 2,96 1,24 

Sektördeki yöneticilerin birçoğu turizm eğitimi almamıştır 3,39 1,39 

Turizm sektöründe çalışanlar uyum içinde çalışırlar 3,39 1,03 

Okulda kariyerim hakkında öğretmenlerim yardımcı oluyor 3,34 1,30 

Okulda almış olduğum eğitim sektör için yetersizdir 3,43 1,16 

Okuldan mezun olunca ne yapacağımı bilmiyorum 3,18 1,32 

Sektörde çok para kazabileceğimi düşünmüyorum 3,34 1,22 

Tempolu iş ortamını severim 3,50 1,25 

İnsanlara hizmet etmek beni mutlu eder 3,34 1,24 

Karakterim turizm sektörü için uygundur 3,57 1,19 

Turizm sektöründeki işlerde tecrübelerimi kullanabilirim 3,62 1,16 

Sektörde uzun yıllar çalışabileceğimi sanmıyorum 3,28 1,26 

Tatil günleri çalışmayı sevmiyorum 3,80 1,22 

Bu sektörü seçmem benim için bir hataydı 3,27 1,30 

Farklı bir sektörde kariyer yapacağım 3,12 1,34 

Turizm sektöründe kariyer yapmanın bana fayda sağlayacağını 

düşünmüyorum 

3,05 1,35 

Sektördeki gelişmelerden yakından ilgileniyorum 3,25 1,27 

Boş zamanlarımda yaptığım işe katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunurum 3,55 1,35 

Genellikle arkadaşlarımla turizm sektörü hakkında olumlu konuşuruz 3,05 1,30 

Sektörde kısa sürede iyi pozisyonlara gelebileceğimi düşünüyorum 3,29 1,22 

İşimle ilgili kurslara katılıyorum 3,42 1,20 

Kariyer hedeflerimle ilgili profesyonel organizasyonlara katılırım 3,34 1,18 

Kariyerim için bir planım var 3,61 1,10 

Kariyer ilgi alanlarımı ve onları işime nasıl uygulayacağımı biliyorum 3,55 1,08 

Kariyerim hakkında endişe duyuyorum 3,15 1,33 

Tüm ifadelerin genel aritmetik ortalaması 3,41  
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Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin turizm eğitimleri ile ilgili tutumları ve kariyer 

beklentileriyle ilgili tüm maddelerin aritmetik ortalaması 3,41 olduğu görülmektedir. Turizm 

sektörüne yönelik tutumlarla ilgili en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifadenin 3,88 aritmetik 

ortalama ile “Turizm sektöründe çalışma saatleri çok uzundur” ifadesi olduğu görülmektedir. 

En düşük aritmetik ortalamaya sahip ifadenin ise 2,96 aritmetik ortalama ile “Sektörde 

çoğunlukla yöneticiler çalışanların önerilerini dikkate alırlar” ifadesidir. Kariyer beklentileri ile 

ilgili en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifadenin 3,61 aritmetik ortalama ile “kariyer için bir 

planım var” ifadesi yer alırken en düşük aritmetik ortalamaya sahip ifadenin ise 3,15 aritmetik 

ortalama ile” kariyerim hakkında endişe duyuyorum” ifadesidir. 

Öğrencilere turizm sektörü hakkındaki tutumları ile kariyer beklentileri arasındaki ilişkiyi tespit 

etmeye yönelik korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin 

turizm sektörü ile ilgili tutumlarının kariyer beklentileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için 

Pearson Korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Korelasyon analizi yapmadan önce verilerin 

normal dağılıp dağılmadığını ölçmek için Shapiro-Wilk analizi ile normallik testi 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre öğrencilerin tutum ve kariyer beklentileri boyutlarında (p>0,05) 

olduğundan dolayı verilerin dağımı normaldir sonucu elde edilmiştir. 

Tablo 4. Korelasyon Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

Kalaycı (2010)’ya göre mutlak değer olarak 0.70-1.00 arası yüksek; 0.70-0.30 arası orta; 0.30-

0.00 düşük düzeyde bir ilişki olarak görülmektedir. Bu bağlamda Tablo 4 incelendiğinde, 

“turizm sektörü ile ilgili tutumlar” durumu ile kariyer beklentileri arasında olumlu yönde 

manidar ve orta düzeyde ilişkinin olduğu söylenebilir. Öğrencilere turizm sektörü hakkındaki 

tutumları ile kariyer beklentileri üzerinde anlamlı herhangi bir etkisinin olup olmadığını 

belirlemek için basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analizin öncesinde turizm 

sektörüne yönelik tutumlara ait sorulan 40 ifadenin aritmetik ortalamaları ve kariyer 

beklentisine yönelik sorulan 5 ifadenin aritmetik ortalamaları alınarak tek boyuta 

düşürülmüştür. 

  

Tutum 

Kariyer 

Beklentileri 

Tutumlar Pearson Correlation 1 ,476** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 122 122 

Kariyer 

Beklentileri 

Pearson Correlation ,476** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 122 122 
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Tablo 5. Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının kariyer beklentilerine etkisi 

 

 

Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde R değerinin 0,476, R2 değerinin 0,227 olduğu, 

düzeltilmiş R2 değerinin 0,220 olduğu görülmektedir. Burada ortaya çıkan R2 değerinin sıfıra 

daha yakın olması, modelde gösterilen turizm sektörü ile ilgili tutumların öğrencilerin kariyer 

beklentileri ile arasında ilişkili olduğu söylenebilir. Elde edilen verilere göre; F değerinin 

35,159 gibi bir değer olmasının ve bunun yanı sıra “P” olasılık değerinin 0,05’ten oldukça 

küçük bir değer olmasının modelin bileşenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 

Yine yapılan regresyon analiz modelinin açıklama gücü 0,22 olup bu da öğrencilerin kariyer 

beklentileri ile ilgili varyasyonun % 22’sini öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarıyla 

açıklanabildiğini göstermektedir.  

Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarını ve kariyer beklentilerinin cinsiyet ve yaş 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için t testi ve tek yönlü ANOVA 

analizi yapılmıştır. 

Tablo 6. Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumları ve kariyer beklentilerine yönelik t 

testi analizi 

 

 Cinsiyet N Ortalama 

Standart 

Sapma F p* t 

C
in

si
y

et
 

Turizm sektörüne 

yönelik tutumlar 

Erkek 67 3,3526 0,62427 
3,607 0,306 

-

1,027 Kadın 55 3,4577 0,47607 

Kariyer beklentileri 
Erkek 67 3,4179 0,97964 

0,059 0,339 
-

0,960 Kadın 55 3,5818 0,96169 

Tablo 6’da öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının ve kariyer beklentilerinin cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla t testi analizi 

yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumları ve 

kariyer beklentilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 7. Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumları ve kariyer beklentilerine yönelik 

yaşlarına göre analizi  

 Tek Yönlü ANOVA 

 N Ortalama Standart 

sapma 

F p 

20-21 yaş 36 3,4826 ,49432 

Bağımsız Değişkenler β t p 

Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumları ,794 5,930 ,000* 

R2=0,227   F=35,159    p=0,000 *p<0,01 

*Bağımlı Değişken: Öğrencilerin kariyer beklentileri 
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Y
A

Ş
 

Turizm sektörüne 

yönelik tutumlar 

22-23 yaş 62 3,4464 ,60187 2,943 ,057 
24-25 yaş 24 3,1562 ,50386 

Kariyer beklentileri 
20-21 yaş 36 3,6944 ,77162 

2,332 ,102 
22-23 yaş 62 3,5000 ,96411 

24-25 yaş 24 3,1667 1,04285 

Tablo 7’ye göre öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının ve kariyer beklentilerinin yaşa 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla tek yönlü ANOVA 

analizi yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumları 

ve kariyer beklentilerinin yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, lisans düzeyindeki turizm öğrencilerinin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının ve 

kariyer beklentileri incelenmiştir. Araştırmaya katılan 122 öğrenciden %54,9’ erkek geri kalan 

%45,1’i kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin tamamının Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölümü öğrencisidir ve %60,7’si dördüncü sınıf %39,3’ü üçüncü sınıftadır. Öğrencilerin %57,4 

oranında bölümü kendileri tercih etmiş ve öğrencilerin % 68,9’u ileride turizm sektöründe 

çalışmak istemektedir. 

Araştırma sonuçları öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapmaya yönelik pek çok kaygısı 

bulunduğunu göstermektedir. Öğrenciler turizm sektöründe çalışmak konusunda kararsızlık 

yaşamaktadır. Öğrencilerin çoğu turizm sektörünün stresli, yoğun çalışma saatleri, 

mevsimsellik özelliğinden dolayı iş bulmanın zor olduğunu düşünmektedir. Turizm 

öğrencilerin birçoğu turizm sektöründe çalışmanın zor olduğunu ve turizm sektöründe kariyer 

yapmanın da aynı şekilde zor olacağını düşünmektedir. Ayrıca turizm eğitimi alan öğrencilerin 

turizm sektöründe çok uzun çalışmayacakları, özellikle bayan öğrencilerin sektörde çalışma 

konusunda kaygıları olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca turizmin diğer meslekler gibi toplum 

tarafından saygınlık görmediği için öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapmak istemelerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının kariyer beklentileriyle 

pozitif ve olumlu ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile öğrencilerin turizm 

sektörü ile ilgili tutumlarının kariyer beklentilerine etkisi olduğu da tespit edilmiştir. Yine 

öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili tutumlarının ve kariyer beklentilerinin cinsiyete ve yaşa 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Literatürde benzer sonuçların elde 

edildiği çalışmalar mevcuttur (Çuhadar &Çetintürk, 2006; Akay & Şıtrak, 2019).  

Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründe çalışmaları ve kariyerlerini 

sürdürebilmeleri için sektörde işverenlerin personel seçimi, turizm öğrencilerinden seçmesi için 

teşvik edilmeli, turizm sektöründe çalışma şartları tekrar gözden geçirilmeli bu konuyla ilgili 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
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CAHIT SITKI TARANÇI ŞEIRLƏRINDƏ AYRILIK, HƏSRƏT, ÖLÜM MÖVZUSU 

 

Merziyye NECEFOVA 1 

Cahit Sıtkı Tarançı 1910 –cu il, oktyabırın 4 - də Diyarbakırın Camikəbir məhləsində dünyaya 

gəlib. Babası Bəkir Sıtkı bəy haqqında yazılan şeirlərdən bəlli olur ki, ağır təbiətli biri 

olmuşdur. Məlumata görə, Sıtkının isminin əvvəl Hüseyn Cahit olduğu, sonra yaxın qohumları 

ona “pirinççioğlu” soyadını verməyi qərarlaşdırırlar, ad rəsmiləşəndə babası Bəkir Sıtkı bəy 

çəltik əkimindən zərər görür və bərk əsəbiləşərək, əkinçi anlamını daşıyan Taranı soyadını 

oğluna verir.  

Cahit Sıtkı ilk təhsilini Diyarbakırda almış, erkən yaşlarında isə təhsilini davam etdirmək 

üçün İstanbula gedir. Sıtkının hələ yeniyetməykən yaşadığı bu ayrılıq onun sonrakı həyatına və 

bədii yaradıcılığına böyük təsir edir.Təhsilini Qalatasaray liseyinde tamamlayan Sıtkı ana və 

Diyarbakır həsrətindən əziyyət çəkir.Ötən günləri anaraq kiçik çiyinlərində ana və vətən 

həsrətinin ağırlığıını daşıyır. İstanbulda yaşadığının iyirminci gününde anasına məktub yazan 

yeniyetmənin bu kiçik məktuba sığmayan ağrıları öz əksini tapır. Bu məktubla mən deyərdim 

ki, kiçik şairin yalnızlık və həsrət poeziyası yaranmağa başlayır.Həssas qəlbə malik olan bu 

gənc Diyarbakırdan sonra gözəl yerlərdə yaşasa da Diyarbakır özlemin və sevdasın 

itirmir.Sıtkının şeirlərinin ana xəttinin ayrılık, yalnızlık və ölüm mövzusunun təşkil edilməsi 

onun şeirlərindən də göründüyü kimi erkən ailəsindən və Diyarbakırdan ayrılması olmuşdur. 

Məktubda bu şeirlərin yazılmasının səbəbləri açıq şəkildə əks etdirilir. Sıtkı məktubda yazır: 

“Diyarbakırdan ayrılalı iyirmi gün olar, keçən ayın bu günlərində bərabər oturub-durduğumuz, 

yeyib içdiyimiz günləri xatırlayır və dəli olmaq dərəcəsinə gəlirəm”. Gəncin bu ayrılığın 

təsirindən yaşadığı əzab və ağrı bir yazara məxsus şəkildə əksin tapır. Ana şəfqətin özləyən bu 

gənc özünü yazdığı şeirlərdə tapır. Bu yalnızlığı və ağrını “Gedirəm “ şeirində obrazlı bir 

deyimdə nəinki görmək, eyni zamanda yaşamaq belə mümkündür.  

Çölde bir yolçu gibi yalnızlığım içinde 

Kavrulub gediyorum. 

Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde, 

Savrulup gediyorum 

Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine 

Atlayıp gediyorum. 

Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri 

                                                           
1 Prof. Dr. AMEA Nizami Gencevi adına Edebiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi. 
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Görünüb gediyorum. 

Ne belli yerim var, nede sevdiğim biri 

Sürünüb gediyorum.(1) 

Özünün yazdıqlarına əsasən şeir yazmağa onu Ziya Osman Şabanın təsiri olmuşdur, O bir 

fransız şairinin şeirlərini böyük bir sevgi ilə oxumuş və təsirlənmişdir. Sıtkının ilk şeirləri Muhit 

ilə Sərvəti-Funun  jurnalında yayınlanmışdır. Elə o zamanlardan şair qeyd edir ki, şeir yazmaq 

ona bir ümid və ehtiyac olub. “Şeir yazmaq mənim üçün nəfəs almaq qədər, yeyib içmək qədər 

təbii bir həyat fəaliyyəti olub”  

Sıtkının “Bir umut”, ”Yalnızlık”,”Korkduğum şey”, ”Ölümden sonra”, “Gün eksilmesin 

pencermden”, ”Dar Kalep”, ”Bir kapı açıp gedecem”, “Bir baktım ki, ölmüşüm”,”Bu gün 

Cuma”, ”Bir lahmazım”,”Deniz” “Bayram yemeği” ve onlarca şeirinde yalnızlığın, 

ümidsizliyin ve tənhalığın ağrı və əzabı poetikləşmişdir. Bu şeirlərdəki kırqınlığ da, babasından 

gələn incikliklər də əks edilib. ”Qəriblik “ şeirində;  

Babam kırdı ilk öncə babam, 

Dostdan gördüm kahrın damkasın.  

Deyən şair yaşantılarını unuda bilməyir. Bəzən ümidləri belə qırılır.  

Yorğunsun, uzaklardan gelmişsin; 

Yitirmişsin neyin varsa birer birer, 

Bir sağlık , bir sevinc, bir umut... 

Onlar da neredeyse gitti geder.... 

 Belə umutsuz günlərdə şair canı qədər sevdiyi, həyatda yeganə tutunduğu anasına gileylənər, 

“məni nədən doğurdun?” deyə, qəlbindəkiləri şeirə gətirər.  

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı? 

Sanki karnında fazla yaramazlık mı etdim? 

Senden istemiyordum ne taçı , ne sarayı 

Karnında yaşıyordum kafiydi seadetim. 

 

Bir kere  doğurdunsa sonra neçin böyütdün? 

Kundakda , beşikde de bir zahmetim mi vardı? 

Koynundan neçin attdın, yavrunu bütün-bütün, 

Bilmiyor muydun ki o yalnızlıkdan korkardı? 
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Əslində şeirlərindəki ağrını, duyğularının ağrılı olduğunu şair şeirlərində də cavablandırıb. 

Anasına yazdığı şeirində daha da duyğusallaşıb və hər kəsdən incik olduğunu izhar eləyib.  

Sütünden tatlıdırmı anne sankı bu hayat? 

Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi? 

El aç yalvar gündüzə, geceye boyun uzat 

Bu uğurd bir ömür çürütmeye değer mi? 

Şeir anaya yazılsa da sanki dünyaya bir sorudu.  

Əslində Sıtkı aciz biri olmamışdır, hətta sonralar yatılı məktəbdə oxuyan Sıtkı məktəbi axıra 

qədər bitirə bilməsə də, 1935 –ci ildə ticarət məktəbinə yazılaraq orada oxuyub və məmur 

vəzifəsində çalışmışdır. Amma bu illərdə də onun içini yalnızlıq didib parçalamış şeirlərinin 

çoxuna hopub, oxucusunu düşündürmüşdür.  

“Yalnızlık macerası” şeirinde yenə ana xatırlanır, ana dizleri özlenilir.  

Öyle yalnız kaldım ki hayatımda 

Kim gün öldüm kimi gün ilah oldum 

Çok zaman annemin dizlerine hasret 

Koydum başımı kendi dizlerime 

Doya doya ağladım. 

Əslində şair həyatı boyu dərdlərinə, əzablarına ağlayarkən göz yaşlarını təkbaşına qurudub. 

İnsanın qəribçiliyi onun içində yuva salarsa, o yuva günü-günden möhkəmlənir, özünə yer 

edir.İnsan bir vaxtdan sonra ağrılarını daha şiddətli hiss edir. Ömrün yarısından sonra isə 

yalnızlıq ağrısı səngimək əvəzinə, daha da təsirli və çəkilməz olur. 40 yaşına qədər ailə 

qurmayan şair sonralar Fransada yaşayaraq tərcümələr etsə də, şeirlərini də ara vermədən yazır, 

şeirsiz nəfəs almır.Həsrət mövzusu şairi heç zaman tərk etmir, çünkü şair həsrəti içində 

yaşadırdı və həsrət onun içinə oturmuşdu.  

Geniş, siyah gölgəsi hayatımı kaplayan, 

Tepemde kanat germiş bir kartaldı yalnızlık, 

Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan 

Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık.(2) 

Hər zaman hara gedirsə getsin , yalnızlığın qara kölgəsi üzərindən çəkilməyən şair bütün 

varlığında təkliyin əzabların yaşayır, qəlbinə hökm edən bu ağırlığı 

daşımaq məcburiyyətini qalır. Ömrünün gəlib keçdiyini hiss etməyən Sıtkı bir gün baxır ki, 
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ömrü yarı  etməsinə baxmayaraq, gələcəyini belə qurmayıb. Həyatda nə qazndığını düşünən 

şair dərddən, qəmdən, kədərdən, ayrılıqdan dünya gözəlliklərini belə duymayıb.  

Gördüm yapraklarımın bir gün döküldüğünü, 

Baharda yaşamanın bilmədim nedir tadı. 

Gemi  yüzü görmeyen bir limanın hüznünü 

Kimsesiz  gönlüm kadar heçbir gönül duymadı. 

Bir ayna parçasında özünü tapan şair, təskinliyi yalnız aynada görür. Bəlkə də, bu onun özünü 

görə bilmək, dərk edə bilmək istəyindən yaranır. Bu kimsəsiz aləmdə aynaya baxınca birdə 

özünü görür, bu fikir əslində şairin yalnızlığının ən dəhşətli məqama yetdiyini göstərir.aynadan 

bir qardaş təsəllisi istəyir və bunu yalnız aynadan istəyə bilir. Sonralar bu yalnızlıq şeirləri ölüm 

şeirlərinə dönür.35 yaşında  ölümü anladan və ölümü düşünən bir şair bəzən oxucularını da 

təə ccübləndirir və bəzən də dəhşətə gətirir. “Otuz beş yaş” şeirində müəllif yenə də aynayla 

söhbət edir, illərcə dost bildiyi aynaları qınayır. Üzündə ki cizgiləri, göz ətrafı halqaları, tünd 

rəngi görüncə yolun yarı olduğunu düşünərək, zamanın daha sözə baxmaz olduğunu təssüf hissi 

ilə bildirir.  

Yaş otuz beş! Yolun yarısı edər, 

Dante kimi ortasındayız ömrün 

Yalvarmak, yaxarmaq nafile bu gün, 

Gözünün yaşına bakmadan geder. 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 

Benim mi Allahım bu cizgili yüz? 

Ya  gözler altındakı mor halkalar? 

Neden böyle düşman görünürsünüz, 

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. 

Bu şeiri Sıtkının ikinci kitabına daxil edilib. Bu kitab “Otuz beş yaş” adlanır. Bu şeirlərdə 

yaşamaq hissinin gözəlliyi, həyatın şirinliyi və şairin dünyanın gözəlliyin duyması diqqət çəkir.  

Və yaxud digər ölüm şeirində bir üsyan, fəryad əks olunub. “Ben ölecek adam deyiləm” şerində 

şairin peşmanlık duyğusu, təbiətdən, dünyadan, ağaclardan- bütün varlıqlardan  doymamaq, 

daha doğrusu “yaşaya bilməmək”dən olan özünün özünə gileyi var. Sanki illərdir ahın, nalənin 

kəməndinə düşən şair ölümün qarşısını kəsmək, qapını üzünə bağlamaqla gəlməsini əngəlləmək 

istəyir və əllərindən, soyumuş qəlbindən və hərkətsiz qalınca ayaqlarından xəcalət çəkir. 

Düşüncələri dəhşətli olsa da təbiidir və təsirlidir.  

  



 

945 
 

Kapımı çalıb durma ölüm, 

Açmam; 

Ben ölecek adam değilim 

Deyen Sıtkı ölürsəm necə buludlarsız, ağaclarsız, yağışsız, günəşsiz ola biləcəyini ağlına getirə 

bilməyəcəyini söyləyir.   

Ya nasıl durum olduğum yerdə 

Öylə upuzun yatmış, 

Iki elim yanıma getirilmiş, 

Haraketsiz, 

Sükuta ramolmuş; 

Sanki devrilmiş bir heykel? 

Ellerim ne der sonra bana? 

Soğumuş kalbime ne cevab vererim? 

Utanmazmıyım ayaqlarımdan?(3) 

Bu şeirlərin çoxu 1930-36 –cı illərdə qələmə alınıb və “Ömrümdə sükut” başlığı altında çap 

olunub. Yaşadığı həyatı ömrünün sükutda əriyən illəri kimi dəyərləndirən şair yalnızlığın, 

təkliyin, kimsəsizliyin rəsmin çəkir. Və oxucu bu rəsmi görür, bu rəsm insanlara,  gənclərə bir 

çağırış, oyanışdır.  

Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika, 

Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. 

Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başqa, 

Yaşayıb öldüğümü kimseler bilmeyecek! 

Bu illerde ölüm mövzulu şeirleri çoxluq təşkil etsə də, onun 1951 –ci ilde Cavidan xanımla ailə 

həyatı qurması mövzularına rəng qatır. Bu illərdə yaranan şeirlərdə həyatını Cavidan xanıma 

borclu olduğunu, dünyasının gözəlləşdiyini yazır. Sevgi şeirlərinə yer ayırır. Bu şeirlər 1952-ci 

ildə “Düşten gözel” şeirlər kitabında işıqlandırılır. Şairin xoşbəxtliyi uzun sürmür,ailə həyatı 

qurandan sonra içkidən uzaqlaşsa da, bir müddət sonra yenidən köhnə alışqanlıqlarına dönür.  

Onun ölümü haqqında yaxın dostu Baki Süha Edipoğlu çox kövrək duyğularını bölüşür. 

Edipoğlu yazır: “Bir Gün duyduk ki, felc olmuş, hastahaneye kaldırmışlar. İyileşsin deye 

Viyanaya göndermişler. Fayda vermerdi. Uzun süre felcli yattı. En son Gülhane 

Hastanesinde   ziyaretine getdim.  Bir tekerlekli  iskemlede,  
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Sırtında robdöşambr, konuşamaz, söyleyemez bir adamla karşılaşdım. Sade, kaşı 

gözü, Diyarbakır çibanı ile Cahitti....Başkaca bir iz yoxdu..Türkceyi en gözel kullanan şair, 

“Anne, Allah” kelmelerinden  başkasını söylemiyordu. Bir de bazi acaib sesler  çıkartyor ve 

ağlıyordu. Dayanamadım, ben de ağladım.Genc ve gözel asistan kız ikimizin ağlaşdığını 

görünce dayanamadı , o da ağlamağa başladı. Artık Gülhanede yatmasından bir yarar yokdu. 

Devletin el uzatmasıyla Viyanaya gönderildi. Bir gün duyduk ki, zatürre olmuş, felc değil, bu 

hastalık götürmüş şairi..”  

Şairin şeirlərindəki ölüm mövzusu 1956- cı il, 13 oktabrda onun həyatına hopdu.  

Elə əslində o öz şeirləri ilə ölümə doğru gəlirmiş və hər zaman bir qapı arzu edirmiş açıb əbədi 

getmək üçün. Yalnızlığın , kədərin, iztirabın və ayrılığın acığına həmişəlik itib getmək üçün her 

zaman yaradıcılığında "gəl!" deyə o səsi eşitmək üçün darıxırmış..  

Uyanır kibi birden bir korkulu röyadan 

O içimden sevdiğim, benim olan dünyadan 

Bir ses bana Gel! Dese, ben o sesi işitse 

Kimsecikler duymadan bir kapı açıp getsem...(4) 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 

Cahit Sıtkı “Yalnızlık macerası”.1935 

Cahit Sıtkı “Otuz beş yaş”. 1945 

Cahit Sıtkı “Ömrümde sükut”. 1936 

İnternet resursları
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ESKİ ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE BAZI EKONOMİK SAVAŞ 

HAMLELERİ 

 

Enver AKIN 1 

Özet 

Günümüz devletlerinin, verimli topraklar, hammadde, üretim, ticaret, pazarlama ve önemli ticaret yollarının 

geçtiği alanlar için geliştirdiği stratejik ve jeopolitik kavramlarının, aslında bir ölçüde eski çağda kurulmuş 

devletler için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 3. binin son çeyreğinde Avrupa’dan Anadolu’ya gelen 

Hititler,  M.Ö. 2. binin ilk çeyreğinde Orta Anadolu’da Hatti coğrafyasında egemenlik kurmaya başladıkları 

görülmektedir. Ancak salt Orta Anadolu bölgesi ile sınırlı bir devletin zengin ve kalıcı olamayacağını düşünen 

Hititlerin bugün için bile aynı önemini koruyan Doğu Akdeniz bölgesine inme çabasını göstererek, Asi Irmağı’nın 

hayat verdiği Amuk Ovasını ellerine geçirmişlerdir. Buradaki temel amaçları kuşkusuz sadece verimli Amuk 

Ovası’nı elinde tutmak değil aynı zamanda doğudan, Afganistan ve Orta Asya ülkelerinden Akdeniz limanlarına 

getirilen ticaret malları ve yollarını kontrol etmek olmuş olmalıdır. Nitekim bu önemli stratejik hamle Hitit ve 

Mısır arasında Kadeş Savaşı ile sonuçlanmıştır. 

M.Ö. 9. yüzyılda kurulan Urartu devletinin coğrafyasının yüksek yaylalardan oluşması ve deniz ile sınırının 

olmaması nedeniyle ürettiği malları pazarlamak ve ihtiyacı olan hammaddelere ulaşmak için sürekli stratejiler 

geliştirmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede dönemin büyük egemen gücü olan Asur devletine 

karşı dönemin Geç Hitit kent devletleri ile iyi ilişkiler kurarak Doğu Akdeniz limanları ve Batı Anadolu limanlarına 

ulaşmayı başardıkları anlaşılmaktadır. 

Oldukça önemli olan konu çok geniş olduğu için Anadolu’da egemenlik kurmuş olan Hitit ve Urartu devletlerinin 

benzerlik gösteren bazı ekonomik savaş hamleleri üzerinde durulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ticaret, Savaş, Strateji, Hitit, Urartu. 

SOME ECONOMIC WAR STRUCTURES IN ANCIENT ANATOLIAN STATES 

 Abstract 

It is understood that the strategic and geopolitical concepts developed by today's states for fertile land, raw 

materials, production, trade, marketing and important trade routes are actually valid for the states established to 

a certain extent in ancient times. B.C. During the last quarter of the third millennium, the Hittites came to Anatolia 

from Anatolia. In the first quarter of the second millennium, they started to establish sovereignty in Hatti 

geography in Central Anatolia. However, the Hittites, who thought that a state limited to the Central Anatolia 

region would not be rich and permanent, tried to descend to the Eastern Mediterranean region, which still 

maintains the same importance even today, and took over the Amuk Plain where the Asi River gave life. Their 

main purpose here must of course not only be to hold the fertile Amuk Plain, but also to control the trade goods 

and routes brought from the east, Afghanistan and Central Asian countries to the Mediterranean ports. Indeed, 

this important strategic move resulted in the Battle of Kadesh between Hittite and Egypt. 

B.C. It is understood that the geography of the Urartu state, which was established in the 9th century, consisted 

of high plateaus and had no boundaries with the sea and had to develop continuous strategies to market the goods 

it produced and to reach the raw materials it needed. In this context, it is understood that they managed to reach 
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Eastern Mediterranean ports and Western Anatolia ports by establishing good relations with the Late Hittite city 

states of the period against the Assyrian state which was the dominant power of the period. 

Since the subject matter is very broad, some economic war moves which are similar to those of the Hittite and 

Urartu states that have established sovereignty in Anatolia have been emphasized. 

Key Words : Economy, Trade, War, Strategy, Hittite, Urartu. 

1. GİRİŞ 

Neolitik çağda yerleşik hayata geçilen Anadolu ve Mezopotamya’da ilk köyleşme-kentleşme 

süreci başlamıştır. Köy-kentlerdeki nüfusun sürekli artması burada yaşayan insanları yeni tarım 

alanlarını keşfetmeye ve hammaddelere ulaşmaya zorlamıştır. Bu arayış sonucunda sıkışan 

kentler birbirleri üzerinde hükümranlık kurma mücadelesine girmişlerdir. Kalkolitik Çağın 

sonlarına gelindiğinde Mezopotamya’da bazı kentlerin bölgesel sınırları aşarak başka 

coğrafyalara yönelmeleriyle kolonizasyon sürecini başlattıkları gözlenmektedir ( Frangipanne, 

2002: 86-105). Tunç Çağı ile birlikte önce Mezopotamya ve sonrası Anadolu’da geniş 

topraklara ve nüfus kitlelerine hükmeden ve belirli merkezlerden idare edilen devletler ortaya 

çıkmıştır. Bu devletlerin, idealleri doğrultusunda daha verimli toprakları elde etmek, su 

kaynaklarına sahip olmak ve hayati önem taşıyan maden kaynaklarına ulaşmak için stratejiler 

geliştirdikleri anlaşılmaktadır.  

Tunç Çağında hayatın kısmen kolaylaşması, Ön Asya ve Akdeniz çevresinde yaşayan insanları 

değişik lüks ürünlerin tüketimine yöneltmiştir. Geniş nüfus kitlelerinin yaşadığı ve daha 

gelişmiş olan Akdeniz çevresindeki tüketici toplumlara mal satmak için Afganistan, Tacikistan 

ve Hindistan’dan karayolu ile gelen mallar, beli güzergahlardan geçerek Anadolu, 

Mezopotamya ve Suriye’ye kadar uzamıştır. Tunç Çağında büyük deniz ulaşım araçlarının 

geliştirilmesiyle insanlar, riski ve maliyeti daha az ve mesafeyi kısaltan dolayısıyla daha karlı 

durumda olan deniz taşımacılığına yönelmiştir. Bu durum karayollarının denize uzatılmasına 

neden olmuş ve böylelikle Akdeniz ve Ege kıyısındaki bazı ticari liman kentlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu limanlar arasında özellikle Afganistan, Tacikistan ve 

Hindistan’dan gelen karayollarının birleştiği Mezopotamya ve Suriye’yi gerisinde bulunduran 

Doğu Akdeniz limanları ön plana çıkmış ve zenginlikleriyle antik dönem devletlerinin 

dikkatlerini üzerinde toplamışlardır. Bu nedenle Anadolu ve yakın çevresinde kurulan hemen 

bütün devletler kara ticaret yollarının birleştiği bu Doğu Akdeniz limanlarına egemen olmak 

istemiştir. 

Bu çalışmada Anadolu’da kurulmuş onlarca devlet arasında tarım alanlarına maden 

kaynaklarına ve ticaret yollarına egemen olmak için politik faaliyetlerin yanında savaşları da 

taktik olarak seçmeleriyle bilinen Hitit ve Urartu devletleri üzerinde durulmuştur.  

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu, Asya ve Avrupa arasında geçiş için bir köprü özelliği 

görmesinden dolayı tarih boyunca batıdan ve doğudan gelen insan toplulukları için cazibesini 

korumuştur.  M.Ö 3. binin ikinci yarışımda (M.Ö. 2300-2100) Avrupa’dan Anadolu’ya gelen 
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Hititler, yerleşmiş oldukları Hatti kentlerini birer birer ortadan kaldırarak M.Ö. 18. yüzyılda 

Orta Anadolu’da egemen bir devlet olmaya başlamıştır. Hitit halkının çoğunluğu tarımla 

uğraşmasına rağmen ( Kınal, 1998: 69 ), Orta Anadolu’da merkezi bir güce kavuşunca burada 

ticari egemenliği ellerinde bulunduran Asurlu tüccarlardan ticareti devralarak onların 

Anadolu’daki aktivitelerini sonlandırdıkları anlaşılmaktadır ( Dinçol, 1982: s. 69 ). Ancak salt 

Orta Anadolu ile sınırlı bir devletin güçlü zengin ve kalıcı olamayacağını düşünen Hititler’in 

Anadolu’daki maden yatakları, tarım alanları, su kaynakları ve antik kara ticaret yollarına sahip 

olma isteğinin yanında deniz limanları ile yapılan ticaret üzerinde de egemenlik kurmak için 

yeni politikalar geliştirdikleri anlaşılmaktadır (Klengel, 1992: 63 vd. ). Bu amaçlarla Hititlerin, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu’da Ege Denizi ve Akdeniz’e ulaşmak için bazı 

seferler düzenledikleri ve özellikle o dönemin eski dünya ticaret yollarının birleştiği Doğu 

Akdeniz limanlarına (Latacz-Starke, 2006: 189) ulaşmak üzere planlamalar yaptıkları 

gözlemlenmektedir ( Resim 1. ). 

Resim 1. Hitit Devleti’nin Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan ticaret yolları. 

 

Hitit devletinin ilk önemli ekonomik amaçlı savaş hamlelerinin I. Hattuşili’nin (M.Ö. 1660-

1630) döneminde yapıldığı görülmektedir. Asıl adının Labarna veya Tabarna olduğu düşünülen 

Hattusili’nin babasının yakıp yıktığı ve  “kim buraya iskan ederse gökyüzünün fırtına tanrısının 

lanetine uğrasın” bedduasına rağmen, Hattuşa’yı yeniden iskan ederek buraya yerleşmiş ve 

adını da Hattuşa’lı anlamında Hattuşili olarak değiştirmiştir. ( Dinçol, 1982; 25 vd.). I. 

Hattuşili’nin, ilk icraatı, Anadolu ve Mezopotamya üzerinden Doğu Akdeniz limanlarına 

ulaşımı sağlayan ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla, Anadolu’daki zengin maden yatakları 

ile verimli toprakları ellerinde bulunduran bölgesel krallıkları kendilerine bağlamak için politik 

ve askeri etkinliklere girişmek olmuştur ( Kısıklı, 2006: 136 ). Bu çerçevede ilk askeri 

seferlerinden birini maden kaynakları açısından çok zengin olan ve aynı zamanda güneydeki 

Suriye ve Mezopotamya’nın kapısı niteliğindeki Güneydoğu Anadolu üzerine 

gerçekleştirmiştir ( Yiğit, 2006: 367 ). Fırat Irmağı’nın doğusuna geçmesiyle öğünen I. Hattuşili 
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kendisini efsanevi Akad kralı Sargon ile karşılaştırarak ( büyük bir kral olduğu iddiasıyla ) ben 

Fırat Irmağı’nı yaya geçtim demektedir (Dinçol, 1982: 29). Dönemin yazılı kaynaklarından I. 

Hattuşili’nin bölgeye girerken, Hahhu ve Haşşu kentlerini nasıl yağmaladıklarının ayrıntılarını   

anlamayabilmekteyiz ( Yiğit, 1994: 150 vd.). I. Hattuşili’nin Hahhu ve Haşşu kentlerini 

yağmalarken bu kentlerin tanrılarını alıp Hattuşa’ya götürmesi, uyguladıkları geleneksel din 

kardeşliği politikaları ile ilişikli olduğu ve temel amacın bölgede yaşayan Hurriller ile dinsel 

bağı geliştirerek onların isyan etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır. Bu askeri sefer ile 

Güneydoğu Anadolu’nun zengin maden alanlarını ellerine geçirmenin yanında, Kafkasya 

üzerinden Mezopotamya ve Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan ticaret yollarınının kontrolünü 

de garantilemiştir. I. Hattuşili güneye yönelik diğer önemli bir askeri seferini de Asi Irmağı’nın 

suladığı Amuk Ovası’na ( Hatay ) yapmıştır. Bu verimli ovayı ele geçirdikten sonra bölgenin 

en kuvvetli devleti olan Yamhad Krallığı’nın merkezi Halpa’ya ( Halep ) saldırmıştır ( Yiğit, 

1994, 145 ). Ancak Halpa’da yapılan savaşta bir mızrak darbesiyle yaralanan I. Hatuşili’nin 

başkenti Hattuşa’ya geri dönerek orada ölmüş olduğu anlaşılmaktadır. Ardından tahta geçen I. 

Murşili’nin de I. Hattuşili’nin yarım bıraktığı ekonomik amaçlı saldırı politikalarını devam 

ettirdiğini ve onun yaralanmasına neden olarak gördüğü Halep kenti üzerine yürüyerek 

intikamını almak için kenti yakıp yıkmasından anlamaktayız. ( Klengel, 1965: 149 ). Saldırgan 

politikasını sürdüren I. Murşili’nin daha sonra Mezopotamya üzerine yürüdüğü ve bölgede 

egemenliğini sürdüren Eski Babil devletini de ortadan kaldırdığı anlaşılmaktadır ( Arıkan, 

1986: 60 vd. ). 

Hitit devletinin en kudretli krallarından biri de I. Şuppiluliuma’dır ( M.Ö. 1375-1335 ).  Bu 

kralın döneminde düzeni bozulan Hitit Devleti’nin yeniden toparlanmaya başladığı görülüyor. 

Kizzuwatna ( Çukurova ) ile anlaşmayı sağlayan kral doğu sınırlarını güvence altına almak için 

Azzi-Hayyaşa krallığı ( Erzurum ) ile bir antlaşma yapmıştır ( Bryce, 1986-1987: 89 ). Doğu 

Anadolu’da güvenceyi sağlayan I. Şuppiluliuma’nın böylece tekrar Suriye üzerine yürüyerek  

(Cevher, 2019: 2332 )  geleneksel amaçları olan Kuzey Mezopotamya, Suriye,  Doğu Akdeniz 

ticaret yolları ve limanlarını kontrol etme çabasına odaklandığı görülmektedir ( Riemschneider, 

1962: 110-121 ). Mısır’da ki dini reformlar ve iç karışıklıkların olduğu bir dönemde, durumu 

fırsat bilen I. Şuppiluliuma Suriye üzerine ilk seferini düzenlerken, Mısır’a bağlı bazı 

krallıkların bu durumdan endişelendiklerini ve bu endişelerini Mısır yönetimine aktardıklarını 

Amarna mektuplarından öğrenebilmekteyiz ( Gavaz, 2012: 2826 ). Bu dönemde, Doğu 

Akdeniz, Batı Anadolu, Kıbrıs limanları ile ticari bağlantısı nedeniyle dönemin en önemli 

limanlarından biri olan Mısır kontrolündeki Ugarit kentinin (Singer, 1999: 624 vd.) Hititlerin 

eline geçmesi, kendileri için çok önemli bir fırsata dönüşmüştür ( Astour, 1981: 23–24; 

Alparslan, 2003: 34; Beckman, 1992: 43 ). Gerçekten de dönemin yazılı kayıtlarından edinilen 

bilgilerden kıtlık dönemlerinde Ugarit limanı üzerinden Hitit Devleti’ne buğday sevkiyatının 

yapıldığı anlaşılmaktadır ( Klengel, 1974: 165-174 ). Ardından bölgede kilit noktada olan 

Kargamış kentinin Hititler’in eline geçmesi, Nuhaşşe ve Ammuru gibi diğer zengin kentlerin 

kontrolünü de kolaylaştırmıştır ( Dinçol, 2004; 51 ). Ancak, Hitit ve Mısır arasında sıkışan ve 
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sık sık taraf değiştiren veya değiştirmek durumunda kalan bazı bağımsız kentlerin davranışları 

bölgede iki büyük devlet arasında sürekli hareketliliğe neden olmuştur. Daha önce Mısır’a bağlı 

olan Kadeş kentinin asi davranışları nedeniyle Mısır tarafından cezalandırılması ve Hititler’in 

de karşılığında Mısır kontrolündeki Amka’ya saldırması, Mısır ile Hitit arasındaki ilişkileri 

iyice bozmuş ve tarihte ilk antlaşma olarak bilinen Kadeş Savaşı’na kadar sürecek olan 

düşmanlığın tohumları atılmıştır ( Wilhelm, 2006: 238 ). II. Ramses’in Mısır tahtına geçmesiyle 

başlayan süreçte güçlenen Mısır’ın yeniden Kuzey Suriye ticaret yolları için yeni stratejileri 

geliştirmesi sonucunda Hititler’in aleyhine bazı olumsuzlukların ortaya çıktığı anlaşılıyor ( 

Wilhelm, 2006: 237 ). Hitit tahtına II. Muvvattali’nin geçtiği dönemde daha önce Hitit 

devletinin yanında olan Ammuru kralı Benteşina’nın antlaşmayı bozarak Mısır tarafına geçmesi 

iki ülke arasındaki düşmanlığı had sahfaya ulaştırarak Kadeş Savaşı’nı (  MÖ. 1285 ) 

kaçınılmaz kılmıştır. M.Ö. 1285 yılında yapılan Kadeş Savaşı’nda hangi ülkenin savaşı 

kazandığı anlaşılamamış çünkü her iki ülke de düzenlemiş oldukları antlaşma belgelerinde 

kendilerinin savaşı kazandıklarında söz etmektedir ( Resim 2. ).  Öyle anlaşılıyor ki Kadeş 

Savaşı aslında Hitit ve Mısır devletleri açısından basit bir savaştan çok o dönemin dünya 

sermayesinin önemli bir bölümünü oluşturan Tacikistan, Afganistan ve Hindistan’dan gelerek 

Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan zenginliklere sahip olma savaşı olmuştur. Bu nedenle Kadeş 

Savaşı’nın gerçek anlamda “ekonomik amaçlı” bir savaş olduğu anlaşılmaktadır. 

Resim 2. Kadeş Savaşı antlaşmasını gösteren tablet. 

 

Anadolu’da ekonomik savaş hamlelerini yürüten devletlerden biri de Urartu devletidir. M.Ö. 

13. yüzyılda Asur kaynaklarında geçen Uruatri ( Belli, 1984: 31-32 ) beyliği M.Ö. 9. Yüzyılda 

diğer bölge beyliklerini de egemenliği altına alarak merkezi Tuşpa ( Van ) olan bir devlet olarak 

kurulmuştur ( Salvini, 1967: 77 vd. ). M.Ö. I. Binyılın ilk yarısında Doğu Anadolu, 

Transkafkasya ve Kuzeybatı İran bölgelerine egemen olan Urartu Devleti ( Erzen, 1992: 32 ), 

Anadolu ve Eski Ön Asya dünyasının en büyük madenci topluluğu olmuştur. Çünkü Doğu 

Anadolu bölgesinde bulunan zengin demir, bakır, kurşun ve gümüş yataklarının büyük oranda 

ilk kez Urartular döneminde işletildiği anlaşılmaktadır ( Belli, 2000a: 37 ).   
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Anadolu’da kurulmuş diğer büyük devletler gibi ticarete önem veren Urartu Krallığı’nın 

Kafkasya ve İran üzerinden gelen ticaret yollarını kontrol amacında olduğu ve ülke içinde de 

bu ticareti kolaylaştırmak için kentleri birbirine bağlayan karayollarını yaptırmış olduklarından 

da anlamaktayız ( Sevin, 1989: 47-56 ). Ancak ülkelerinin daha zengin ve güçlü kalabilmesi 

için ürettikleri mallarını batı pazarlarına ulaştırma zorunluluğunun farkında olan Urartu kralları 

bazı stratejiler geliştirmek durumundaydı. Bu doğrultuda Suriye ve Geç Hitit kent devletleri 

üzerine bazı seferler düzenleyerek onları kendilerine bağlama veya müttefik yapmaya 

zorlamışlardır ( Erzen, 1992: 29 ). II. Sarduri döneminde ( M.Ö. 764-735 ) Asur’a karşı başta 

Meliddu Krallığı ( Malatya ) olmak üzere diğer bazı Geç Hitit kentleriyle dostluk antlaşmalarını 

imzalayarak, Asur Devleti’ni maden kaynaklarından mahrum bırakma amacının yanında asıl 

hedefin Doğu Akdeniz limanlarına ulaşma olduğu anlaşılmaktadır ( Kurt, 2009: 4 ). Urartu 

Krallığı’nın bu başarılı hamlelerinin karşısında sıkışan rakip Asur devleti ile bir savaş 

kaçınılmaz hale gelmiştir.  M.Ö. 753’te Kuzey Suriye’ de yapılan savaş, tarihe Urartu’nun 

Asur’a karşı kazandığı nadir zaferlerinden biri olarak geçmiştir ( Resim 3. ). 

Resim 3. Urartu Devleti’nin Doğu Akdeniz limanlarına egemenlik dönemini gösteren harita. 

 

Asur karşısında elde edilen bu başarı, II. Sarduri dönemindeki yazıtlardan da anlaşılabileceği 

üzere ”Güneşin battığı deniz ( Akdeniz )” üzerinden yapılacak ticaretin yolunu da açmıştır ( 

Kurt, 2009: 9 ). Kendilerinden yüzlerce yıl önce Hitit Devleti’nin uyguladığı politikalara benzer 

bir yol izleyen Urartu’nun da Doğu Akdeniz limanlarına ulaşma çabası içinde olduğunu ve 

kısmen de bunu başardıklarını anlayabilmekteyiz. Gerçekten de Yunanistan ve Etruria’daki 

bazı mezarlarda ortaya çıkarılan Urartu eserleri, bu devletin Doğu Akdeniz kıyılarındaki, bazı 

kentleri ihracat limanı olarak kullandığının işaretleri olarak görebiliriz ( Çilingiroğlu, 1984: 21; 

1999: 39 ). Urartu açısından çok parlak geçen bu dönemin ne yazık ki çok kısa sürdüğü 

anlaşılmaktadır. Asur’un tekrar toparlanması ve Urartu üzerine yürümesi sonucunda M.Ö. 743 

yılında Samsat civarında Halpa-Halpi’de yapılan savaşta, Urartu ordusu ağır bir yenilgiye 

uğramıştır ( Belli, 2000a 372: 2000b: 413). Savaş meydanından kaçan II. Sarduri’nin ordusunu 
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takip eden Asur ordusunun başkent Tuşpa’ya kadar geldiği ancak kenti tahrip etmişse de ele 

geçirmeyi başaramadığı anlaşılmaktadır. ( Erzen, 1992: 34). 

Asur’a karşı alınan bu ağır yenilgiden sonra Doğu Akdeniz ticaret yolları düşüncesinden 

mahrum kalan Urartu, alternatif olarak yıkılıncaya kadar Gümüşhane ve Artvin bölgesi maden 

yatakları ve ticaret yollarına yönelmek zorunda kalmıştır. II. Ruşa ( M.Ö. 685-645 ) döneminde 

Urartu Krallığı Asur İmparatorluğu’nun taktik değiştirip batıya yönelmesiyle yeniden 

toparlanmaya başlamış ve özellikle yeni imar faaliyetleri çerçevesinde kuzey bölgelere ve batı 

İran bölgelerine yönelmiştir ( Erzen, 1992: 37 vd. ).  

2. SONUÇ 

Günümüz dünya devletlerinde olduğu gibi antik dünya devletleri için de ekonomi en önemli 

özelliklerden biri olarak görülmektedir. Orta Anadolu’da tarımla uğraşan karasal bir devlet 

olarak ortaya çıkan Hitit Devleti yöneticilerinin tarihleri boyunca akıllarında her zaman 

Anadolu’da ki diğer zenginliklere sahip olma düşüncesinin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

zenginlikler içinde maden yatakları, tarım alanları ve su kaynaklarının yanında ticaret ile gelen 

zenginlik te vardır. Avrupa’dan gelen Hititler Orta Anadolu’ya sessiz yerleşirken burada 

Mezopotamya ve Anadolu arasında Asur tüccarları tarafından süreklileştiren bir ticaret sistemi 

vardı. Tacikistan, Afganistan ve Hindistan’dan getirdikleri bazı değerli taşlar, kumaş ve kalay 

gibi malları Anadolu halkına satarken karşılığında bakır, gümüş, canlı hayvan gibi malları 

alıyorlardı. Bu ticari aktivitelerden esinlenen Hititliler Asur kökenli tüccarları Anadolu’dan 

çıkarmış ve kendileri bu ticarete yönelmiş olmalı ki ticaret yollarına sahip olma istekleri 

ülkelerinin temel politikası olmuştur. Hititlerin egemenliği döneminde Uzakdoğu’dan gelen 

malların Doğu Akdeniz limanlarına pazarlandığı ve bu pazardan Kuzey Suriye kentleri ve 

Mısır’ın nemalandığı anlaşılmaktadır. Bu pazara sahip olmak veya pay almak için stratejiler 

geliştiren Hitit Devleti de bölgeye girmiş ve dönemin iki büyük gücü karşı karşıya gelmiştir.  

Doğu Akdeniz ticaretine egemenlik kurmak için iki ülke arasında yapılan Kadeş Savaşı bu 

nedenle daha çok iki ülke arasında yapılan bir ekonomi savaşına dönüşmüştür. Doğu 

Anadolu’da kurulan Urartu Devleti’nin de aslında varlığını sürdürebilmek için Hititler gibi 

Doğu Akdeniz limanlarına inme çabası içinde olduğu gözlenmektedir.  Bu egemenlik için rakibi 

Asur ile uzun süren bir mücadele içinde olduğu anlaşılıyor. Asur karşısındaki kısa süren başarısı 

onu Doğu Akdeniz limanlarına ulaştırmış ve bu limanlar üzerinden mallarını batı pazarına ihraç 

etme fırsatı sunmuştur. Ancak Asur Devleti’nin tekrar güçlenmesi bu olanağını elinden almış 

ve böylelikle çekirdek bölgesine dönmek zorunda kalan Urartu çok uzun yaşayamamıştır. 

Bütün bunlar bize antik dönemde olduğu gibi günümüzün devletleri için de ekonominin çok 

önemli olduğunu gösterdiği gibi, yine antik dönemde olduğu gibi önemini bugün de koruyan 

Doğu Akdeniz limanları üzerinde, büyük devletlerin ekonomi savaşlarını sürdürmeye devam 

ettiğini göstermektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICILARIN PAZARLAMA BİLEŞENLERİ 

ALGISI, MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİNİN TEKRAR SATIN ALMA 

NİYETİNE ETKİSİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZİ 

 

Rojan GÜMÜŞ 1 

Özet 

Gerekçe: Sağlık sektöründe her gün artan rekabet ve daha eğitimli hale gelen sağlık hizmeti kullanıcılarının, 

beklentilerini karşılayan sağlık kurumlarına yönelmesi sağlık yöneticilerinin bu hareketli sektörde değişen 

stratejiler uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Sağlık kurumlarının da sundukları kaliteli hizmetlerin yanında, 

reklam ve tanıtım faaliyetlerinden yararlanmaları ve tedavi süreçlerinde hasta katılımcılığını sağlamaları hasta 

sayılarını arttırmada önemli bir faktör haline gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde reklam faaliyetlerinin önündeki 

engeller sağlık kurumlarını hem yasal hem de yaratıcı pek çok farklı yoldan tanıtım yolları bulmasına yol açmıştır. 

Sponsorluklar, web siteleri, sosyal medya hesapları, sertifikalar, ödüller, sms, email, gönderme, billboardlar, 

sağlık kurumlarının en çok kullandıkları tanıtım araçlarındandır.  Tanıtım ve promosyonun yanında sağlık 

kurumlarının uyguladığı fiyat politikaları, ürün ve hizmetlerin kalitesi, ve hizmetlerin dağıtıldığı yer de 

kullanıcıların tekrar satın alma niyetini belirleyen önemli unsurlardandır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı pazarlama bileşenlerinin sağlık hizmeti kullanıcılarının tekrar satın alma niyetine 

etkisini demografik değişkenlere göre incelemektir.  

Yöntem: Bu amaçla, sağlık hizmeti kullanıcılarının pazarlama bileşenlerinden ürün, fiyat, tutundurma ve yer 

algısının marka sadakati ve marka güvenine etkisi bunun da tekrar satın alma niyetine etkisi demografik 

değişkenler açısından incelenmiştir. Bunun yanında tedavi süreçlerinde hasta katılımcılığının da sağlık hizmeti 

kullanıcılarının tekrar satın alma niyetine katkısı araştırılmıştır. Araştırmada Diyarbakır ilinde farklı sosyo-

ekonomik düzeyden 681 sağlık hizmeti kullanıcısına sorular yöneltilerek anketler SPSS 21 programı ile analiz 

edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, kadınlar sağlık kurumlarındaki ürün ve hizmetler ile uyguladıkları 

tanıtım ve reklamlardan daha fazla etkilenmektedirler. 31-40 yaş grubundaki sağlık hizmeti kullanıcıları sağlık 

hizmetlerinin dağıtıldığı yerin yakınlığına önem vermektedirler. Üst gelir grubundan katılımcılar için de ürün ve 

hizmetlerin yanında yer unsuru önem taşımaktadır. Eğitim seviyesi düşük olan katılımcılar reklam ve tanıtım 

faaliyetlerinden daha fazla etkilenmektedirler. Kadın katılımcılar en çok kullandıkları hastaneye karşı daha fazla 

marka güveni, marka sadakati ve tekrar satın alma isteği duymaktadırlar. 

Sonuç: Bu çalışmanın diğer önemli sonuçları ise, ürün ve hizmetlerinin kalitesine önem veren ve doğru fiyat 

politikaları uygulayan sağlık kurumlarının hasta sayılarını artırmasıdır. Ayrıca etkili tanıtım kampanyaları ve 

halkla ilişkiler çalışmaları hastalarda kurum ile ilgili olumlu imaj oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüz 

çetin rekabet ortamından geri kalmak istemeyen ve hasta sayısını artırmak isteyen sağlık kurumlarının pazarlama 

bileşenlerinden faydalanması gerektiği açıktır.   

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Pazarlama Bileşenleri, Katılımcılık, Marka Güveni, Marka Sadakati, 

Tekrar Satın Alma Niyeti, Demografik Değişkenler. 
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ANALYZING EFFECT OF MARKETING MIX PERCEPTION, BRAND TRUST AND 

BRAND LOYALTY  OF HEALTHCARE USERS ON REPURCHASE INTENTION 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS 

 Abstract 

Aim: Due to increasing competition in health care market day by day, health proffesionals have to take serious 

precautions  in order to meet the needs of  this dynamic market. Additionally, more educated health consumers 

are beginning to choose the best institution fulfilling their demands. Besides quality of care provided by health 

institutions, promotion activities and making patients a part of treatment process becomes more significant for 

hospitals in order to raise their patient number. As there are many prohibitions for promotions and advertisements 

in health sector, health institutions  inform their patients by various channels. Sponsorships, websites, social media 

accounts, certificates, awards of the institutions, sms, emails and billboards, are the most advertisement methods 

used by health institutions.  Additionally, campaigns on special days, conferences, seminars also help them to 

introduce their activities legally. Promotion, price strategies, quality of products and services, and place of them 

are very factors for repurchase intention of patients. The aim of this study is to examine the effect of marketing 

mix elements on repurchase intention of health service consumers according to demographic factors. 

Method: In this study the effect of marketing mix elements such as product, price, promotion and place perception 

of health service consumers on brand trust, brand loyalty and repurchase intention have been investigated due to 

demographics of consumers. Also another variable called participation has been added in order to investigate the 

factors affecting repurchase intention of consumers. A survey was conducted with 681 samples from different 

socio-economic groups in the city of Diyarbakır, Turkey. Statistical analyses were conducted by SPSS 21 program. 

Findings: According to the results of the study, it is found that women are affected by products and advertisements 

of hospitals more than men. 31-40 age groups consider place of the hospitals. Groups from higher income also 

consider products and place of the hospitals. Health consumers from lower educated groups are affected by 

promotions of health institutions. Women have more trust, loyalty and repurchase intention towards health 

institutions than men. 

Results: Findings of the study showed that health institutions who care quality of products and services and 

develop appropriate price strategies increase their number of patients. Also effective promotion companies and 

public relations affect health consumers’ thoughts about health institutions. Another important contribution of this 

study is hospitals who care patient participation also have a positive image in patients’ minds. It is obvious that 

hospitals should take precautions in order not to stay behind the other institutions and to protect their patient 

number by using marketing mix elements. 

Key Words : Health İnstitutions, Marketing Mix Elements, Participation, Brand Trust, Brand Loyalty, Repurchase 

İntention, Demographic Factors. 

1. GİRİŞ 

Son yüzyılda tüm sektörlerde müşteri merkezli pazarlama anlayışının hakim olması sağlık 

hizmetlerinde de reklam ve tanıtımdan daha çok halkla ilişkiler ve müşteri memnuniyetine 

önem veren pazarlama stratejileri sürdürülmesine sebep olmuştur. Diğer hizmet sektörlerinde 

olduğu gibi sağlık kurumları da artan rekabet ortamı ve tüketicinin gün geçtikçe bilinçlenmesi 

ve teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşmanın kolaylaşması sebebiyle hizmet merkezli politikalara 

yönelmişlerdir. Yaşadığımız çağda hastalar sağlık kurumlarına gitmeden önce internette tarama 

yaparak, hastalığı hakkında bilgi alarak, hastane ve doktor seçimini özgürce yaparak, 
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randevularını kendine uygun saatlere ayarlayarak daha başlangıcında sağlık hizmetinin bir 

parçası olmaktadır. Bu yüzden sağlık kurumlarının hastayı dışlayıcı değil tam aksine onu da 

tedavinin bir parçası yapacak bir anlayışı benimsemesi gerekmektedir (Narang, 2010; Ateş vd., 

2004). 

Sağlık kuruluşları, gerek özel gerek devlete bağlı olsun, hastaların, yaralıların veya sağlığından 

şüphe edilenlerin, teşhis ve muayenelerinin, yatarak veya ayaktan tedavilerinin, ayrıca 

rehabilitasyonlarının sağlandığı kurumlardır. Bu tanım sağlık kurumlarının işlevsel tanımıdır. 

Halbuki sağlık kuruluşları bir sistem gibi düşünülmeli, hastaneler de girdi ve çıktıları olan, 

sürekli değişen ve dönüşen çevresi ile sıkı ilişkiler içinde olan birimler olarak kabul edilmelidir 

(Tengilimoğlu, Işık, ve Akbolat 2015).  

Bir sağlık kuruluşunun girdilerini saymak istersek bunun başında insan gücü ve malzeme gelir. 

Bunu hastalar ve sermaye takip eder. Günümüzde bilgi çağında gittikçe önem kazanan teknoloji 

ise gün geçtikçe bu sıralamada ön sıralara geçmektedir. Sağlık kurumlarında çıktıların ne 

olduğuna bakarsak, öncelikle tedavi olmuş hastalardır. Bunu öğrencilerin ve personelin 

eğitimleri ile kurum ve kuruluşların içinde bulundukları çevreye sundukları katkı takip eder. O 

halde sağlık kurumu yönetimi açısından bakıldığı zaman, hastaneleri ve diğer sağlık kurum ve 

kuruluşlarını insanların tedavilerinin yapıldığı yerler olması yanında, onların yaşam kalitesini, 

alışkanlıklarını, eğitimini etkileyen sağlık politikaları ile hayata sundukları değerler ile de 

düşünmek gerekir (Kurtulmuş 1998; Tengilimoğlu, 2016). 

Sağlık kurumları gerek kamuya gerek özel sektöre ait olsun,  veya araştırmaya yönelik 

üniversitelere ait olsun hizmet sunum şekillerini ve yönetim stratejilerini değiştirse de 

yönetimde etkinlik sağlanması hepsi için birinci önceliktir. Yönetim biliminin yöntemleri sağlık 

sektörü için yol göstericidir. Hangi tür sağlık kurumu olursa olsun hepsinin amacı en doğru, en 

kaliteli hizmeti etik kuralları gözeterek vermek ve bunu kara çevirmektir (Nitin vd. 2016).  

Sağlık kurumları diğer işletmelerden farklı özelliklere sahiptir. Bunlardan birincisi çıktının 

tanımlanmasının ve ölçümünün güç olmasıdır. Ayrıca sağlık kurumlarında işler acil ve 

ertelenemez olduğu için daha detaylı ele alınmalıdır. Sağlık kurumlarında yapılan hataların 

bedelleri ağırdır ve telafisi zordur. Farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasındaki eşgüdüm 

çok yüksektir. Sağlık hizmetlerinde üretim stoklanamaz. Talep değişikliklerine hızlıca ayak 

uydurulması gereken sağlık sektöründe, ileri düzey uzmanlaşma ve üst kalitede hizmet 

zorunludur. Sağlık kurumları hem tıbbi kuruluş, hem eğitim kurumu, hem sosyal hizmet 

kurumu hem de bir işletme özelliği taşır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra  toplumun faydasına 

çalışmalı ve de çevreye saygılı politikalar uygulamalıdırlar (Kavuncubaşı 2010; Tengilimoğlu, 

Işık, ve Akbolat 2015). 

Günümüzde tüketici odaklı pazarlama anlayışı ve teknolojik gelişmeler sonucu olarak, sağlık 

hizmeti kullanıcıları bilinçli bir şekilde sunulan tüm olanakları inceleme ve kendisi için en 

doğru kararı verebilme şansına sahiptir. Görüldüğü gibi günümüz çetin rekabet ortamında 
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sağlık kurumlarının hasta sayısını ve doluluk oranlarını yükseltebilmek için pazarlama 

bileşenlerinden faydalanmaları bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin sadece hedef 

kitlelere ulaştırılması bir pazarlama unsuru olarak ele alınmamış, hem mal ve hizmetler (ürün), 

hem de çalışanlar boyutunu ele alan, tanıtım ve reklam yöntemleri üzerinde duran, teknolojinin 

tüm imkânlarını dâhil eden, verimliliğe ve etkinliğe katkıda bulunurken sağlık kurumlarını da 

kâr ettirecek bir pazarlama anlayışı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda hem sağlık hizmeti 

kullanıcılarını bilinçlendirecek hem de sağlık kurumlarına değerli çıkarımlar ile tavsiyelerde 

bulunabilecek bir araştırma planlanmıştır. Bu çalışmada sağlık alanına özel olarak, 

pazarlamanın 4P’si diye adlandırdığımız Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), 

Tutundurma/Tanıtıma (Promotion), ve Katılımcılık değişkeni incelenecek ve pazarlama 

bileşenlerinin sağlık hizmeti kullanıcılarının yeniden satın alma niyetine ne kadar etkide 

bulunduğu belirlenecektir. 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın örneklemi Diyarbakır ilinde yaşayan 681 sağlık hizmeti kullanıcısı ile 

oluşturuldu. Örneklem belirlenirken Diyarbakır ili nüfus dağılımı ve bölgelerin sosyoekonomik 

düzeyleri esas alındı. Anket soruları hazırlanırken Yoo, Donthu ve Lee (2000)’nin pazarlama 

bileşenleri algısının marka değeri algısı üzerine etkisini araştırdığı çalışma esas alındı. 

Çalışmamızın modeli Yoo, Donthu ve Lee ‘den farklı olduğundan, marka güveni, marka 

sadakati ve katılımcılık değişkeni için oluşturulan sorular farklı kaynaklardan yararlanılarak 

desteklendi. Yoo, Donthu ve Lee’nin pazarlama bileşenleri ile ilgili oluşturduğu sorular, sağlık 

alanına uyarlanarak, daha geniş içeriklerle soruldu. Sorular hazırlanırken, Yoo, Donthu ve 

Lee’nin ölçeğini geliştirerek araştırmasında kullanan Bradley (2001) ve daha sonra bu ölçeği 

Türkçeleştiren Yaraş (2003)’ın çalışmasından faydalanıldı. Katılımcılara 10 adet demografik 

45 adet de pazarlama bileşenlerinden ürün, fiyat, dağıtım/yer, tutundurma algısı ile ilgili 

soruların yanında katılımcılık değişkeni, marka güveni, marka sadakati ve tekrar satın alma 

niyeti üzerine sorular soruldu. Tüm analizler SPSS 21 programı ile gerçekleştirildi. 

3. BULGULAR 

Ankete katılanların demografik özelliklerine göre, 368 (%54)’i erkek,313 (%46)’ü kadındır. 

Katılımcıların %70’inden fazlası 21-50 yaş arasındaki gruplardandır. %61’i evli olan 

katılımcıların %60’tan fazlası orta ve düşük gelirden kişilerden oluşmaktadır. %80’den fazlası 

lise ve üstü eğitime sahiptir. %41’i kamuda, % 26’sı özel sektörde çalışmaktadır.Katılımcıların 

%52’si SGK’lı, %26’sı emekli sandığına bağlıdır.  

Cinsiyet değişkeni için iki grup ortalaması Student t testi sonuçlarına göre, sağlık hizmetleri 

veren kurumlardaki ürün ve hizmetlerin kalitesi algısı kadın ve erkekler tarafından farklı 

yorumlanmakta ve hastane tercihine etki etmektedir. En çok tercih ettikleri hastane için ürün ve 

hizmetler algısında kadınların ortalaması erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (t=0,019, 
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p<0,05). Sağlık kurumlarının uyguladığı tutundurma algısı ortalaması kadınlar tarafından daha 

yüksektir (t=0,002, p<0,01). 

Sağlık hizmetlerinde Pazarlama bileşenleri ve Katılımcılık algısının yaş değişkeni ile ilişkisi 

araştırılmış, Tek yönlü Varyans analizi ve Sheffe Testi ile test edilmiştir. Sonuçlara göre 20 

yaşından küçük grupların 31-40 yaş grubundan farklı sonuçlar gösterdiği görülmüştür. Sağlık 

kurumlarında hizmetlerin verildiği yer algısı ortalamasının 31-40 yaş grubu için daha yüksek 

olduğu bulunmuştur (F=2,665,  p<0,05). Aynı analizler medeni durum için gerçekleştirildiğinde 

evli ve bekar sağlık hizmeti kullanıcıların arasında ürün algısı hariç hiçbir yönden fark 

bulunmamıştır. Evli olanlar ürünlere ve hizmetlere daha fazla önem vermektedirler. 

Gelir gruplarına göre yapılan Tek Yönlü Varyans analizi sonucu incelendiğinde, ürün algısı 

ortalaması (F=5,606, p<0,01) ve yer algısı ortalaması (F=3,774, p<0,01) yüksek ve düşük gelir 

grubundaki katılımcılar için farklılık göstermektedir. Yüksek gelir gruplarından katılımcıların 

ürün ve yer algısı daha yüksektir. 

Sağlık hizmetlerinde pazarlama bileşenleri ve katılımcılık algısının eğitim düzeyi ile ilişkisi 

araştırılmış ve hastaneler tarafından uygulanan tutundurma çalışmaları algısının eğitim düzeyi 

düşük olan kişilerde daha etkili olduğu bulunmuştur (F=2,470, p<0,05).  

Katılımcıların mevcut iş durumlarına göre sağlık kurumlarında pazarlama bileşenleri ve 

katılımcılık algısı açısından bir fark bulunamamıştır. 

Sağlık kurumlarında pazarlama bileşenleri ve katılımcılık algısı farklı sağlık güvencesi olan 

katılımcılara göre karşılaştırılmış ve gruplar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 

Katılımcılar üç farklı sosyo ekonomik düzeydeki semtlerden seçilmişlerdir. Pazarlama 

bileşenleri ve katılımcılık algısının oturulan semtlere göre farklılığı araştırılmış ve sadece ürün 

algısı (F=3,435, p<0,05) bileşeninde daha üst düzeyde yaşayanların semti olan Kayapınar’da 

algı ortalaması daha yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların cinsiyetlerinin sağlık kurumlarına duyulan güven, bağlılık ve tekrar satın alma 

niyeti üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla istatistik analiz yapılmış ve kadınların ziyaret 

ettikleri hastaneye karşı duydukları marka güveni (t=2,032, p<0,05), marka sadakati (t=2,317, 

p<0,05) ve tekrar satın alma niyeti ortalamasının (t=2,229, p<0,05) daha fazla olduğu 

görülmüştür. 

Katılımcıların yaşlarının sağlık kurumlarına duyulan güven, bağlılık ve tekrar satın alma niyeti 

üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla istatistik analiz yapılmış ve yaş gruplarına göre 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Aynı şekilde medeni durum ve gelir düzeyi açısından da bir 

farklılık bulunmamıştır.   

Eğitim durumunun sağlık kurumlarına olan marka sadakati, marka güveni ve tekrar satın alma 

niyetine etkisi araştırılmış ve sonuçlara göre, Marka Sadakati (F=3,262, p<0,01)  ve Tekrar 

satın alma niyeti (F=4,302,p<0,01) açısından lise ve önlisans eğitimi alanlar arasında fark 
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bulunmuştur. Lise mezunları daha fazla sadakat duymakta ve tekrar satın almaya niyetlidir. 

Sonuçlara göre özel sektörde çalışanlar ziyaret ettikleri sağlık kuruluşuna kamu çalışanlarından 

daha fazla marka sadakati (F=3,232, p<0,01) ve marka güveni(F=2,386, p<0,05) 

duymaktadırlar. Tekrar satın alma niyeti (F=3,825, p<0,05) açısından Yenişehir’de oturanların 

puanları, Kayapınar’da oturanlardan daha yüksek bulunmuştur. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada  katılımcıların en çok  21-30 Yaş (%22,2), 31-40 Yaş (%30,8) ve 41-50 Yaş (%21,4) 

gruplarından olduğu görülmektedir. Yaşlanan dünyada sağlık hizmetlerinin en çok yaşlı 

bireyleri ilgilendirdiği düşünüldüğünde, 65 yaş ve üzeri hedef kitlenin hastane kullanımı ile 

ilgili tercihlerini öğrenmek en önemli hususlardan biridir. Ancak istenilen yaşlı denek sayısına 

ulaşılamamıştır. Hem Diyarbakır nüfusunda yaşlı popülasyonun az olması (%8) hem de yaşlı 

bireylerin cevaplamayı reddetmesi ve ifade güçlüğü çekmesi sebebiyle 65 yaş üzeri grup, 60 

yaş üzeri grupla birleştirilmiştir. Örneklemimizde de yaşlı bireylerin oranı (%8,5) genel nüfus 

içindeki oranı ile uyumlu çıkmıştır.  

Pazarlama bileşenleri algısının cinsiyet değişkeni ile ilişkisi araştırıldığında iki grupta farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre sağlık hizmetleri veren kurumlardaki ürün ve hizmet 

kalitesi algısı kadın ve erkekler tarafından farklı algılanmakta ve hastane tercihine etki 

etmektedir. Pazarlama bileşenlerinden “Ürün” algısı ortalaması kadınlarda daha yüksektir. 

Ayrıca sağlık kurumlarının uyguladığı “tutundurma” yani reklam ve tanıtım politikası kadınlar 

üzerinde daha fazla etki yapmakta ve hastane tercihini etkilemektedir. Benzer bir sonuç daha 

önce yapılan başka bir çalışmada da ortaya konulmuş, kadınların tutundurma unsurlarına karşı 

daha duyarlı olduğu ifade edilmiştir (Karaçor ve Arkan 2014). Bir diğer çalışmada ise 

kadınların hastanenin tanınmışlığına önem verdiği belirtilmiştir (Şantaş, Kurşun, ve Kar 2016). 

Yapılan istatistik analizler incelendiğinde 20 yaşından küçük grupların 31-40 yaş grubundan 

farklı sonuçlar gösterdiği görülmektedir. Sağlık kurumlarında hizmetlerin verildiği yer algısı 

ile ilgili sonuçlarda 31-40 yaş grubu için daha fazla önem taşıdığı bulunmuştur. 50 ve üzeri 

yaştakilerin ise ürün ve hizmetlere odaklandığı daha önce de öne sürülen konular arasındadır 

(Karaçor ve Arkan 2014). Başka bir çalışmada ise, gençlerin daha zor beğendiği belirtilmiştir. 

Bu çalışmada görüldüğü gibi 31-40 yaş arası kişiler yoğun ve aktif bir iş hayatına sahip 

olduğundan hastanelere kolay ulaşma bu grup için önemli olabilir.  

Çalışmada düşük eğitim grubundan kişilerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinden daha fazla 

etkilendiği bulunmuştur. Özaktan (2008), eğitim seviyesi arttıkça beklentilerin arttığını ifade 

etmiş, Sunal da bu sonuca benzer sonuçlara ulaşmıştır(Sunal 2016; Özaktan 2008). Karaçor 

mevcut çalışmada olduğu gibi eğitimi düşük kullanıcıların reklamdan daha çok etkilendiğini 

bildirmiştir (Karaçor ve Arkan 2014).  

Ürün ve yer algısı, yüksek gelir grubundan katılımcılarda, düşük gelir grubundaki katılımcılara 

göre daha yüksek bulunmuştur. Sağlık kurumlarındaki hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, 
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teknolojik olanaklar ve fiziksel koşulların kalitesi, yüksek gelir grubundan kişiler için düşük 

gelir grubuna göre daha fazla önem arz etmektedir denilebilir. Hastaneler tarafından uygulanan 

tutundurma çalışmalarından ise düşük eğitim grubundan kişiler daha fazla etkilenmektedirler. 

Bu çalışmanın bulguları Özaktan ve Santaş’ın bulguları ile uyuşmaktadır (Özaktan 2008; 

Şantaş, Kurşun, ve Kar 2016).  

Semtlere göre pazarlama bileşenlerine karşı oluşan tutum incelendiğinde “ürün” algısı daha üst 

düzeyde yaşayanların semti olan Kayapınar’da daha yüksek bulunmuştur. Kayapınar semtinde 

en lüks sınıfta hastaneler bulunmaktadır. Katkı payının daha yüksek olarak alındığı bu 

hastanelerde fiziksel koşullar ve hizmetler diğerlerinden daha üst düzeydedir ve bu 

hizmetlerden doğal olarak daha üst gelir grubuna sahip katılımcıların yararlandıkları 

görülmüştür.  

Kadınların tercih ettikleri hastaneye karşı duydukları marka güveni, marka sadakati ve tekrar 

satın alma niyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. Marka güveni, marka sadakati ve tekrar 

satın alma niyeti açısından medeni durum ve yaş grupları açısından fark bulunmamıştır. Marka 

Sadakati ve Tekrar Satın Alma Niyeti açısından lise ve önlisans eğitimi alanlar arasında fark 

bulunmuştur. Lise mezunları daha fazla sadakat göstermektedir. Özel sektörde çalışanlar 

ziyaret ettikleri sağlık kuruluşuna kamu çalışanlarından daha fazla marka sadakati ve marka 

güveni duymaktadırlar. Tekrar satın alma niyeti açısından Bağlar ilçesinde oturanların 

oratalamaları, Kayapınar’da oturanlardan daha yüksek bulunmuştur.  Gelir düzeyi yüksek 

kişilerin seçeneklerinin fazla olmasından dolayı gittikleri sağlık kurumuna tekrar gitmek 

konusunda güçlü bir eğilimi olmadığı söylenebilir. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki 

pazarlama bileşenlerine önem veren sağlık kurumları marka sadakati ve marka güveni 

yaratmada öne geçmektedirler. Marka güveni ve marka sadakati de tekrar satın almaya yol 

açarak sağlık hizmeti kullanıcılarının tercihlerinde önemli rol oynamaktadır.  Pazarlama hangi 

kanalla olursa olsun hasta eğilimlerini etkilemektedir. Bu çalışmaya göre sağlık hizmetlerinde 

tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri hastaların tüm olanaklardan haberdar olmasını ve 

alternatifleri arasında kendisi için en iyi olanı seçme şansını tanımaktadır. Bunun yanında ürün 

ve hizmetlerinin kalitesini yüksek tutan, hizmet sunduğu hastanelerin fiziksel koşullarını 

iyileştiren, hizmetlere ulaşımı kolay olan ve farklı fiyat politikalarını sağlayan hastaneler 

rakiplerinin içinde farklılaşma sağlayabilir. Hastalar tarafından bakıldığında ise bu şekilde 

hastalar daha kaliteli hizmeti daha uygun koşullarda alabilirler. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ 

BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ 

 

Rojan GÜMÜŞ 1 

Mehmet Ali ŞEN 2 

Özet 

1. Amaç: Zamandan daha kıymetli hiçbir varlık yoktur çünkü geçen zaman geri alınmaz. Zaman yarına gelecek 

için saklanamaz, geçtiğinde geri gelmez ve iyi kullanılmazsa bu en değerli varlık kaybedilir. Zamanın nasıl 

harcandığına bağlı olarak zaman yönetiminin başarının kaynağı olduğu bilinmektedir. Zamanın önemini kavrayan 

kişiler zamanın yerine koyulacak bir alternatifi olmadığını bilirler ve genellikle hayatlarında belirledikleri 

amaçlara daha kolay ulaşırlar. Zamanı etkili ve verimli kullanmak için zamanı sadece işleri organize etmek 

yetmez, iyi bir zaman planlaması da gerekir. Zaman yönetimi sayesinde çok miktarda işi daha az zamanda bitirme 

sağlanır, bu da zamanın en verimli şekilde kullanılması anlamına gelir. Kişiler amaçlarına ulaşmak için gerçekten 

istekli iseler, amaçların belirlenmesinin yanında zamanı harcamaya sebep olan kötü alışkanlıklardan da uzak 

durmaları gerekir. Kimi öğrenciler işler için zaman bulamamaktan şikayet ederken diğerleri ise, hem işlerini 

yetiştirirler hem de sosyal hayatlarına vakit ayırırlar. İşlerden daha fazla verim almak için zamanlarını 

düzenleyen, ayarlamalar yapan kiiler zaman yönetimi becerisine sahip olarak tanımlanırlar.  

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde zaman yönetiminin etkisini ortaya 

çıkarmaktır. 

2. Yöntem: Çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri oluşturmaktadır. 

Dokuz programda okuyan 2. Sınıf öğrencilerinden 274 tanesi ile görüşme yapılmıştır. Britton ve Glynn tarafından 

geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Ölçeği Zaman Planlaması, Zaman Tutumları 

ve Zaman Harcayıcılar olarak üç alt boyuttan oluşan bir ölçektir ve 27 sorudan oluşmaktadır. Anketteki ilk 6 soru 

ise öğrencilerin demografik özelliklerine aittir. İstatistiksel analizler sırasında faktör analizi, t testi, ki-kare testi, 

korelasyon ve Anova testi kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 21 programı ile gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin %60’tan fazlası kızlardan ve 500 TL altı geliri olanlardan 

oluşmaktadır. Öğrencilerin %60’ından fazlası 19-20 yaşındadır. %34’ünden fazlası sosyal medya araçlarını 1 

saatten az kullanmaktadır. Akademik başarı açısından kız ve erkek öğrenciler arasında bir fark bulunamamıştır. 

Ölçek alt boyutlarının ortalamalarına bakıldığında ise, en yüksek ortalamalar zaman planlamasında, en düşük  , 

zaman tutumu alt boyutunda görülmüştür. Akademik başarı ile zaman yönetimi becerisi arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. 

4. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, zamanını iyi planlayan ve yöneten öğrenciler zamanlarını daha 

verimli kullanmakta ve daha başarılı olmaktadırlar. Zamanın hayatımızdaki en değerli servet olduğu 

düşünüldüğünde öğrenciler için başarının yolunun zaman yönetiminden geçtiği açıktır.   

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Öğrenci, Akademik Başarı, Sağlık Meslek Yüksek Okulu. 
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EFFECT OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF HEALTH VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT 

 Abstract 

1. Aim: Time is considered as a rare source if it is not being utilized well, for humans’ time which passed definitely 

cannot be regained or retrieved. One of the unique properties of time is that it cannot be saved for future. 

Regardless of the way in which spend our life time management is related to our success in life. Those who realize 

importance of time, are the ones who achieve their goals in their personal lives, and they realize that time is a 

wealth that cannot be compensated. The effective utilization of time requires planning, as well as organization of 

time. Time management enables us of completing the largest quantity of activities, using the same amount of time, 

which means using time most effectively. People who want to be successful in their lives they have to quit their 

bad habits that prevents them from achieving your goals. 

While some students studying in the university find adequate time for their social life and finish all the work they 

have to do, others can’t find enough time to finish their work on time. People who arrange their time, plan their 

works and use their time effectively is said to have time management skills. 

The object of this study is to determine the effect of time management skills on academic achievement of students. 

2. Method:  The research population of the study constituted 274 students of nine programs of Dicle University 

Atatürk Vocational School of Health Services 2nd grade students.  Time Management Questionnaire developed by 

Britton and Glynn was used in order to manage the surveys. The questionnaire had three factors as Time Planning, 

Time attitudes and Time Wastings. It had 27 questions and 6 questions were asked for demographics of the 

students. While doing statistical calculations, factor analysis, t-test, chi-square test, correlations and Anova were 

used. 

3. Findings: According to the results of the study, more than 60% of students were female and had income lower 

than 500 TL. More than 60% were between 19-20 age. More than 30% of them were using social media tools less 

than one hour. There wasn’t a meaningful difference between male and female students by the means of academic 

achievement. When the means of the factors were taken into account, highest mean was seen  in time planning, 

and the lowest mean was seen  in time attitudes.  A positive relationship was found between time management 

skills and academic achievement. 

4. Results: According to the results of the study, students who planned his or her time are more successful and use 

their time more efficiently. As we know that time is the most valuable  issue in our lives, time management is the 

most important tool for students who want to success. 

Key Words : Time Management, Student, Academic Achievement, Vocational  Health School. 

1. GİRİŞ 

Günlük koşuşturma içinde hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışırız. Çoğumuz da hiçbir işimizin 

yetişmemesinden veya geç kalmaktan şikayet ederiz. Oysa ki iyi bir planlama ile tüm işler 

zamanında yetiştiği gibi, artan vakitlerde hem sosyal yaşama hem arkadaşlara, hem de kültürel 

faaliyetlere zaman ayırılabilir. 

 Zamandan daha kıymetli hiçbir varlık yoktur çünkü geçen zaman geri alınmaz. Zamanı 

saklamak istesek gelecek için saklanamaz, geçtiğinde geri gelmez ve iyi kullanılmazsa bu en 

değerli varlık kaybedilir. Zamanın nasıl harcandığına bağlı olarak zaman yönetiminin başarının 

kaynağı olduğu bilinmektedir. Zamanın önemini kavrayan kişiler zamanın yerine koyulacak bir 
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alternatif olmadığını bilirler ve genellikle hayatlarında belirledikleri amaçlara daha kolay 

ulaşırlar. Zamanı etkili ve verimli kullanmak için zamanı sadece işleri organize etmek yetmez, 

iyi bir zaman planlaması da gerekir (İşcan,2008 ). 

Tüm önemli kişilerin biyografileri incelendiğinde hemen hemen hepsinin erken kalktığı, 

uykuya çok vakit ayırmadığı, beslenme ve fiziksel aktivitelere önem verdiği ve çok disiplinli 

ve planlı yaşadıkları görülebilir. Hatta günün bayağı ciddi bir kısmını okumaya ve öğrenmeye 

ayırdıklarını ifade ederler. İnsanların fiziksel ihtiyaçlarının yanında düşünsel ihtiyaçları da 

olduğu açıktır, fakat zaman iyi planlanmazsa kimse bu ihtiyaçlarını karşılamaya fırsat bulamaz. 

Danimarka’da ortaya çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan, insanların hayatlarında belirlediği 

hedefleri ve hayat kalitesini birebir etkileyen zaman yönetiminin amacı insanların zamanlarını 

planlayarak en verimli şekilde kullanmasıdır.  Modern çalışma düzeninin hepimizin hayatının 

merkezinde olduğu günümüzde başarıya ulaşmak isteyenler zaman yönetimine önem 

vermelidirler. Zaman yönetimi, öncelikli işleri sıraya koyma ve zamanı programlama, 

planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinden oluşur ( Erdem vd. 2005). Zamanı sadece 

planlamak yetmez, koyulan hedeflere ne kadar uyulduğu ve hedeflerin ne kadarının 

gerçekleştirildiğinin kontrolü her zaman yapılmalıdır. 

Zaman yönetimi sayesinde çok miktarda işi daha az zamanda bitirme sağlanır, bu da zamanın 

en verimli şekilde kullanılması anlamına gelir. Kişiler amaçlarına ulaşmak için gerçekten istekli 

iseler, amaçların belirlenmesinin yanında zamanı harcamaya sebep olan kötü alışkanlıklardan 

da uzak durmaları gerekir. Sigara, çay kahve molaları, arkadaş ve akrabalarla uzatılan telefon 

sohbetleri, sosyal medyada geçirilen zamanlar vb. bizlere zamanımızı boş yere harcattıran boş 

alışkanlıklardır. İşin kötü yanı hayatımızın bir parçası olan bu alışkanlıkların farkında bile 

olmayız çoğu zaman. Ancak günün sonunda bitmemiş işleri görünce anlarız ne kadar zaman 

kaybettiğimizi. Günümüz yaşamında zamanın ne kadar önemli bir unsur olduğu ve zaman 

harcattırıcıların ne kadar fazla olduğu düşünülürse, insanların hayatlarını planlamasının ve 

zamanını yönetmesinin önemi daha çok ortaya çıkar (Demirtaş ve Özer,2002; Cemaloğlu ve 

Filiz,2010). Y ve Z kuşağı diye tanımladığımız günümüz gençleri de bir yandan sınavlar bir 

yandan gençlikle ilgili problemlerle uğraşırken onlar da zamanın azlığından yakınırlar ve işlerin 

yetişmemesinden şikâyet ederler. Üniversite öğrencileri de zamanlarının olmadığını öne 

sürerler ve bu da işleri zamanında bitirememeleri ve hayal kırıklığı ile son bulur. Oysa ki başka 

yaşıtları hem işlerini yetiştirirler hem de sosyal hayata vakit ayırırlar. Zaman yönetimini 

becerebilen öğrenciler yapılacak işlerden daha fazla verim almak için zamanlarını iyi planlar, 

yapılacak işleri önceden belirler, işleri sıraya koyar ve amaçlarına daha kolay ulaşırlar. 

Bu çalışmanın amacı Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ikinci 

sınıf öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisini ortaya 

çıkarmaktır. 
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2. YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri 

oluşturmaktadır. Dokuz programda okuyan öğrencilerden 270 tanesi ile görüşme yapılmıştır. 

Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemi seçilmemiş, yüksek okuldaki tüm ikinci sınıf 

öğrencilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Anket süreci sonundaokula devam eden öğrencilerin 

%95’ine ulaşılmıştır.  Anket yöntemi olarak Britton ve Glynn (1991) tarafından geliştirilen 

ölçek esas alınmıştır. Araştırmada bu ölçeğin Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanması yapılan Zaman Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Ölçeği Zaman 

Planlaması, Zaman Tutumları ve Zaman Harcayıcılar olarak üç alt boyuttan oluşan ve 5’li 

Likert (Likert,1932) tipinde bir ölçektir ve 27 sorudan oluşmaktadır. Anketteki ilk 6 soru ise 

öğrencilerin demografik ve kişisel özelliklerine aittir. Öğrencilerin isim, telefon, adres gibi 

kişisel bilgileri anketlerde sorulmamıştır. İstatistiksel analizler sırasında, ki-kare testi, 

korelasyon ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 21 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilere ait demografik özellikler, günlük sosyal medya kullanımı, 

günlük internet kullanımı ve anketin uygulandığı güne kadarki akademik not ortalamalarına 

ilişkin sorular sorulmuş ve  sonuçlar Tablo 1 de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Sonuçlar 

 Sayı (N) Yüzde(%) 

Cinsiyet   

Kız 175 63,9 

Erkek 99 36,1 

Yaş   

18-19 188 68,6 

20-21 54 19,7 

21’den büyük 32 11,7 

Gelir   

250 Tl den az 145 52,9 

250-500 62 22,6 

501-750 18 6,6 

751-1000 17 6,2 

1000 TL den fazla 32 11,7 

Günlük sosyal medya kullanımı   

30 dk dan az 42 15,3 

30-60 dk 47 17,2 
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Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin %60’tan fazlasının kızlardan ve 500 TL altı geliri 

olanlardan oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin %68’i 19-20 yaş arasındaki gençlerden 

oluşmaktadır. Öğrencilerin yalnızca %32’si sosyal medya araçlarını 1 saatten az 

kullanmaktadır. Akademik başarı ortalaması genel olarak 71-80 puan  aralığındadır. 

Öğrencilerin Zaman Yönetimi Ölçeği alt boyutlarına ait sorulara verdiği cevapların ortalama 

ve standart sapmaları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Zaman Ölçeği Tutumlarına Ait Ortama ve Standart Sapma 

Zaman Ölçeği Yönetimi Ölçeği Alt Boyutları Ortalama Standart Sapma 

Zaman Planlaması 3,33 1,10 

Zaman Tutumları 2,98 1,11 

Zaman Harcattırıcılar 2,61 1,14 

Genel 2,98 0,89 

Tablo 2’de görülen Zaman Yönetimi ölçeği alt boyutları incelendiğinde en yüksek ortalamanın 

zaman planlamasında olduğu görülmektedir. Bunu zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar 

boyutu izlemiştir. Zaman yönetimi ölçeği ortalaması 2,98 olup 5 üzerinden değerlendirildiğinde 

oldukça düşük sayılabilir. Ölçeğin güvenirliğine ait yapılan analiz sonucu Cronbach alpha 

(Cronbach,1951) katsayısı 0,702 bulunmuştur ve bu değer sosyal bilimler alanındaki çalışmalar 

için kabul edilebilir bir değerdir. 

Değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS 21 programı ile analiz edilmiş ve akademik başarı ile 

zaman yönetimi alt boyutları arasında pozitif yönde korelasyonlar bulunmuştur. Akademik 

başarı ile zaman planlayıcılar alt ölçeği arasında (r=0,156, p<0,05) düzeyinde olumlu bir ilişki 

1-2 saat 100 36,5 

3-4 saat 51 18,6 

4 saatten fazla 34 12,4 

Günlük sosyal medya dışındaki internet kullanımı   

30 dk dan az 33 12,0 

30-60 dk 28 10,2 

1-2 saat 66 24,1 

3-4 saat 72 26,3 

4 saatten fazla 75 27,4 

Akademik not ortaması   

60 ‘tan düşük 14 5,1 

61-70 71 25,9 

71-80 138 50,4 

81-90 51 18,6 

Toplam 274 100 
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tespit edilmiştir. Akademik başarı ile zaman tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde (r=0, 

211, p<0,05) düzeyinde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Akademik başarı ile zaman 

harcattırıcılar alt ölçeği arasında da (r=0,203, p<0,05) anlamlı bir ilişki vardır. Zaman yönetimi 

ölçeği ortalaması ile akademik başarı arasında (r=0,240, p<0,05) anlamlı bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, zaman yönetimi becerisi akademik başarıyı 

doğrudan etkilemektedir. 

Günlük sosyal medyayı az kullanma ile zaman yönetimi arasında önemli bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir (r=0,167, p<0,05). Sosyal medyayı az kullanan öğrenciler zamanını daha iyi 

yönetme becerisine sahiptir denilebilir. Aynı şekilde sosyal medya dışında interneti az kullanma 

ile zaman yönetimi becerisi arasında olumlu bir ilişki vardır (r=0,149, p<0,05). Demografik 

değişkenler ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, yaş faktörünün etkili 

olduğu ve daha büyük yaştaki katılımcıların daha iyi zaman yönetimi becerisine sahip olduğu 

görülmüştür (r=0,123, p<0,05). Katılımcılar içinde kız ve erkek öğrencilerin arasında zaman 

yönetimi açısından fark bulunamamıştır. (X2= 9,107,  p>0,05). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüz dünyasında herkes bir yerlere yetişmeye çalışırken ve zamanla yarışırken, zamanı 

yönetmek bireyler için vazgeçilmez olmuştur. Bu yüzden bireyler hayatlarında zorlukları en 

aza indirgemek ve verimli yaşamak için zamanlarını iyi planlamalıdırlar. Üniversite öğrencileri 

de herkes gibi zaman harcatıcılardan uzak durabilmek ve akademik başarıyı yakalamak için 

zamanlarını doğru planlamalıdırlar. Faydası olmayan günlük anlıkları terk etmeli bunların 

yerine daha verimli işleri, sporu, kültür ve sanatı, sosyal sorumluluk ve topluma faydalı yönleri 

olan faaliyetleri koymalıdırlar. Zamanını iyi planlayan gençler sadece akademik başarılarını 

yükseltmekle yetinmez tüm bu doğru alışkanlıkları da hayatlarının bir parçası yaparlar. 

Bu çalışmada yaş ile zaman yönetimi açısından pozitif ilişki bulunmuştur, yaş arttıkça, 

öğrencilerin zaman yönetimi becerileri artmaktadır. Bulduğumuz sonuçlar geçmişte zaman 

yönetimi ve yaş arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur (Başak vd, 

2002; Trueman ve Hartley,1996; Güleç vd, 2013;Anaheim vd. 2013) . 

Demografik faktörlerden cinsiyet değişkeni ile zaman yönetimi becerisi arasında çalışmamızda 

herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç alan yazındaki bazı çalışmalar ile benzer 

sonuçlar gösterirken (İşcan,2008; Erdem vd. 2005), kız öğrencilerin zamanını daha iyi 

yönettiğini bulan bazı çalışmalar ile çelişmektedir (Britton ve Tesser,1991; Tektaş ve Tektaş, 

2010; Macan vd, 1990) 

Çalışmada zaman yönetimi becerisi ile öğrencilerin akademik başarısı arasında olumlu yönde 

bir ilişki bulunmuştur, bu sonuçlar geçmişte öğrencilerin akademik başarısı ile zaman yönetimi 

becerisi arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalar ile uyumlu sonuçlara ulaşmıştır (Başak vd, 

2002; Alay ve Koçak,2002; Demirtaş ve Özer,2002; Cemaloğlu ve Filiz,2010). 
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Çalışmamızın sonuçları göstermiştir ki, zamanını iyi planlayan ve yöneten öğrenciler 

zamanlarını daha verimli kullanmakta, sonuç olarak da akademik başarına yansıdığını 

görmektedirler. Öğrencilerin kendilerine zaman harcattıran yararsız alışkanlıklarından 

kurtulmaları ve zamanlarını daha doğru işler için harcamalıdırlar. Zamanın hayatımızdaki en 

değerli servet olduğu düşünüldüğünde öğrenciler için başarının yolunun zaman yönetiminden 

geçtiği açıktır. 
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BATMAN İLİNDE KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE GÖREV YAPAN 

YÖNETİCİLERİN İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Süreyya YİĞİTALP RENÇBER 1 

Ahmet Tevfik OZAN 2 

Ali CEYLAN3 

Özet 

İş doyumu, bir kişinin iş yerindeki işe ilişkin deneyimleri ve işe atfettiği değerlerinin yarattığı duygusal hoşnutluk 

durumu biçiminde tanımlanmaktadır. Bu araştırma batman kent merkezinde kamu ve özel hastanelerde görev 

yapan yöneticilerin iş doyumu düzeyleri ve iş doyumu düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır.  

Kesitsel nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Batman Kent Merkezinde Kamu ve Özel Hastanelerde görev 

yapmakta olan tüm yöneticiler (120 kişi) oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış, 101‟ine 

ulaşılmıştır (cevaplılık oranı: %84.16). Araştırmanın verileri; birinci bölümde yöneticilerin demografik 

özelliklerinin değerlendirilmesine, ikinci bölümde ise iş doyumu düzeyleri ve iş doyumu düzeylerini etkileyen 

faktörlere yönelik soruların yer aldığı bir ankette ile toplanmıştır. Verilerin analizi t testi ve tek yönlü varyans 

analizi kullanılarak yapılmıştır.  

Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin %64.4‟ü erkek, %35.6‟sı kadın olup, yaş ortalamaları 36.87±7.48‟dir. 

Yöneticilerin %77.2‟si evli, %41.6‟sı lisans mezunudur. Yöneticilerin %43.6‟sı devlet hastanesinde, %56.4‟ü 

özel hastanede çalışmaktadır. Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyetlerine göre iş doyumu puanları 

karşılaştırıldığında, erkek yöneticilerin toplam iş doyumu puanı (153.56±14.31) kadın yöneticilerin toplam iş 

doyumu puan ortalamasından (147.58±14.83) daha yüksek bulunmuştur ve iş doyumunun alt boyutlarından terfi 

ve ilerleme, iletişim alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Yöneticilerin 

çalıştıkları kurum ile iş doyumu puanları karşılaştırıldığında, Özel hastanelerde çalışan yöneticilerin toplam iş 

doyumu puanı (154.28±15.63) devlet hastanelerinde çalışan yöneticilerin toplam iş doyumu puan ortalamasından 

(147.75±12.669) daha yüksek bulunmuştur ve iş doyumunun alt boyutlarından terfi ve ilerleme, ast üst ilişkileri 

alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur ( p<0.05).  

Sonuç olarak; Batman Kent Merkezinde görev yapan yöneticilerin bu araştırmada ast üst ilişkileri alt ölçeğinde 

en yüksek iş doyumu puanına, ödüller ve özendirme alt ölçeğinde en düşük iş doyumu puanına sahip oldukları 

görülmektedir. Bu tür araştırmalar doğrultusunda yöneticilerin iş doyum düzeylerini artırıcı etkenler olarak 

ödüller ve özendirmeye yönelik iyileştirici çalışmalar planlanması düşünülebilir.   

Anahtar Kelimeler: Hastane Yöneticisi, İş Doyumu, İş doyumunu Etkileyen Faktörler. 
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BATMAN IN HEALTH SECTOR EXECUTIVES WORKING IN PUBLIC AND 

PRIVATE HOSPITALS AND FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AND 

JOB SATISFACTION 

 Abstract 

Job satisfaction is the state of emotional gladness which is created by the experience that is related to a person’s 

job in the workplace and by the values he attributes to the job. This research has been made so as to examine the 

managers’, who are working in the state and private hospitals in Batman city center, job satisfaction level and to 

examine the factors which influence job satisfaction levels.  

The frame of this research, which is a cross-sectional and definitive research, is composed of all of the managers 

working in state hospitals and private hospitals (120 people) in Batman city center. All of the frame comes under 

the research. 101 of them has been reached (Responding rate: 84.16%) Data of the research; in the first part there 

are questions related to evaluation of managers’ demographical qualifications and in the second and third parts 

there are questions related to job satisfation levels and factors influencing job satisfaction levels. Analysis of the 

data has been made by using t test and single direction variance analysis. 

Of the managers who are in the extent of the research, 64.4% are male, 35.6% are female, 77.2% are married and 

30.7% have bachelors degree. 43.6% of the managers work in the state hospitals while 56.4% of them work in 

private hospitals. An important statistical difference has been found in the managers’ sub-dimension of  promotion 

and advance and communication of job satisfaction subscale according to their gender (p<0.05). Male managers’ 

point average of Promotion and Advance job satisfaction subscale has been found as 16.33±2.65, while female 

managers’ average of Promotion and Advance job satisfaction subscale has been found as 14.80±3.21 (p=0.011). 

Male managers’ point average of communication job satisfaction subscale has been identified as 21.20±3.29, 

while female managers’ point average of communication job satisfaction subscale has been identified as 

19.50±3.22 (p=0.014). It has been determined that male mangers’ total job satisfaction is higher than of female 

managers’. When managers’ organisation in which they are work and their job satisfaction point is compared, 

statistically meaningful differences have been found between state hospitals and private hospitals in the sub-

dimensions of job satisfaction and in the advance and line relationships sub-dimensions (p<0.05). 

Consequently, it is seen that in this research managers’ working in Batman city center have got the highest job 

satisfaction point in line relationship subscale and they have got the lowest job satisfaction point in prizes and 

encouragement subscale. In accordance with this kind of research, it can be thought to make recuperative studies 

aimed at prizes and encouragement as the factors increasing the managers’ job satisfaction levels. 

Key Words : Hospital Manager, Job Satisfaction, Factors influencing Job Satisfaction. 

1. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastaneleri; "müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon vb. sağlık 

hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar" olarak 

tanımlamaktadır (Seçim, 1991).  

Ülkenin sağlık düzeyini en iyi seviyeye çıkarmak, sağlığını bir şekilde yitirmiş ya da yitirecek 

olan insanların tedavilerini en verimli ve etkin biçimde gerçekleştirmek hastane yönetiminin en 

önemli amaçları arasında bulunmaktadır (Karakılçık,1997).  

Yönetim; bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile 

koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç şeklinde ifade edilebilir. Süreç 



 

975 
 

olarak yönetim kavramı, başkaları vasıtasıyla iş görme ve önceden belirlenen hedeflere 

ulaşmanın söz konusu olduğu her durum için kullanılmaktadır. Yönetim kavramı, başta insanlar 

olmak üzere, parasal kaynakları donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri 

ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma 

süreçlerinin bütünüdür. Hastanelerin fonksiyonel yapısı; tıp hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, 

paramedikal hizmetler ve destek hizmetleri olmak üzere dört grupta incelenebilmektedir 

(Özdemir,2001),(Şimşek, 2002),(Çakıoğlu,2006). 

2. İŞ DOYUMU KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ  

İş doyumu, işin özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen ve 

çalışanın işinden hoşnutluk duymasını belirleyen bir olgudur (Muchinsky,2000). Başka bir 

tanıma göre de, iş doyumu kişinin, toplam iş çevresinden, örneğin işin kendisinden, 

yöneticilerden, çalışma grubundan elde etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir 

duygudur (Cribbin,1972).  

İş doyumunu, çalışanın yaptığı işe genel tutumu olarak tanımlamak mümkündür 

(Greenberg,2003), (Spector,1996), (Erdoğan,1996). Bir başka ifade ile iş doyumu, çalışanların 

yaptıkları işe karşı hissettikleridir. Dolayısıyla iş doyumu, işin kazandırdıklarıyla çalışanın 

beklentileri birbirine uyduğu zaman oluşmaktadır (Bingöl, 1990). İş doyumu, kişinin işine karşı 

sahip olduğu olumlu etki ya da duygulardır. İş doyumu, işgörenlerin işlerinden duydukları 

hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur (Davis, 1982).  

İşgörenler, yaşamlarının büyük bir bölümünü örgütlerde geçirir. Bu durum, işgörenlerin örgüt 

ortamında işlerinden duydukları hazzın önemini ortaya koymaktadır (Sarpkaya, 2000). Diğer 

bir ifadeyle, işgörenlerin işlerinden tatmin olmalarını sağlayacak olanakları sunmak onlardan 

yüksek performans alınmasını sağlayacak önemli bir etkendir. İş doyumu iki ana unsura 

bağlıdır (Bingöl, 1995).  

Bunlardan ilki bireyin yapısı, duyguları, düşünceleri ve istekleri ile içinde bulunduğu 

gereksinimler ve bunların şiddet dereceleridir. Bir diğer ifade ile fiziksel, ruhsal ve güvenlik 

gereksinimi ile bunların öncelikleridir. Bunun nedeni, bireyin motivasyonunun onun ihtiyaçları 

ve bu gereksinimlerin derecesi ile yakından ilgili olmasıdır. Gereksinimler bireyden bireye 

farklılık arz der. Her bireyin gereksinim ve beklentileri, o bireyin yaşı, cinsiyeti, içinde 

bulunduğu sosyo-ekonomik ortam tarafından etkilenir. İş doyumunu belirleyen ikinci unsur ise, 

iş koşullarıdır. işin fiziksel ve ruhsal koşulları ve koşulların iş görenin beklentilerine ne ölçüde 

cevap verdiğidir. Bu karşılama ölçüsünün büyüklüğü oranında, iş doyumu da yüksek olacaktır. 

Bir değer ifadeyle, bireylerin işlerinden aldıkları doyum, geniş ölçüde iş ve onunla ilgili her 

şeyin gereksinimlerini ve isteklerini karşılama dercesine bağlıdır. 

İş doyumunun üç önemli boyutu vardır (Stephen,1977):  
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1. İş doyumu, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Bu nedenle gözlenemez, sadece ifade 

edilebilir.  

2. İş doyumu genellikle beklentilerin ne ölçüde karşılandığının belirlenmesidir.  

3. İş doyumu, birbiriyle ilişkili çeşitli tutumları temsil eder. Bunlar işin kendisi, ücret, terfi 

olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları ile ilişkiler.  

3. BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin %35.6’sı (36 kişi) kadın, %64.4’ü (65 kişi) erkek 

olup, yaş ortalamaları 36.87±7.48 (min:21, max:54)’dir. Araştırmaya katılan yöneticilerin bazı 

sosyodemografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yöneticilere Ait Tanıtıcı Özellikler 

Demografik Özellikler Sayı % 

Cinsiyet (n=101)   

Erkek 65 64.4 

Kadın 36 35.6 

Yaş Grupları (n=101)   

18-25 8 7.9 

26-33 24 23.8 

34-41 42 41.6 

42 -54 27 26.7 

Medeni Durum (n=101)     

Evli 78 77.2 

Bekar 22 21.8 

Dul/Boşanmış 1 1.0 

Eğitim Durum (n=101)   

Sağlık Meslek Lisesi 7 6.9 

Önlisans 29 28.7 

Lisans 42 41.6 

Yüksek lisans 18 17.8 

Doktora 5 5.0 

Evlilik Yılı (n=78)   

1 Yıldan Az 5 6.4 

1-5 18 23.1 

6-10 14 17.9 

11-15 13 16.7 

16 Ve Üstü 28 35.9 

Eş Eğitim Durumu (n=78)   

İlköğretim Mezunu 23 29.5 

Lise Mezunu 25 32.1 

Üniversite Mezunu 30 38.5 

Eş Meslek Durumu (n=78)   

Ev Hanımı 42 53.8 

Memur 27 34.6 

İşçi 5 6.4 

Serbest Meslek 4 5.1 

Çocuk Durumu (n=78)   

Evet 76 97.4 
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Hayır 2 2.6 

Çocuk Sayısı (n=76)   

1-2 16 21.1 

3 Ve Üzeri 60 78.9 

Küçük Çocuk Olup Olmadığı (n=101)   

Evet 20 19.8 

Hayır 81 80.2 

Tablo 1’e göre ankete katılanların %77.2’si evli, %41.6’sının lisans mezunu, %35.9’unun 16 

ve üstü yıllık evli,  %38.5’inin eşlerinin üniversite mezun, %53.8’inin eşlerinin ev hanımı, 

%97.4’ü çocuk sahibi, %78.9’unun 3 ve üzeri çocuk sahibi ve %80.2’sinin küçük çocuk sahibi 

olmadığı görülmektedir.  

Çalışmada incelenen yöneticilerin çalışma hayatına ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir 

Tablo 2. Yöneticilerin Çalışma Hayatına İlişkin Bilgiler 

Çalışılan İşyeri Türü (n=101)  Sayı % 

Devlet 44 43.6 

Özel 57 56.4 

Çalışılan Birim(n=101)   

İdari Birim 52 51.5 

Tıbbi Birim 32 31.7 

Teknik Birim 5 5.0 

Yardımcı Hizmetler Birimi 12 11.9 

Meslek Yılı (n=101)   

1 Yıldan Az 6 5.9 

1-5 11 10.9 

6-10 22 21.8 

11-15 15 14.9 

16-20 47 46.5 

Çalışma Yılı (n=101)   

1 Yıldan Az 17 16.8 

1-5 36 35.6 

6-10 24 23.8 

11-15 10 9.9 

16 Ve Üstü 14 13.9 

Aylık Gelir (n=101)   

500-1499 19 18.8 

1500-2999 44 43.6 

3000-4499 22 21.8 

4500-5999 8 7.9 

6000 ve üzeri 8 7.9 

Gelirden Faydalanan Kişi Sayısı (n=101)   

1-2 21 20.8 

3-4 33 32.7 

5 Ve Üzeri 47 46.5 

Nöbet Tutma Durumu (n=101)   

Evet 22 21.8 

Hayır 79 78.2 

Nöbet Tutma Sıklığı (n=22)   

Haftada 1-2  Kez 12 54.5 

Haftada 3 Ve Üstü 6 27.3 
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Ayda 1-2 Kez 4 18.2 

Çalışma Saati (n=101)   

40 Saat ve altı 22 21.8 

41-48 Saat 26 25.7 

49-59 Saat 21 20.8 

60-69 Saat 23 22.8 

70 ve üstü 9 8.9 

Araştırmaya katılanların %43.6’sının devlet hastanesinde çalıştığı, %56.4’ü özel hastanede 

çalıştığı,  %51.5’inin idari birimlerinde yönetici olarak görev yaptığı, meslekte çalışma yıllarına 

göre bakıldığında %35.6’sının 1-5 yıl arasında meslekte olduğu, %16.8’inin yine 1 yıldan az 

kurumda çalıştığı görülmektedir(Tablo 2). Yine yöneticilerin, %21.8’inin aylık gelirinin 3000-

4499 TL, %46.5’inin gelirden faydalanan kişi sayısının 5 ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca yöneticilerin %78.2’sinin nöbet tutmadığı, %54.5’inin haftada 1-2 kez nöbet tuttuğu, 

%25.7’sinin haftada 40-48 saat çalıştığı ve %8.9’unun haftada 70 saat ve üstü saat çalıştığı 

görülmektedir. 

Çalışmada incelenen yöneticilerin işyerindeki konumları ve meslek hayatlarına ilişkin bilgiler 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Yöneticilerin İşyerindeki Konumları ve Meslek Hayatına İlişkin Düşünceleri 

Özellikler Sayı % 

İşyerindeki Konum (n=101)   

Kadrolu 53 52.5 

Geçici(Sözleşmeli) 48 47.5 

İşyerindeki Çalışma Pozisyonu (n=101)   

Başhekim Ve Yard. 13 12.9 

Başhemþire ve Yrd. 16 15.8 

Müdür ve Yrd. 51 50.5 

TIbbi hiz. sorumlu 11 10.9 

Teknik Hiz.Sorumlu 10 9.9 

Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu (n=101)     

Evet 81 80.2 

Hayır 20 19.8 

Hizmet içi Eğitim Yeterlilik Bulma Düzeyi(n=81)   

Çok Yeterli 8 9.9 

Yeterli 39 48.1 

Orta Düzeyde 30 37.0 

Kötü 3 3.7 

Çok Kötü/Yetersiz 1 1.2 

Öğretim Yeterlilik Bulma Düzeyi (n=101)   

Çok Yeterli 12 11.9 

Yeterli 49 48.5 

Orta Düzeyde 34 33.7 

Kötü 5 5.0 

Çok Kötü/Yetersiz 1 1.0 

Mesleği Kendi Seçme Durumu (n=101)   

Evet 79 78.2 

Hayır 22 21.8 
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Mesleği İsteyerek Seçme Durumu (n=101)   

Evet 68 67.3 

Hayır 33 32.7 

İşten Ayrılmayı Düşünme Durumu (n=101)   

Düşünmedim 66 65.3 

Düşündüm 35 34.7 

 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan yöneticilerin %52.5’inin kadrolu %47.5’inin geçici 

(sözleşmeli) olarak çalıştığı görülmektedir. Yine yöneticilerin %80.2’sinin hizmet içi eğitim 

aldığını, %48.1’inin aldıkları hizmet içi eğitimi yeterli düzeyde ve %48.5’inin ise okulda almış 

olduğu eğitimi yeterli bulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yöneticilerin %78.2’sinin mesleği kendi 

seçtiği, %67.3’ünün mesleği isteyerek seçtiği, %65.3’ünün ise işten ayrılmayı düşünmedikleri 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin iş doyumu alt ölçeklerinin ortalama puanlarının dağılımı 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Yöneticilerin İş Doyumu Alt Ölçeklerinin Ortalama Puanlarının Dağılımı (n=101) 

İş Doyumu Alt Ölçekleri 

 
Madde Sayısı 

 
S 

Terfi Ve İlerleme 5 15.79 2.94 

Ast Üst İlişkileri 5 22.45 4.13 

Kişilik 3 16.29 2.06 

Statü 3 10.22 1.56 

Zeka Ve Yetenek 5 18.64 2.33 

Ödüller Ve Özendirme 3 8.80 1.97 

Kararlara Katılma 3 9.78 1.81 

Birlikte Çalışan İşgörenler 4 13.39 1.83 

Fiziksel Koşullar 5 15.44 2.61 

İletişim 5 20.59 3.35 

Toplam İş Doyumu 41 151.43 14.71 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan yöneticilerin ast üst ilişkileri alt ölçeğinde en yüksek iş 

doyumu puanına, ödüller ve özendirme alt ölçeğinde en düşük iş doyumu puanına sahip 

oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Çalıştıkları Kuruma Göre İş Doyumu Alt Ölçeklerinin 

Ortalama Puanlarının Dağılımı Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Çalıştıkları Kuruma Göre İş Doyumu Alt 

Ölçeklerinin Ortalama Puanlarının Dağılımı (n=101) 

 İş Doyumu Alt Ölçekleri Çalıştıkları Kurum Sayı 

 

S t P 

Terfi Ve İlerleme Devlet 44 15.09 2.74 
-2.140 0.035 * 

Özel 57 16.33 3.00 

Ast Üst İlişkileri Devlet 44 20.95 3.31 
-3.370 0.001 * 

Özel 57 23.61 4.34 

X

X
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Kişilik Devlet 44 16.15 2.20 
-.589 0.557 

Özel 57 16.40 1.95 

Statü Devlet 44 10.06 1.48 
-.898 0.372 

Özel 57 10.35 1.63 

Zeka Ve Yetenek Devlet 44 18.20 2.59 
-1.672 0.098 

Özel 57 18.98 2.08 

Ödüller Ve Özendirme Devlet 44 8.63 1.83 
-.739 0.462 

Özel 57 8.92 2.08 

Kararlara Katılma Devlet 44 9.70 1.86 
-.376 0.708 

Özel 57 9.84 1.79 

Birlikte Çalışan İşgörenler Devlet 44 13.36 1.62 
-.155 0.877 

Özel 57 13.42 1.99 

Fiziksel Koşullar Devlet 44 15.47 2.30 
0.107 0.915 

Özel 57 15.42 2.84 

İletişim Devlet 44 20.09 3.50 
-1.329 0.187 

Özel 57 20.98 3.20 

Toplam Devlet 44 147.75 12.66 -2.257 0.26 

 Özel 57 154.28 15.63   

 

Araştırmaya katılanların görev yaptığı hastaneye göre iş doyumu puanları istatistiksel farklılık 

saptanmıştır. İş doyumunun alt ölçeklerinden terfi ve ilerleme, ast-üst ilişkileri, alt boyutlarında 

farklılık görülmüştür (p<0.05). Özel hastanelerde çalışan yöneticilerin toplam iş doyumu puanı 

(154.28±15.63) devlet hastanelerinde çalışan yöneticilerin toplam iş doyumu puan 

ortalamasından (147.75±12.669) daha yüksek bulunmuştur. 

4. SONUÇ 

Batman il merkezinde Kamu ve Özel Hastanelerde, araştırmaya katılan yöneticilerin 

%47.5’inin geçici(sözleşmeli), %52.5’inin kadrolu, olarak çalıştığı görülmektedir. Yine 

yöneticilerin %80.2’sinin hizmet içi eğitim aldığını, %48.1’inin aldıkları hizmet içi eğitimi 

yeterli düzeyde ve %48.5’inin ise okulda almış olduğu eğitimi yeterli bulduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca yöneticilerin %78.2’sinın mesleği kendi seçtiği, %67.3’ünün mesleği isteyerek seçtiği, 

%65.3’ünün ise işten ayrılmayı düşünmedikleri görülmektedir (Tablo 3). 

Bu araştırmada yöneticilerin iş doyumu alt ölçeklerinde “Ast üst İlişkilerinde” en çok doyuma 

sahip oldukları saptanmış olup daha sonra sırasıyla “İletişim”, “zeka” ve “yetenek”, “kişilik”, 

“fiziksel koşullar”, “terfi ve ilerleme”, “fiziksel koşullar”, “Birlikte çalışan işgörenler”, “statü”, 

“kararlara katılma”, “ödüller ve özendirme”  alt ölçekleri olduğu saptanmıştır. Yöneticilerin iş 

doyumuna en az katkıya sahip olduğu ölçek “kararlara katılma” ve “ödüller ve özendirme” 

olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan yöneticilerin iş doyum puanları ortalaması 

(151.43±14.71) bulunmuştur (Tablo 4). 

Öneriler 

Araştırma grubunu oluşturan Batman il merkezindeki hastane yöneticilerinin, her bir iş doyum 

etkeninden doyumsuz oldukları, toplam iş doyum düzeylerinin de çok düşük olduğu 
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bulunmuştur. Sonuç olarak; tüm yöneticilerin en az puan ortalamasına sahip oldukları iş 

doyumu alt ölçekleri, ödüller ve özendirme, kararlara katılma ve statüdür. Bunun için 

yöneticilerin görevleri ile ilgili yönetsel kararlara katılımlarının sağlanılması, hastanelerde 

çalışanların ödüllendirmesi için politikaların geliştirilmesi ve yöneticilerin davranışlarını en 

üste çıkarmak için kişiliğini ve statülüğünün yeterliliğinin tanınması önerilmektedir. Kısaca 

Önerilerimizi sıralarsak; 

1- Sosyal ve psikolojik ödül sistemlerinin uygulanması, 

2- Hastane başarısına katkıda bulunan yöneticilerin ödüllendirmesi 

3- Yöneticilerin kendilerinin de kararlara katılmasına olanak veren ve hastane içerisinde 

açık iletişim olanakları sağlayan yönetim biçimlerinin uygulanması, 

4- Ücret ile ve yükselme politikası yeniden gözden geçirilmeli, 

5- Yöneticilerin iş doyumunun arttırılması için yöneticilerin gereksinimleri doğrultusunda 

eğitim programları düzenlenmesi, 

6- Kurum içi iletişimin geliştirilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi, 

7- Hastanenin amaç, hedeflerini ve değerlerinin benimsemelerinin sağlanması, 

8- Öğrenim durumu ile ücret arasında koşutluk yaratılmalı, 

9- Hizmet içi eğitim ve gelişme olanakları sağlanmalı, 

10- Başarılı ve başarısız olanlar aynı şekilde değerlendirilmemelidir. 
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EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU 

 

Muhterem ALTIN 1 

Özet 

Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretimle ilgili olarak kendisine verilmiş olan görevlerin büyük bir kısmını eğitim 

kurumları aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu nedenle eğitim sisteminin başarısı, büyük ölçüde eğitim 

kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Türkiye’deki eğitim kurumlarının başarısını etkileyen birden 

fazla etken vardır. Bu etkenlerin başında ise eğitim kurumlarının yönetimi gelmektedir. Çünkü gerekli yeterliklere 

sahip kişiler tarafından ve gerektiği gibi yönetilmeyen bir kurumun hedeflerini gerçekleştirmesi beklenemez. Aynı 

zamanda eğitim kurumlarında yetkin yöneticiler görevlendirilmediği sürece bakanlığın eğitim sisteminde yapmaya 

çalıştığı değişiklikler de tam olarak hayata geçirilemez ve istenen amaca ulaşamaz. Bu bakımdan Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından yakın bir zamanda kamuoyuna duyurulan 2023 Eğitim Vizyonunun gündemde olduğu bir 

dönemde, eğitim kurumlarının gerekli niteliklere sahip kişiler tarafından yönetilip yönetilmediğini tartışmak 

gerekir. Genel anlamda eğitim yöneticiliğinin durumunu mevcut uygulamalardan hareketle değerlendiren bu 

çalışmanın üç amacı vardır.  Birincisi, hali hazırda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumu 

yöneticilerinde aranan genel ve özel şartların neler olduğunu, bakanlıkça aranan şartların eğitim kurumu 

yöneticiliği için yeterli olup olmadığını tartışmaktır. İkincisi, yönetici seçme ve görevlendirme sürecinin nasıl 

işlediğini ve mevcut sistemle seçilerek görevlendirilen yöneticilerin başında bulundukları kurumları nasıl 

yönettiklerini ortaya koymaktır. Üçüncüsü ise mevcut durumdan hareketle bundan sonra neler yapılabileceğine 

dair bazı önerilerde bulunmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Eğitim Kurumu, Müdür, Müdür Yardımcısı, Sınav. 

CURRENT SITUATION OF EDUCATION MANAGEMENT 

 Abstract 

The Ministry of National Education carries out most of the duties assigned to it in relation to education and 

training through educational institutions. Therefore, the success of the education system depends, to a large extent, 

on the achievement of the objectives of the educational institutions. There are multiple factors that affect the 

success of educational institutions in Turkey. An important factor is the management of educational institutions. 

Because an organization that is not properly managed by the people with the necessary qualifications cannot be 

expected to achieve its goals. At the same time, the changes that the ministry tries to make in the education system 

cannot be fully implemented and it cannot reach the desired purpose unless proficient managers are appointed in 

the educational institutions. In this respect, it is necessary to discuss whether the educational institutions are 

managed by qualified people at a time when the 2023 Education Vision, which was recently announced to by the 

Ministry of National Education, is on the agenda. In general terms, there are three aims of this study which 

evaluates the situation of education management based upon current practices. The first is to discuss what the 

general and special requirements currently sought by the Ministry of National Education are, and whether the 

requirements sought by the Ministry are sufficient for the management of the educational institutions. The second 

is to show how the process of selecting and appointing managers works and how the managers appointed by the 

existing system manage the institutions. The third is to make some suggestions about what can be done from now 

on. 

                                                           
1 Dr., Maarif Müfettişi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, altinm2010@hotmail.com 
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1. GİRİŞ 

Genel olarak eğitim kavramı, ‘’Bireyde kendi yaşantıları yoluyla kalıcı izli ve istendik davranış 

değişikliği oluşturma süreci’’ (Güneş, 2015, s.137) şeklinde açıklanmaktadır.  Eğitim yönetimi 

kavramı ise ‘’Toplumun eğitim gereksinmesini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü 

önceden belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için etkili bir şekilde işletme, geliştirme ve 

yenileştirme süreci’’ (Güneş, 2015, s.148) olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan ‘’Eğitim 

yönetimi bir toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan eğitim sisteminin 

ve eğitim sisteminde yer alan bütün örgütlerin yönetimini kapsamaktadır.’’ (Ilgar, 2005, s.14) 

Türkiye’de tüm eğitim sistemini yönetmek Millî Eğitim Bakanlığının görevidir. Millî Eğitim 

Bakanlığı bu görevini merkez teşkilatı, il ve ilçelerde il milli eğitim müdürlüğü, okullarda ise 

okul müdürlüğü aracığıyla yerine getirmektedir. Bu nedenle eğitim yöneticiliği konusu 

tartışılırken en başta Millî Eğitim Bakanlığından başlanarak, sırasıyla il, ilçe milli eğitim 

müdürlükleri ve son olarak okul yöneticiliğinin tartışılması gerekmektedir. Ancak tüm bunların 

ele alınması bir bildirinin boyutlarını aşacağından, eğitim sistemi içinde en önemli konumda 

olan okul yöneticiliği ele alınacaktır. Okullarda yönetici olarak okul müdürü ve müdür 

yardımcıları görev yapmaktadır. Ancak bu çalışmada, konu daha çok okul müdürlüğü etrafında 

tartışılacaktır. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul 

ve lise müdürlerinin nasıl seçildikleri, bu okulların müdürlerinin seçilmesinde bakanlıkça 

belirlenen kriterlerin yeterli olup olmadığı konusu ele alınacaktır. Sonrasında ise mevcut 

yönetici seçme sistemin sonucu olarak okullarda kaç tip müdürün ortaya çıktığı ve bunların 

okulları nasıl yönettikleri ortaya konulacaktır. Son olarak okulların daha verimli ve etkin olarak 

yönetilebilmesi için nelerin yapılması konusunda bazı önerilerde bulunulacaktır. 

2. EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİ VE BU GÖREVLER İÇİN 

MÜDÜRLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nde yapılan 

tanımlara göre,  

Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 

faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için 

program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına 

uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal 

hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları … Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini 657 

sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci 

görev kapsamında yürütenleri, ifade eder. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:4)  

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde birbirinden farklı eğitim 

kurumları mevcuttur. Bu eğitim kurumları içinde sayıca fazla olan kurumlar ise anaokulu, 
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ilkokul, ortaokul ve liselerdir. Bu nedenle öncelikle bu okullarla ilgili   yönetmeliklere göre 

okul müdürlerinin görevlerinin neler olduğu ve okul müdürlerinin bu görevlerini yerine 

getirebilmeleri için hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğine bakmak yararlı olacaktır. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nde okul müdürünün görevleri ile ilgili olarak,  

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla 

birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, 

personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, 

güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile 

Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer 

görevlerin yerine getirilmesini sağlar. (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Madde:39)  

İfadelerine yer verildiği görülmektedir. Ortaöğretim kurumları olan lise müdürlerinin görevleri 

ile ilgili olarak ise, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 77. 

Maddesinde,  

(1) Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, 

verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum 

kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel 

ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, 

zamanı ve tüm imkânları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır. 

(2) Okul yönetimi; 

a) Araştırma ve planlama, 

b) Örgütleme, 

c) Rehberlik, 

ç) İzleme, denetim ve değerlendirme, 

d) İletişim ve yönetişim 

görevlerini yerine getirir. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:77)  

ifadelerine yer verilerek okul yöneticilerinin görevi ile ilgili olarak genel bir çerçeve çizilmiştir.  

Aynı yönetmeliğin 78. Maddesinde ise,  

Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, 

yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla 

yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu 

bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Madde:78/1) 

denilmiş ve maddenin devamında da okul müdürünün görevleri maddeler halinde detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:78).  



 

986 
 

Yönetmeliklerin anılan bu maddelerinden de anlaşılacağı gibi, okul müdürlerinin çok sayıda 

görevi vardır. Okullardaki tüm iş ve işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktan okul 

müdürleri sorumludur. Okul müdürlerinin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için birçok 

niteliğe sahip olmaları gerekir. Bu niteliklerin bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür.  

Öncelikle okul müdürlerinin çok iyi bir eğitim bilgisine sahip olmaları gerekir. Okul 

müdürlerinin birinci derecedeki görev ve sorumluluğu okullardaki eğitim öğretim 

faaliyetlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmasını sağlamak olduğundan, sadece 

kendi branşlarında değil, okullarda işlenen tüm derslerin öğretim programlarından, derslerin 

işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler ile bu derslerle ilgili ölçme ve değerlendirmenin 

nasıl yapılacağını da bilmeleri gerekir.  

Okul müdürlerinin çok iyi bir mevzuat bilgisine sahip olmaları gerekir. Devlet memurluğu, 

milli eğitim teşkilatı ve eğitimle ilgili kanunların yanı sıra, müdürü oldukları okulun türüne göre 

çok sayıda yönetmeliği de bilmeleri gerekir.  

Okullardaki insan kaynağı ile ilgili iş ve işlemleri nasıl yapmaları gerektiği konusunda yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir. Öğretmenlerin ve diğer personelin işe başlaması, 

ayrılması, yetiştirilmesi, adaylık işlemlerinin yürütülmesi gibi konuları bilmeleri gerekir. Aynı 

zamanda öğrencilerle ilgili kayıt, kabul, nakil, staj, mezuniyet gibi işlemlerin nasıl yapıldığına 

dair hem teorik hem de pratik bilgilere sahip olmaları da gerekir.  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan MEBBİS, e-okul, EBA vb. sistemlerin nasıl 

kullanıldığını bilmeleri ve bu sistemlerden aktif bir şekilde yararlanmaları gerekir.  

Okullardaki mali iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli olan bilgi ve becerilere 

sahip olmaları gerekir. Bu çerçevede okul aile birliği ile ilgili iş ve işlemler ile okula tahsis 

edilen ödeneklerin kullanılması ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını, ihale mevzuatını ve ihale 

süreçlerini iyi bilmeleri gerekir.  

Taşıma merkezi olan okullarda görev yapan okul müdürleri yukarıda sayılan konulara ek 

olarak, aynı zamanda, taşıma, servis araçları ve öğrencilere verilen yemeklerle ilgili iş ve 

işlemleri de bilmeleri ve bu işleri de yönetebilmeleri gerekir. 

Okul müdürlerinin sahip olmaları gereken niteliklere dair listeyi daha da uzatmak mümkündür. 

Ancak yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı gibi okul müdürlerinin görevleri çok ve 

çeşitlidir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için müdürlerin birçok konuda yeterli bilgiye 

sahip, çok yönlü düşünebilen, karar verebilen, sağlam bir kişiliğe sahip hem yaş hem tecrübe 

açısından belli bir olgunluğa erişmiş kişiler olması gerekmektedir.  
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3. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİM KURUMLARINDA 

MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANAN GENEL VE 

ÖZEL ŞARTLAR 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre 

eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerde aranan genel şartlar şunlardır: 

a) Yükseköğretim mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 

atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 

birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu 

yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. 

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler 

bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu 

yükümlülükten muaf tutulmuş olmak. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:5)  

Bu genel şartlar hem müdürler hem de müdür yardımcıları için aranan ortak şartlardır. Müdür 

olarak görevlendirileceklerde aranan özel şartlar ise aynı yönetmeliğin altıncı maddesinde 

sıralanmıştır. Bu maddedeki açıklamalara göre,  

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 

a) Müdür olarak görev yapmış olmak. 

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı 

veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. 

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

(2) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; 

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar 

öğretmenleri kapsamında olmak, 

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan 

öğretmeni olmak, 

şartları aranır. 

(3) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması 

hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:6)  

Müdür olarak görevlendirilecek kişilerde aranan genel ve özel şartlar değerlendirildiğinde, 

özellikle özel şartların son derece sınırlı ve yetersiz olduğu söylenebilir. Okul müdürü 

olabilmek için hem öğretmenlikte hem de okul yöneticiliğinde belli bir tecrübe sahibi olmak ve 

okul yönetimi ile ilgili konularda da yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Oysa özel şartlara 
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bakıldığında bir yıllık bir yöneticilik tecrübesinin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Örneğin 

on beş öğrencisi olan köydeki bir ilkokula tek başına atanan ve orada müdür yetkili öğretmen 

olarak görev yapan bir kişinin buradaki tecrübesi müdür olarak görevlendirilmesi için yeterli 

kabul edilmektedir. Oysa böyle bir okulda, edinilecek tecrübe ile iki bin öğrencisi olan ve çok 

sayıda öğretmenin görev yaptığı bir okulu yönetmek çok zordur. Aynı zamanda özel şartlar 

arasında eğitim yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmak gibi şartların yer almamış 

olması büyük bir eksikliktir.  

4. EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİN SEÇİLMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘’Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü 

sınav sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden 

yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre 

yapılır.’’ (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 

Madde:14) 

Okul müdürü olmak isteyen adaylar için öncelikle ‘’Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Ek ibare:RG-12/1/2019-30653) veya Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan 

üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.’’ (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:15) Okul yöneticisi adaylarına soru 

sorulan,  

1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır: 

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35. 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10. 

c) Değerler eğitimi: %5. 

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5. 

d) Eğitim bilimleri: %35. 

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli 

ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu 

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı 

Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:16)  

Yazılı sınavda başarılı olan okul müdürü adayları,  

il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim 

müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il 
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millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden (Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:10)  

oluşturulmuş olan komisyon tarafından sözlü sınava tabi tutulur.  Komisyon tarafından sorulan 

sorular aracığıyla,  

Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20, 

c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20, 

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. (Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:20)  

Yapılan ‘’Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.’’ (Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:21) ‘’Yazılı ve sözlü 

sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda 

bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının (Değişik ibare:RG-

12/1/2019-30653) %80’i ile sözlü sınav puanının (Değişik ibare:RG-12/1/2019-30653) 

%20’si dikkate alınarak belirlenir.’’ (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Görevlendirme Yönetmeliği, Madde:24)  

Müdür adaylarına yönelik olarak yapılan yazılı sınav değerlendirildiğinde, bu sınavın okul 

müdürlerinde bulunması gereken nitelikleri ölçmede yetersiz olduğu söylenebilir. Örneğin bu 

sınavda mevzuat konularının ağırlığı sadece yüzde ondur ve bazı kanunlarla sınırlıdır. Okul 

müdürlerinin sınavda soru sorulan kanunları bilmeleri yararlı olmakla birlikte, sadece bunları 

bilmeleri yeterli değildir. Çünkü okullar sınavda soru sorulan kanunlardan daha çok 

yönetmeliklere yönetilmektedir ve her okul müdürünün çok sayıda yönetmeliği bilmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda sınavda soru sorulan bazı kanunların doğrudan okul müdürlüğü 

ile bir ilgisi de yoktur. Örneğin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun bunlardan birisidir.  

Sözlü sınav ise yazılı sınava göre çok daha problemlidir. Sözlü sınavda okul müdürü adaylarına 

komisyon tarafından kısa bir süre içinde birkaç soru sorulmakta ve verilen cevaplara göre bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Oysa sözlü sınavda ölçülmek istenen bazı özelliklerin sadece 

soru sormak suretiyle ve bir sınav ortamında ölçülmesi mümkün değildir. Bunların ölçülmesi 

için daha geniş bir zaman aralığı ve daha farklı yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda sözlü sınav komisyonunun oluşumunda da problem vardır. Öncelikle böyle bir 

komisyonunun farklı niteliklere sahip ve uzman kişilerden oluşturulması gerekirken, tamamının 

il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinden oluşturulması büyük bir eksikliktir. Sınava giren 
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adaylardan daha fazla ve farklı bir eğitim almamış kişilerden oluşturulan bir komisyonun 

sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme yapması beklenemez. 

Sözlü sınavla ilgili diğer bir sorunda bu sınavda bazı kişilere yüksek, bazılarına ise düşük 

puanların verildiğine dair iddialardır. Özellikle geçmiş yıllarda çokça dile getirilen bu iddiaların 

varlığı, sözlü sınava olan güveni azaltmıştır. Bu durum sözlü sınavda başarısız olduğu belirtilen 

kişilerin yanı sıra başarılı olan kişileri de olumsuz etkilemektedir. Sözlü sınavda haksız yere 

başarısız sayıldığını düşünen kişiler mutsuz olmakta, motivasyonları düşmekte ve sisteme olan 

güvenleri azalmaktadır. Bu sınavda başarılı sayılan kişiler ise kayırılmış, hak etmediği halde 

yönetici yapılmış olan kişiler olarak görülebilmektedir.  

Eğitim kurumlarının yönetimi konusunda sorunların var olduğunu aslında Millî Eğitim 

Bakanlığı da kabul etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim 

Vizyonu belgesinde okul yöneticiliği ile ilgili olarak,  

Eğitim sisteminde, eğitim politikaları başta olmak üzere müfredat, materyal, teknoloji gibi alanlarda 

yapılan her türlü reform ve iyileştirme çabalarının başarısı, uygulamada büyük ölçüde öğretmenlerin ve 

okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerine, algılarına ve adanmışlıklarına bağlıdır. Bu çerçevede 

odağında çocuğun refahı olan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanmasında, öğretmen ve 

okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu önceliği temel 

alarak öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenimle 

desteklenerek yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modeli oluşturulacaktır. (2023 Eğitim Vizyonu, 

s.41) 

‘’Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir 

kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.’’ (2023 Eğitim Vizyonu, s.43) ‘’Okul yöneticiliği 

profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde 

yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir.’’ (2023 Eğitim Vizyonu, s.44) ‘’Okul 

yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer 

nesnel ölçütler kullanılacaktır.’’ (2023 Eğitim Vizyonu, s.44) İfadelerine yer verilmiş, ‘’Hazine 

ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan’’ ve Cumhurbaşkanın 4 

Ekim 2019 tarihli ve 1648 sayılı kararı ile onaylanan Orta Vadeli Plan’da da ‘’okul yöneticiliği 

güçlendirilecek’’ ifadesine yer verilmiş ve bu sürecin ‘’Aralık 2021’’ tarihinde 

tamamlanmasının planlandığı belirtilmiştir. (T.C. Resmî Gazete, 4 Ekim 2019, Sayı:30908)  

Ancak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin kamuoyuna 

açıklanmasından bu yana yaklaşık bir yıllık süre geçmesine rağmen okul yöneticiliği ile ilgili 

olarak ciddi bir adım atılamamıştır. Okul yöneticiliğinin güçlendirilmesi için Orta Vadeli 

Plan’da öngörülen tarih ise uzak bir tarihtir. Bu alanda daha kısa bir süre içerisinde 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.   
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5. EĞİTİM KURUMLARINDAKİ MÜDÜR TİPLERİ VE BUNLARIN KURUMLARI 

YÖNETME BİÇİMLERİ 

Mevcut sistemle yapılan görevlendirme sonucunda okullarda üç müdür tipinin oluştuğu 

söylenebilir.  

İlk müdür tipi, müdürlük vasıflarına sahip kişilerin oluşturduğu grupta yer alanlardır. Bu gruba 

giren kişiler bir okul müdürünün sahip olması gereken bilgi ve becerilere sahip olan kişilerdir. 

Bunlar başında bulundukları okulları başarıyla yöneten ve belki de eğitim sisteminin ayakta 

kalmasını sağlayan müdürlerdir.    

İkinci müdür tipi ise ne ben size karışayım ne de siz bana karışın, havasında olan kişilerin 

oluşturduğu grupta yer alan kişilerdir. Bu gruptakiler her ne kadar mevcut sınavları kazanmış 

olsalar da müdürlük vasıflarına sahip olmayan, kendilerini geliştirmeyen ve başında 

bulundukları okulları hakkıyla yönetemeyen kişilerdir. Aslında bu gruptakiler okulu yönetmede 

yetersiz olduklarının farkındadırlar. Bu nedenle mümkün olduğunca, okuldaki iş ve işlemlere 

az karışmaktadırlar. İşleri daha çok müdür yardımcılarına bırakarak bulabildikleri her fırsatta 

okuldan ayrılmaktadırlar. Bunların başında bulundukları okullara gidildiğinde ya bunlar bir 

toplantıya gitmişlerdir ya da okulun işlerini takip etmek için milli eğitim müdürlüğüne 

gitmişlerdir. Bu grupta yer alan okul müdürleri en uzun süreli görevde kalmayı başaranlardır.  

Kimseye fazla karışmadıklarından kimse de onlara karışmamakta ve uzun yıllar okul müdürü 

olarak görev yapmaktadırlar.   

Üçüncü müdür tipi ise müdürlük için gerekli vasıflara sahip olmadıkları halde, müdürlük 

koltuğuna oturmakla her şeyi bilen insan haline geldiğini sanan kişilerdir. Bunlar bulundukları 

okullarda her şeye müdahale etmekte, ancak gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarından, 

özellikle çalışanlarda kendilerine karşı bir tepkinin oluşmasına neden olmaktadırlar. Bunların 

başında bulundukları okullarda zamanla çalışma barışı bozulmakta, öğretmenlerin motivasyonu 

düşmekte ve şikayetler başlamaktadır. Eğitim sistemine en çok zarar veren müdür tipi bu 

üçüncü grubu oluşturan tiptir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Türkiye’de eğitim sisteminin işleyişinde ciddi sorunlar vardır ve bu nedenle istenen neticeler 

alınamamaktadır. Bu durumun birbirinden farklı ve birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden biri 

de eğitim sisteminin yönetimi ile ilgili sağlıklı bir sistemin kurulamamış olmasıdır. Özellikle 

eğitim sisteminin odağında bulunan okulları yönetecek olan yöneticilerin seçilmesi, 

yetiştirilmesi ve görevlendirilmesinde hala ciddi sorunlar bulunmaktadır. Yaşanan bu sorunlar 

nedeniyle birçok okul ehil olmayan kişiler tarafından yönetilmektedir. Ehil olmayan 

yöneticilerin varlığı eğitim sistemindeki başarısızlığın önemli bir nedeni olmaya devam 

etmektedir. 
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Eğitim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, eğitim kurumlarını yönetecek kişilerin, 

kabul edilebilir bir sistemle seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanması acil bir ihtiyaçtır. Aynı 

zamanda bu sorunu çözmek eğitim alanında yaşanan diğer sorunlara göre daha kolaydır ve daha 

kısa bir süre içerisinde çözülebilecek bir sorundur.  

Eğitim yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda Türkiye’de yeterli bilgi birikimi vardır. 

Bu konuyla ilgili olarak bilim insanları tarafından tezler hazırlanmış, kitaplar yazılmış, konuyla 

ilgili sempozyumlar ve kongreler düzenlenmiştir. Bu sorunu çözmekle görevli olan Millî 

Eğitim Bakanlığı var olan bilgi birikiminden yaralanarak kısa bir süre içerisinde gerekli yasal 

düzenlemeleri yapmalı, yönetici seçme ve yetiştirme ile ilgili yeni bir sistem kurmalıdır.  

Kurulacak yeni sistemde sadece liyakate önem verilmeli, yöneticiler objektif kriterlere göre 

seçilmelidir. Okulları yönetecek kişilerin o okuldaki en eğitimli ve yöneticilik vasıfları 

bakımından en uygun kişi olması sağlanmalıdır. Okul yöneticisi olacak kişilerin mutlaka ilave 

bir eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu kişilerin eğitim yönetimi alanında an az yüksek lisans 

düzeyinde bir eğitime sahip olmaları ön şart olmalıdır. 
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DİYARBAKIRDAKİ ÖZEL OKULLARIN DİYARBAKIR EĞİTİMİNDEKİ YERİ: 

NİCELİKSEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Zakir ELÇİÇEK 1 

Yıldırım BARUT 2 

Özet 

Araştırmanın amacı Diyarbakır’daki özel okullara ilişkin istatistikleri, Diyarbakır’daki resmi okullara ilişkin 

istatistiklerle ve Türkiye’deki resmi ve özel okul istatistikleriyle karşılaştırarak bir değerlendirme yapmaktır. Bu 

şekilde Diyarbakır’daki özel okullaşma oranına yönelik bir sonuca ulaşmak hedeflenmektedir. Bu amaçla 

Diyarbakır iline ait resmi ve özel okul istatistikleri ile Türkiye geneli resmi ve özel okul istatistikleri toplanarak 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre mevcut durumda Türkiye geneli özel okullaşma oranının %9 olduğu, 

Diyarbakır ili için ise bu oranın %5 civarında olduğu tespit edilmiştir. Özel okullaşma oranı son yıllarda özel okul 

teşviklerinin de etkisiyle önemli bir artış göstermekle birlikte, 2023 hedefleri kapsamında belirlenen %15 oranının 

bir hayli gerisinde kalmıştır. Hedeflenen bu oranın gerçekçi olabilmesi için yetkili kurumların önümüzdeki 3 yıl 

içerisinde bu konuya daha fazla eğilmeleri gerekecektir.   

THE PLACE OF PRIVATE SCHOOLS IN DIYARBAKIR FOR DIYARBAKIR 

EDUCATION: A QUALITATIVE EVALUATION 

 Abstract 

The purpose of this research is make an assessment by comparing statistics of private schools in Diyarbakir with 

the public and private school statistics in Turkey. In this way, it is aimed to reach a result for the private schooling 

rate in Diyarbakır. For this purpose, statistics of the Diyarbakır public and private schools as well as the statistics 

of public and private schools in Turkey were collected and analyzed. Currently the private schooling rate is 9% 

for Turkey in general and this rate is found  around 5% for Diyarbakır. Although the private schooling rate has 

increased significantly in recent years with the effect of private school incentives, it has been well behind the 15% 

rate set within the scope of 2023 targets. In order for this targeted ratio to be realistic, the authorized institutions 

will need to focus more on this issue in the next 3 years. 

1. GİRİŞ 

2013 yılında dershanelerin kapatılması kararının ardından özellikle kurumsal kimliğe sahip 

dershaneler özel okullara ve temel liselere dönüşmeye başlamıştır. 2015 yılında verilmeye 

başlayan özel okullara giden öğrencilere yönelik devlet desteği bu dönüşüme ve özel öğretim 

kurumlarının artmasına hız kazandırmıştır. 2015 yılından beri her yıl belirlenen sayıda 

öğrenciye belirlenen miktarda sağlanan bu desteğin MEB verilerine göre toplam 520.723 

öğrenciye ulaştığı ifade edilmektedir (MEB, 2018). Eğitim ve öğretim desteği verilirken; 

yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, 

eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı 

seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır (MEB, 2017). 
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Halen yüzde 10 civarlarında olan özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısının 2023’te yüzde 

15’e çıkarılması MEB tarafından hedeflenmektedir (MEB, 2018). Bu desteklerle hem özel 

öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması hem de vatandaşların özel eğitim kurumlarına öğrenci 

göndermeleri teşvik edilmiştir. Yalnızca 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.777 yeni özel 

okulun açıldığı tespit edilmiştir (Online, 1). Bu teşvikler Diyarbakır’da da karşılık bularak son 

yıllarda özel okul sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır’daki özel okul sayılarını ve yıllara göre bu sayılardaki 

değişimi, özel okullardaki; öğrenci sayılarını, istihdam edilen öğretmen sayılarını ve bu 

sayıların Diyarbakır’daki kamu okullarına oranını belirleyerek bir değerlendirmede 

bulunmaktır. Bu kapsamda söz konusu istatistikler araştırılarak dökümü yapılmış ve Diyarbakır 

eğitiminde özel okulların yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR 

İnsanın eğitime olan ihtiyacı düşünüldüğünde eğitimin tarihi ile insanlık tarihi birbiriyle denk 

olması mantık gereğidir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim süreci aslında doğal 

bir eğitim-öğretim sürecidir. Fakat okul çatısı altında ilk eğitim sürecinin tam olarak ne zaman 

ve nerede başladığı literatürde tam olarak açılığa kavuşturulamayan bir konudur. Fakat eski 

yunanda filozofların (Platon, Aristo vb) kurduğu kendilerine ait okullar bir çeşit özel okul 

olarak değerlendirilebilir (Aslan, 2019: s. 264).  

Ortaçağda Avrupa’da genelde kilise kontrolünde ve bünyesinde dini eğitim içerikli eğitim 

etkinlikleri sürdürülmekteydi. Fransız devrimiyle birlikte ulus devlet anlayışının hakim olduğu 

bir eğitim süreci başlamıştır. Bu süreçte sanayi devriminin de etkisiyle dinin etkisinin iyice 

azaldığı eğitim, kapitalist düşünce ve devlet otoritesine yönelik bir pozisyon almıştır. 

20.yüzyılda Paulo Freire ve Ivan Illıch gibi radikal eleştirmenler okulun bu rolüne önemli 

eleştiriler getirerek eğitim anlayışına yeni boyutlar kazandırmışlardır. Osmanlı ve diğer İslam 

ülkelerinde ise din ilimleriyle birlikte fen, matematik ve astronomi vb. ilimlerinin de öğretildiği 

medreseler eğitim hizmetlerini deruhte etmekteydi. Uzun süre bu misyonu üstlenen medreseler 

18. yüzyılda bu misyonu kaybetmiş ve sadece dini ilimlere yönelmeye başlamıştır.  

Günümüzdeki şekliyle devlet okullarının kurulması dünyada ilk olarak 1821 yılında 

Amerika’da Boston English High School adıyla olduğu savunulmaktadır (Ak Küçükçayır ve 

Cemaloğlu, 2017, s. 88). Osmanlı devletinde ise II. Mahmut tarafından 1824 yılında çıkarılan 

fermanla ilköğretimin zorunlu kılınması günümüzdeki devlet okulu anlayışının ilk adımı olarak 

görülebilir. Ne var ki bu fermanın gereği 1939 yılına kadar ancak kısmen uygulanmaya 

başlanmıştır (Uygun, 2003, s. 108). 

Avrupa’da özel okulların ortaya çıkışı devlet okullarının ortaya çıkışıyla yaklaşık aynı tarihe 

tekabül etmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte fabrikalarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan 

gücünün yetişmesi amacıyla kurulan devlet okullarının yanı sıra, burjuvazinin gelişmesiyle üst 
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ve orta sınıf ailelerin çocuklarının özel okullar aracılığıyla daha seçkin bir eğitim-öğretim 

alması amacıyla özel okullar kurulmuştur (Uygun, 2003, s. 109). 

Osmanlıdaki özel okulların açılması ise Tanzimat dönemindeki eğitimde yenileşme çabalarının 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Resmi olarak özel okulların açılmasına izin verilmesi ise 

1856 yılındaki Islahat Fermanıyla sağlanmıştır. Gerçi daha önceleri de camilerin yanında 

Müslüman tebasına hizmet veren medreselerle birlikte diğer dinlere ve cemaatlere ait 

mabetlerin yanında o din ve cemaatlere yönelik okulların hizmet vermesine müsaade edilmiştir. 

Islahat fermanıyla bu durum müstakil olarak yasal hale gelmiştir (Şimşek, 2014; Uygun, 2003). 

Osmanlıda ilk özel okulun hangi tarihte ve nerede olduğu yönünde ihtilaflı bilgiler söz 

konusudur. Bununla beraber araştırmaların yoğunlaştığı ortak nokta, ilk özel okulların 1972 

yılında açıldığı ve ilk özel okulun Selanik’te açılan Şemseddin Efendi Mektebi ya da İsmail 

Hakkı (Lisan) Mektebi olduğu yönündedir. 

Osmanlının son dönemlerinde özel okullara verilen izinle birlikte azınlık okulları çoğalmış ve 

hem Osmanlının son dönemlerinde hem de milli mücadele döneminde devletin birlik ve 

bütünlüğünü tehdit edici ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunmuşlardır. 1924 tarihinde Tevhid-

i Tedrisat kanunuyla tüm eğitim öğretim faaliyetleri tek çatı altında toplanırken, azınlık okulları 

ise denetim altına alınmış, bir kısmı kapatılmış ve yeni özel okulların açılmasına izin 

verilmemiştir. Sonraki yıllarda devlet desteği ve teşvikiyle Türkiye’de kurulan ilk özel okul 

Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji’dir. 1928’de dernek olarak kurulan ve 1931 yılında ilk 

olarak Ankara’da kolej olarak faaliyete başlayan TED kolejleri 1935 yılına kadar ilk, orta ve 

lise düzeylerinin tamamında hizmet vermeye başlamıştır. 1961 yılına kadar bu anlamda başka 

ciddi bir girişim olamamıştır. 1961 Anayasasında özel okulların devlet denetiminde önü biraz 

daha açılmış ve sayının arttığı tespit edilmiştir. 1982 Anayasasında ise özel üniversitelerin de 

kurulabilmesinin önü açılmıştır. 1985 yılından itibaren ise özel öğretim kurumlarının açılmasını 

teşvik edici önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2002 yılında Avrupa Birliği Uyum Yasaları 

çerçevesinde, cumhuriyetin ilk yıllarında konulan azınlık okullarına yönelik mülkiyet hakkı 

kısıtlaması da kaldırılmıştır. Son olarak 2015 yılında özel okul teşviklerinin (parasal destek) 

verilmesiyle, devlet tarafından özel eğitim kurumları fiilen ve açık bir şekilde teşvik edilmiştir. 

MEB tarafından 2023 hedefleri arasına özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısının %15’e 

çıkarılması hedefinin konulmasıyla, özel okul teşvikinin bir devlet politikası haline geldiği teyit 

edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde Türkiye’deki ve Diyarbakır’daki resmi ve özel okullara yönelik 

istatistikler tablolar halinde sunularak değerlendirilmiştir.  

3.1. Türkiye’de Resmi ve Özel Kurumların İstatistiklerinin Karşılaştırılması 

Türkiye’de resmi ve özel kurumlarda tüm düzeylere ilişkin; kurum, derslik, öğrenci ve 

öğretmen sayıları Tablo 1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1. 2018-2019 verilerine göre Türkiye’deki resmi ve özel okul istatistikleri 

Kademe 
Okul 

Türü 

Kurum 

Sayısı 
% 

Derslik 

Sayısı 
% 

Öğrenci 

Sayısı 
% 

Öğretmen 

Sayısı 
% 

Okul Öncesi 

Resmi 5.317 50% 19.901 42% 1.306.139 83% 30.079 59% 

Özel 5.352 50% 27.066 58% 258.674 17% 21.064 41% 

Toplam 10.669 100% 46.967 100% 1.564.813 100% 51.143 100% 

İlkokul 

Resmi 22.931 93% 227.694 89% 5.005.214 95% 268.065 89% 

Özel 1.808 7% 29.295 11% 262.164 5% 32.667 11% 

Toplam 24.739 100% 256.989 100% 5.267.378 100% 300.732 100% 

Ortaokul 

Resmi 16.874 89% 160.603 86% 5.099.275 94% 312.761 88% 

Özel 2.060 11% 26.969 14% 338.046 6% 41.437 12% 

Toplam 18.934 100% 187.572 100% 5.437.321 100% 354.198 100% 

Ortaöğretim 

Resmi 8.914 71% 163.153 76% 3.677.964 86% 296.662 80% 

Özel 3.589 29% 51.334 24% 581.693 14% 74.572 20% 

Toplam 12.503 100% 214.487 100% 4.259.657 100% 371.234 100% 

Örgün 

Öğretim 

(TOPLAM) 

Resmi 54.036 81% 571.351 81% 15.088.592 91% 907.567 84% 

Özel 12.809 19% 134.664 19% 1.440.577 9% 169.740 16% 

Toplam 66.845 100% 706.015 100% 16.529.169 100% 1.077.307 100% 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yaklaşık 16,5 milyon öğrencinin yaklaşık yüzde 9’u özel kurumlarda 

öğrenim görmektedir.  Kurum sayısı ve derslik sayısında özel kurumlar toplamın yüzde 19’unu 

teşkil etmektedirler. Özel kurumlarda görev yapan öğretmenlerin toplamdaki oranı ise yüzde 

16’dır.Bu durum özel kurumlardaki sınıf mevcutlarının az, resmi kurumlardaki sınıf 

mevcutlarının ise fazla olduğu anlamına gelmektedir.  

Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise okul öncesi düzeyindeki oranlardır. Öğrenci sayısı toplamın 

yüzde 17’sini oluşturmasına rağmen derslik sayısı yüzde 58’dir. Bu durum okul öncesi 

düzeyinde resmi okullarda ciddi anlamda derslik eksikliği olduğu ve sınıf mevcutlarının daha 

az olması gereken okul öncesi düzeyinde bu sayının çok yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Yine istihdam edilen öğretmen sayısının birbirine yakın olması bu düzeyde ciddi anlamda 

öğretmen açığı olduğu anlamına gelmektedir. 

3.2. Diyarbakır’daki Resmi ve Özel Kurumların İstatistiklerinin Karşılaştırılması 

Bazı yıllara göre Diyarbakır’daki resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayıları Tablo 

2’de verilmiştir.   

Tablo 2. Diyarbakır’daki resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenci istatistikleri 

Kademe Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Toplam  Toplam 

Dönem Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi + Özel 

2002-2003 3.295 146 286.375 1.265 45.101 572 334.771 1.983 336.754 

2017-2018 57.153 2.019 300.915 11.673 127.485 10.982 485.553 24.674 510.227 

2018-2019 53.015 2.243 301.824 12.617 123.914 12.438 478.753 27.298 506.051 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi 2002 ile 2017 yılları arasında Diyarbakır’daki özel kurumlarda 

öğrenim gören öğrenci sayısında 10 kattan fazla bir artış olmuştur. 2017 ile 2018 yılları arasında 

da yaklaşık 2500 kişilik bir artışla önemli bir değişim olduğu görülmektedir. Diyarbakır’da özel 

kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranına baktığımızda 

yüzde 5’lik bir dilimi teşkil ettiği görülmektedir. Yıllara göre önemli bir artış olmasına rağmen 

Türkiye ortalaması olan yüzde 9’luk oranın bir hayli gerisinde olduğu görülmektedir.   

Bazı yıllara göre Diyarbakır’daki resmi ve özel okullar/kurum sayıları Tablo 3’te verilmiştir.   

Tablo 3. Diyarbakır’daki resmi ve özel okul/kurum istatistikleri 

Kademe Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Toplam  Toplam 

Dönem Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi + Özel 

2002-2003 13 12 981 4 63 2 1.057 18 1.075 

2017-2018 154 35 1.358 67 162 55 1.674 157 1.831 

2018-2019 236 39 1.311 74 164 83 1.711 196 1.907 

Tablo 3’te görüldüğü gibi yıllara göre hem resmi hem özel kurum sayılarında önemli bir artış 

olmuştur. Özellikle özel kurum sayısında 2002 ile 2017 yılları arasında yine yaklaşık 9 katlık 

bir artış olmuştur. 2017 ile 2018 arasında sadece bir yıl içerisinde 29 tane yeni özel okul açıldığı 

görülmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 15’lik bir artış anlamına gelmektedir. Resmi kurum 

sayısındaki yüzde 2’lik oranla karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu daha da anlaşılır 

olacaktır.  

Toplam kurum sayısına oranlandığında ise Diyarbakır’daki özel okul sayısının yüzde 10 

civarında olduğu görülmektedir. Yine Türkiye ortalaması olan yüzde 19’luk oranın hayli 

gerisinde olduğu anlaşılmaktadır.   

Bazı yıllara göre Diyarbakır’daki resmi ve özel okul derslik sayıları Tablo 4’te verilmiştir.   

Tablo 4. Diyarbakır’daki resmi ve özel okul derslik istatistikleri 

Kademe Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Toplam Toplam 

Dönem Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi+Özel 

2002-2003 32 60 4.906 90 897 34 5.835 184 6.019 

2017-2018 456 140 9.387 918 3.218 779 13.061 1.837 14.898 

2018-2019 447 160 9.103 1.054 3.268 1.220 12.818 2.434 15.252 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yıllara göre hem resmi hem özel kurum derslik sayılarında ciddi bir 

artış olmuştur. Özellikle özel kurum sayısında 2002 ile 2017 yılları arasında yine yaklaşık 10 

katlık bir artış olmuştur. 2017 ile 2018 arasında sadece bir yıl içerisinde 597 tane yeni derslik 

açıldığı görülmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 25’lik bir artış anlamına gelmektedir.  
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Diyarbakır’daki toplam derslik sayısına oranlandığında ise özel okul derslik sayısının yüzde 16 

civarında olduğu görülmektedir. Derslik sayısında Türkiye ortalaması olan yüzde 19’luk oranın 

gerisinde olmakla birlikte yakın bir oranda olduğu anlaşılmaktadır.   

Bazı yıllara göre Diyarbakır’daki resmi ve özel okullardaki öğretmen sayıları Tablo 5’te 

verilmiştir.   

Tablo 5. Diyarbakır’daki resmi ve özel okullardaki öğretmen istatistikleri 

Kademe Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Toplam  Toplam 

Dönem Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi Özel Resmi + Özel 

2002-2003 61 31 7.394 83 1.565 48 9.020 162 9.182 

2017-2018 648 123 14.984 899 5.458 965 21.090 1.987 23.077 

2018-2019 744 210 16.367 1.175 6.001 1.355 23.112 2.740 25.852 

Tablo 5’te görüldüğü gibi yıllara göre hem resmi hem özel kurumlarda görev yapan öğretmen 

sayılarında ciddi bir artış olmuştur. Özel kurumlarda görev yapan öğretmen sayısında 2002 ile 

2017 yılları arasında yaklaşık 13 katlık bir artış olmuştur. 2017 ile 2018 arasında sadece bir yıl 

içerisinde istihdam edilen öğretmen sayısında 753 artış olduğu görülmektedir. Bu da yaklaşık 

yüzde 28’lik bir artış anlamına gelmektedir.  

Diyarbakır’daki toplam öğretmen sayısına oranlandığında ise özel okullarda istihdam edilen 

öğretmen sayısının sadece yüzde 1’den biraz fazla bir oranda olduğu görülmektedir. Bu da çok 

düşük bir oranı göstermektedir. Öğretmen sayısında Türkiye ortalaması olan yüzde 16’lık 

oranın astronomik düzeyde uzağında olduğu anlaşılmaktadır.   

4. SONUÇ 

Elde edilen bulgulardan anlaşıldığı üzere Türkiye’de özel okullaşma oranı henüz hedeflenen 

düzeyin bir hayli uzağındadır. 2023 hedeflerinde amaçlanan %15’lik hedefin 6 puan gerisinde 

%9’luk bir oran söz konusudur. 3 yıl içinde bu hedeflere ulaşılabilmesi için teşviklerin artarak 

devam etmesi gerekecektir.  

Diyarbakır özelinde bakıldığında ise son yıllardaki hızlı artışa rağmen özel okullaşma oranının 

henüz Türkiye ortalamasının dahi çok gerisinde olduğu görülmektedir. Bölgenin en önemli 

illerinden biri olan Diyarbakır’ın ülke ortalamasına katkı sağlayacak bir düzeye ulaştırılması 

gerekmektedir. Özellikle özel okullarda istihdam edilen öğretmen sayısının derslik ve öğrenci 

sayısına oranında bir dengesizlik olduğu görülmektedir. Bu anlamda gerekli desteklerin 

verilmesi ve denetimlerin yapılmasıyla tablonun ülke ve toplum çıkarlarına hizmet edecek bir 

noktaya getirilmesi sağlanmalıdır. 
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KAMU OKULLARININ İKTİSADİ YAPI VE İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ 

 

Bünyamin HAN 1 

Zakir ELÇİÇEK 2 

Özet 

Örgüt yönetiminin önemli bir alanını oluşturan ekonomik işleyiş, okul yöneticilerinin sorumluluğunda olan ve 

yönetilmesi gereken bir olgudur. Etkili okul yönetimi bakımından okulların iktisadi işleyişinin eğitim yönetimi 

araştırmalarına daha fazla konu olmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim 

Vizyonu belgesinde de bu konuya önemli bir yer ayrılarak okulların bütçeleri ile ilgili çalışmalar planlanmıştır. 

Bu bakımdan bu araştırma ile kamu okullarının iktisadi işleyişinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel 

araştırma deseninde olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel 

analiz tekniğiyle analiz edilerek çeşitli tema ve kategorilere ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kamu 

okullarının temel gelir kaynakları “kamu ödenekleri, okul aile birliği, veliler, öğretmenler ve kantin” gelirleridir; 

okulların ihtiyaçları hem ayni hem de nakdi yardımlarla karşılanmaktadır; okulların gider türleri “temizlik, bakım 

onarım, sarf malzeme giderleri, materyal, araç-gereç, nakliye-ulaşım, jeneratör” gibi giderlerdir; okullarda 

kaynakların yönetiminde hesap verebilirlik, şeffaflık, faturalandırma ve karara katma gibi durumlara dikkat 

edilmektedir; okullarının iktisadi yönetiminde “gelir-gider dengesizliği, velilerin gerekli yardımı yapmaması, 

okulun kamu ödeneğinin olmayışı, beklenmedik giderler, okul aile birliğinin olmayışı” gibi problemlerle 

karşılaşılmaktadır; 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “okul gelişim bütçesi” hedefi olumlu ancak 

uygulanabilirliği zor bir hedeftir.   

Anahtar Kelimeler: Kamu Okulları, Para Kaynakları, Okulların İktisadi Yapısı. 

INVESTIGATING ECONOMIC STRUCTURE AND FUNCTIONING OF PUBLIC 

SCHOOLS 

 Abstract 

Economic functioning, which constitutes an important part of organizational management, is a phenomenon that 

is under the responsibility of school principals that must be managed. In terms of effective school management, it 

becomes clear that the economic functioning of schools should be more subject to educational management 

research. In the 2023 Education Vision document of the Ministry of National Education, an important place was 

given for this issue and studies on the budgets of schools were planned. In this respect, the aim of this study is to 

examine the economic functioning of public schools.  The research is a qualitative research design and the data 

were collected through a semi-structured interview form. The data were analyzed with descriptive analysis 

technique and various themes and categories were reached. According to the results of the research, the main 

sources of income of public schools are “public budgets, school-parent unity, parents, teachers and canteen”; the 

needs of schools are met by both in-kind and cash benefits; the costs of schools are “cleaning, maintenance, 

consumables, materials, tools, transportation, generators; in resource management in schools attention is paid to 

accountability, transparency, billing and decision-making; problems in the economic management of the schools 

such as income-expense imbalance, lack of parents' help, lack of public funding, unexpected expenses, lack of 
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family unity; the “school development budget” target envisaged by the 2023 education vision is seen as positive 

but difficult to implement. 

Key Words : Public Schools, Money Sources, Economic Structure of Schools. 

1. GİRİŞ 

Örgütlerin etkili bir biçimde yönetilmesi örgüt yönetimi açısından en önemli kavramlardan 

biridir. Örgüt yönetimi, örgütün işleyişini etkileyen her türlü etmeni maksimum düzeyde fayda 

sağlayacak şekilde düzenlemek durumundadır. Örgütün işleyişini etkileyen önemli alanlardan 

birinin örgütün iktisadi işleyişi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda eğitim örgütleri olan okulların 

iktisadi işleyişi okul yönetiminde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Okulun gelir ve giderlerinin 

düzenlenmesi, kaynaklarının yönetilmesi, ekonomik işleyişinin yürütülmesi gibi temel iktisadi 

süreçler okul yönetimince dikkate alınması gereken önemli yönetsel alanlardır.       

Eğitimin finansmanı, eğitim hizmetlerinin sunumu için gerekli parasal kaynaklarının elde 

edilmesi süreci olduğu gibi, kullanılan kaynakların farklı bölgeler, iller, eğitim tür ve düzeyleri, 

farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireyler ve gruplara dağılım süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Güngör ve Göksu, 2013). Eğitimden beklenen toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerin yerine 

getirilmesi, eğitime ayrılan kaynakların düzeyine ve bu kaynakların etkili ve verimli 

kullanımına bağlıdır (Tuzcu, 2004). Bu bakımdan eğitim ekonomisi okul yönetiminde dikkatle 

üzerinde durulması gereken bir yönetsel süreçtir.   

Eğitimin finansman kaynağı dikkate alındığında ülkemizde eğitimin finansman kaynakları 

şöyle özetlenebilir (Tuzcu, 2004): 

• “Konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar, 

• Eğitime katkı payı (ilköğretim, 4306 sayılı Yasa gereğince), 

• Öğrenci katkı payı (yükseköğretim, 2547 sayılı Yasa gereğince), 

• Çıraklık ve Meslekî-Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan ayrılan 

kaynaklar (3308 sayılı Yasa gereğince), 

• Döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler, 

• Dernek gelirleri (okul yaptırma, onarım ve öğrenci koruma dernekleri vb), 

• İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, 

• Halk (kişi ve kuruluşlar) katkıları-bağışlar, 

• Dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan krediler, burslar ve bağışlar”. 

Okulların finansmanı konusu birçok eğitimsel toplantılara konu olmuştur. Nitekim bu konuda 

19. Milli Eğitim Şura’sında "genel bütçeden pay ayrılarak okul/kurum bütçesi oluşturulmalı, 

okul/kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak bütün gelir ve harcamalar yasal 

güvence altına alınmalıdır”  (MEB, 2014) ifadesi yer almaktadır. Bu öneriler dikkate 
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alındığında okul yöneticilerinin finansal kaynakları yönetebilecek yeterliklere sahip olmaları 

beklenmektedir.  

Eğitimin finansmanının konu edildiği bir diğer önemli düzenleme de Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesidir. Bu planlamaya göre her okulun kendi 

koşullarında gelişimini desteklemek için her okula “Okul Gelişim Planı” hedefleriyle uyumlu 

okul gelişim bütçesi verilecektir (MEB, 2018), ifadesi yer almaktadır.  

 Eğitimin niteliğinin artırılması ve “Okul Gelişim Planları”nın gerçekleştirilebilmesi için 

merkezî bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek finansman ihtiyacının karşılanması 

amacıyla kaynak çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede uluslararası hibe fonları, 

hayırsever bağışları ile mesleki ve teknik eğitim okullarının döner sermaye gelirlerinin 

artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması önem arz etmektedir (MEB, 2018). 

Okullara gelişim planlarına uygun bütçe verilmesi hedefi okullara güçlenme olanağı 

tanıyacaktır. Koşulları elverişsiz okulların bütçe bakımından desteklenmesine, finansman 

kaynakları çeşitlendirilerek verimli ve adaletli kullanılmasına ayrıca vurgu yapıldığı; okullar 

arasındaki olanak ve çıktı farklarının azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir (ERG, 2018). 

Bu bağlamda Türkiye’de eğitim finansmanının yeterli olmadığına yönelik (Güngör ve Göksu, 

2013) araştırma bulguları dikkate alındığında vizyon belgesinde okul bazlı bir finansman 

planlamasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır (Han ve Elçiçek, 2019).   

Okulların mevcut durumdaki iktisadi yapısının ve işleyişinin ortaya konulması alanda yapılacak 

düzenlemeler için bir bilgi birikimi oluşturacağı gibi hedeflenen planlamaların sağlıklı 

yürütülmesi için de bir çerçeve sunacaktır. Bu bakımdan bu araştırmanın eğitim paydaşlarına 

özgün bakış açısı kazandırması beklenmektedir.   

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak yapılmıştır. Nitel 

araştırma "gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma" türü olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013: 45). Nitel araştırma modelinde karmaşık durumları ortaya koymaya yönelik 

güçlü bir potansiyelle birlikte zengin ve bütüncül bir içerik sunulmaktadır (Miles ve Huberman, 

2016: 10). Nitel araştırma yönteminin araştırmalarda tercih edilmesinin nedenlerinden biri 

duygu, düşünce süreçleri ve hisleri daha iyi anlayabilmek içindir (Ekiz, 2003: 25) 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada okul müdürlerinin okulun iktisadi yapı ve işleyişine yönelik görüşlerini almak için 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.   

Görüşme formunda şu sorular yer almaktadır: 1. Okulunuzun gelir kaynakları nelerdir? 2. 
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Okulunuzun ihtiyaçlarını daha çok hangi tür gelirlerle gidermektesiniz? 3. Okulunuzda 

yönetimce karşılamak zorunda olduğunuz hangi tür giderleriniz var? 4. Kaynakların 

yönetiminde nelere dikkat etmektesiniz? 5. Okulunuzun iktisadi yönetiminde karşılaşılan 

problemler nelerdir? 6. 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “Her okula Okul Gelişim Planı 

hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir” hedeflerin uygulanabilirliği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?.  

2.3. Çalışma Grubu  

Araştırma Diyarbakır il merkezindeki okullarda çalışan okul müdürlerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise müdürüyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.     

İlkokulda çalışan okul müdürlerinin görüşleri ifade edilirken (İ1, İ2, ...), ortaokul müdürleri 

(O1,O2,…), lise müdürleri (L1, L2, …) olarak kodlanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Görüşme formuyla okul yöneticilerinden toplanan veriler nitel veri analiz tekniklerinden 

betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler çeşitli temalar altında 

toplanarak tablolar halinde verilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için katılımcı 

teyidi, direk alıntılar, detaylandırma gibi yollara başvurulmuştur.   

3. BULGULAR 

Bu kısımda okulların iktisadi yapı ve işleyişine ilişkin okul müdürlerinin görüşleri analiz 

edilerek elde edilen bulgular sunulmuştur. Daha anlaşılır olması için bulguların sunumu tablolar 

şeklinde verilmiştir.  

3.1. Okulların Gelir Kaynakları 

Okul müdürlerine okullarının gelir kaynaklarının neler olduğu sorulmuş ve elde edilen bulgular 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur.   

Tablo 1. Kamu Okullarının Gelir Kaynakları 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Kamu ödenekleri  L1, L2, L3, 3 

Okul aile birliği İ1, O1, O2, O3, L2, 5 

Veliler  İ1, İ4, O1, O2, 4 

Öğretmenler  İ1, İ2, İ3, İ4, O1, O2, L1, 7 

Kantin  O3, L3, 2 

Okul müdürleri okullarının gelir kaynaklarını “kamu ödenekleri, okul aile birliği, veliler, 

öğretmenler ve kantin gelirleri” şeklinde ifade etmişlerdir. Okulların gelir kaynakları arasında 

kamu ödeneklerinin yanında öğretmenlerden toplanan bağışları önemli bir yer oluşturmaktadır. 

Bu konuda görüş belirten müdürlerin bazı ifadeleri şu şekildedir:    
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Okulumuzun gelir kaynakları; bağış, veliler, öğretmen, okul aile birliği gelirleridir (İ1). Gelir 

kaynağımız yoktur. Öğretmenlerle kendi aramızda hallediyoruz (İ2). Okulumuzun gelir kaynağı 

bulunmamaktadır. İhtiyaçlarımızı kendi aramızda topladığımız paralarla ve büyük okullardan 

arta kalanlarla karşılıyoruz (İ3). Okulumuzda sabit bir gelir kaynağı olmayıp, öğretmen ve 

velilerin gönüllük esaslı verdiği katkılardan ibarettir (İ4). Bağış, okul aile birliği, öğretmenler 

(O1). Öğretmenler, bağış, okul aile birliği (O2). Kantin, okul aile birliği (O3). Kamu gelirleri 

ve öğretmenlerden aldığımız yardımlar (L1). Kamu gelirleri ve okul aile birliği gelirleri (L2). 

Kantin kirası, merkezi bütçe ödenekleri (L3). Okulumuzun kantin geliri ve okul aile birliği 

olmadığından dolayı herhangi bir geliri yoktur (L4). 

3.2. Okulların İhtiyaçlarının Karşılanma Şekli  

Okul müdürlerine okullarının ihtiyaçlarını daha çok hangi tür gelirlerle giderdikleri sorulum ve 

elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 2. Okulların İhtiyaçlarının Karşılanma Şekli 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Ayni  İ1, İ3, İ4, O2, O3, L1, L4 7 

Nakdi  İ2, O1, O2, L2, L3 5 

Okul müdürleri, okullarının ihtiyaçlarını hem ayni hem de nakdi yardımlarla karşıladıklarını 

ifade etmişlerdir.  Okul müdürleri bu konuda şu şekilde görüş belirtmişlerdir:  

Gönüllü verilen nakdi gelirler (İ1).  Ayni yardımlar (İ2). Gelir olmadığı için genellikle ikili 

ilişkileri kullanarak karşılıyoruz (İ3). Okulumuz köy okulu olduğundan çevresel şartlardan 

ötürü pek nakdi yardım olmamaktadır. Okulumuza yapılan yardımlar genellikle mal ve hizmet 

içerikli ayni yardımlardan ibarettir (İ4). Daha çok nakdi yardımlarla giderilir (O1). Her iki 

şekilde de oluyor. Örneğin okul için kullandığımız kırtasiye ihtiyaçlarını ayni olarak gelen 

gelirlerle karşılıyoruz (O2). Ayni yardımlar (O3). Hem ayni hem de nakdi yardımlar alıyoruz 

(L1). Nakdi gelirler (L2). Nakdi gelirler (L3). Ayni gelirlerden karşılamaktayız (L4).  

3.3. Okulların Gider Türleri  

Okul müdürlerine okulunuzda yönetimce karşılamak zorunda olduğunuz hangi tür giderleriniz 

var? sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 3. Okulların Gider Türleri 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Temizlik İ1, İ2, İ3, İ4, O1, O2, O3, L1, L2, L3, L4 11 

Bakım onarım İ1, İ2, İ3, İ4, O1, O2, O3, L1, L2, L3, 10 

Sarf malzeme giderleri İ1, İ3, İ4, O2, O3, L1, L2, L3, L4 9 

Materyal, araç-gereç İ1, İ4, O3, L1, 4 

Nakliye-ulaşım   İ1, O3,  2 

Jeneratör  L4 1 
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Okul müdürleri okullarının gider türlerini “temizlik, bakım onarım, sarf malzeme giderleri, 

materyal, araç-gereç, nakliye-ulaşım, jeneratör” gibi giderler olarak belirtmişlerdir. Okullarda 

en çok temizlik ve bakım-onarım giderlerinin olduğu görülmektedir. Okul müdürleri okulların 

gider türlerini şu ifadelerle belirtmişlerdir:   

Temizlik, bakım onarım, sarf malzeme giderleri, materyal, araç-gereç ve nakliye giderleri (İ1). 

Temizlik bakım onarım (İ2). Bakım onarım, temizlik malzemeleri ve kırtasiye ihtiyaçlarını 

karşılıyoruz (İ3). Okulumuzda okul idaresi olarak en çok karşılamak zorunda olduğumuz 

giderler sarf malzeme giderleri olmaktadır. Bakım-onarım, temizlik ve araç-gereç giderleri ise 

İlçe Mem’lerin yetersiz kaldığı durumlarda yine okul idaresince karşılanabilmektedir (İ4). 

Genelde temizlik ve bakım onarım işleri (O1). Öncelikle temizlik giderleri, küçük çaplı arıza ve 

onarımlar ve kırtasiye giderleri (O2). Temizlik, bakım - onarım, sarf malzeme giderleri, 

materyal, araç-gereç, ulaşım giderleri, öğrenciler için ödül, hediye ve kılık kıyafet (O3). 

Temizlik, bakım onarım, sarf malzeme, materyal, donanım (L1). Bakım onarım, temizlik, 

materyal araç ve gereç (L2). Bakım onarım, temizlik, araç gereç (L3). Okul yönetimince 

temizlik, kırtasiye, jeneratör, mazot gideri bulunmaktadır (L4).  

3.4. Okullarda Kaynakların Yönetimi 

Okul müdürlerine okuldaki kaynakların yönetiminde nelere dikkat ettikleri sorulmuş ve alına 

cevaplar analiz edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 4. Okullarda Kaynakların Yönetimi 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Hesap verebilirlik İ4, O1, O2, O3, L1, L2, L4 7 

Şeffaflık İ1, İ3, İ4, O1, O2, O3, L1, L2, L3,L4 10 

Faturalandırma İ1, İ3, O2, O3, L2, L4 6 

Karara katma   İ3, L2 2 

Okul müdürleri okullarında kaynakların yönetiminde hesap verebilirlik, şeffaflık, 

faturalandırma ve karara katma gibi durumlara dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Okul 

müdürleri bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:   

Harcama ve faturalar şeffaflık ilkesi gereği okul panosuna asılır (İ1). Genellikle öğretmenleri 

de karara katarım ve faturalandırarak şeffaflığı sağlarım (İ3). Kaynaklarımız kısıtlı 

olduğundan öncelikli ihtiyaçlarımızı giderme yoluna gidiyoruz. Ve bu kaynakları özellikle 

şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini gözeterek yapıyoruz (İ4). Kaynakların etkili bir şekilde 

yönetilmesi için okulun acil ihtiyaçları belirlenir buna göre en baştan sona doğru bir metod 

uygulanır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey şeffaflık ve hesap verilebilir olmalıdır. 

Çünkü etkili bir yönetimin temellerinden biri hesap verilebilirliktir (O1). Bize olan güven 

duygusunun zedelenmemesi bakımından şeffaflık ve hesap verebilirlik önceliğimizdir. 

Yaptığımız harcamaları mümkün olduğu kadar faturalandırmaya çalışıyoruz (O2). 

Faturalandırma, şeffaflık (O3). Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli benim için. 

Faturalandırmaya çok güvenmiyorum çünkü manipülasyon olabiliyor (L1). Şeffaflık, hesap 
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verebilirlik, faturalandırma ve ortak karar verme (L2). Kaynakları yerinde kullanmaya 

çalışıyorum. Şeffaflığa dikkat ediyorum (L3). Kaynakların kullanımında önce ihtiyaç, şeffaflığa 

dikkat ederiz, sonra harcama yetkilisinin hesap verebilirlik, faturalandırma vb gibi noktalara 

önem veririz (L4).  

3.5. Okulların İktisadi Yönetiminde Karşılaşılan Problemler 

Okul müdürlerine okulunuzun iktisadi yönetiminde karşılaşılan problemler nelerdir? Sorusu 

sorulmuş ve cevaplar analiz edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 5. Okulların İktisadi Yönetiminde Karşılaşılan Problemler 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Gelir-gider dengesizliği İ4, O2, O3, L1, L3, L4 6 

Velilerin gerekli yardımı yapmaması  İ1,  1 

Okulun kamu ödeneğinin olmayışı İ3, O1, 2 

Beklenmedik giderler  O1, L1, 2 

Okul aile birliğinin olmayışı L4 1 

Okul müdürleri, okullarının iktisadi yönetiminde karşılaşılan problemleri “gelir-gider 

dengesizliği, velilerin gerekli yardımı yapmaması, okulun kamu ödeneğinin olmayışı, 

beklenmedik giderler, okul aile birliğinin olmayışı” şeklinde sıralamışlardır. Bu problemlere 

yönelik müdür görüşleri şu şekildedir:  

Veliler okula gerekli yardımı yapmıyor (İ1). Okulun geliri olmadığı için giderlerinde problem 

oluyor. Okul yönetimi her şeyi hallediyor (İ3). Yaşadığımız en büyük problem giderlerin çok, 

gelirlerin ise az olmasıdır. Bu yüzden ihtiyaçlarımızı giderme noktasında büyük sorunlar 

yaşamaktayız (İ4). Okulun ihtiyaçlarının karşılanması için nakdi yardımlara tam ve zamanında 

ulaşılamaması, öngörülen giderlerin dışında çıkan giderler  (O1). Giderlerin çokluğu ile 

beraber gelirlerin azlığı en büyük problem (O2). Giderlerin fazla oluşu , gelir kaynakların 

kısıtlı oluşu, okulun kendi bütçesinin olmayışı (O3). Gelir kaynaklığının azlığı, farklı 

ihtiyaçlara yönelik ödeme kaleminin olmayışı, il ve ilçe mem lerin bu konuda duyarsız olmaları 

(L2). Giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla ve bunları karşılamakta zorlanıyoruz (L3). 

Okulun gelirlerinin karşılanmasında problem yaşamaktayız. Bunun için kantinin kurulmasına 

ve okul aile birliğinin oluşturulmasına karar verilmiş ve ilk adımlar atılmıştır (L4).  

3.6.  2023 Eğitim Vizyonundaki Okul Gelişim Bütçesinin Uygulanabilirliği  

Okul müdürlerine “2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “Her okula Okul Gelişim Planı 

hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir” hedeflerin uygulanabilirliği hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Sorusu sorulmuştur. Alınan cevapların analizi sonucunda aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır.  

Tablo 6. 2023 Eğitim Vizyonundaki Okul Gelişim Bütçesinin Uygulanabilirliği 

Temalar   Katılımcılar  Frekans  

Olumlu  İ1, İ4, O1, O2, L1, L2, L3, L4 8 
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Uygulanabilirliği zor İ2, İ3, O3, L3 4 

Okul müdürleri 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “Her okula Okul Gelişim Planı 

hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir” hedeflerin olumlu bir planlama olduğunu 

ancak bu hedeflerin uygulanabilirliğinin zor olduğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerle görüşlerini 

ifade etmişlerdir: 

Her okulun kendi bütçesini olması güzel olur (İ1). Şuan uygulanması çok zor öğrenci sayılarını 

göz önüne aldığımızda ve ülkenin ekonomik durumuyla karşılaştırdığımızda bunun 

gerçekleşmesi zaman alacak diye düşünüyorum (İ2). Bu hedefin uygulanabilirliğine 

inanmıyorum (İ3). Adil bir şekilde dağıtılması sağlanırsa oldukça yerinde bir atılım olacaktır. 

Çünkü her okula bütçe verilmesi takdirde okullar birincil ihtiyaçlarını giderme noktasında 

daha hızlı ve daha yerinde adımlar atabilecektir. Aksi halde ihtiyaçların giderilmesi oldukça 

zaman alabilmektedir (İ4). Daha adaletli bir dağılımın olacağı kanaatindeyim. Bir nevi okulun 

röntgeni çekilir, tespit edilen sorunlara karşı çözümler üretilebilir. Bu şekilde hangi okulun ne 

kadara ihtiyacı olduğu öngörülüp buna göre bütçe oluşturulabilir (O1). Doğru ve hakkaniyetle 

uygulanırsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Böylece okul giderlerinin daha etkili 

kullanılacağını söyleyebilirim (O2). Ülkenin eğitim politikasında uzun ömürlü hedeflerin 

olmaması, özellikle üst düzey yöneticilerin ve yerelde İl ve İlçe yönetimlerinde değişikliklerin 

olması, Okul Gelişim Bütçesi hazırlanırken harcama yetkilisi olarak belirlenecek yöneticinin 

görevi, bu hususlarda sağlıklı bir planlama yapılma ihtimalinin düşük olmasından dolayı 

uygulanabilirliği olmayacaktır (O3). Harcamalarda şeffaflığın sağlanması önemli bence. 

Çalışmalara öğretmenlerin de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum (L1). Okul gelişim 

bütçesinin okul gelişim planına göre ve bölgeler-iller-okullar arası farklılıklar gözetilerek 

yapılırsa faydalı olacağı kanaatindeyim (L2). Hedefin güzel olduğunu düşünüyorum ancak 

uygulanabilirliği konusunda çok fazla umutlu değilim (L3). 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü 

her okula okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu okullara bütçe verilmesini olumlu 

karşılıyorum ve bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum (L4). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak okulların iktisadi yapı ve işleyişinin incelendiği bu 

araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir:  

1. Okul müdürleri okullarının gelir kaynaklarını “kamu ödenekleri, okul aile birliği, 

veliler, öğretmenler ve kantin gelirleri” şeklinde ifade etmişlerdir. Benzer şekilde 

Tuzcu, (2004) tarafından yapılan araştırmada da eğitimin finansman kaynaklarından 

merkezi bütçeden ayrılan kaynaklar, döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler ve 

kişi ve kuruluşların katkı ve bağışlarına dikkat çekilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Türkiye'de eğitimin finansmanında, ağırlık kamunun üzerinde olduğu söylenebilir 

(İnandı, 2005). Başka bir ifade ile Türk eğitim sistemi aşırı merkeziyetçi bir yapıdadır 

ve Türkiye’de eğitim büyük ölçüde kamu kaynakları ile finanse edilmektedir (Yılmaz 
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ve Altınkurt, 2011). Türkiye eğitim finansmanı açısından OECD ülkeleri içerisinde tüm 

eğitim kademelerinde ve toplamda en az kaynak ayıran ülkedir (Arabacı, 2011). Ancak 

eğitimde son gelişmeler dikkate alındığında okulların kendi bütçesini oluşturması ve 

finansal kaynaklarını yönetmesi öngörülmektedir. Nitekim MEB’in 2023 Vizyon 

belgesinde de eğitimin niteliğinin artırılması ve “Okul Gelişim Planlarının 

gerçekleştirilebilmesi için merkezî bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek 

finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kaynak çeşitlendirilmesi yapılacağı 

öngörülmektedir (MEB, 2018).  

2. Ayrıca okul müdürlerinin görüşlerine göre okulların gelir kaynakları arasında kamu 

ödeneklerinin yanında öğretmenlerden ve velilerden toplanan bağışların önemli bir yer 

teşkil ettiği görülmüştür. Okul müdürleri, “okullarının ihtiyaçlarını hem ayni hem de 

nakdi yardımlarla karşıladıklarını” ifade etmişlerdir. Bu konuda Milli Eğitim 

Bakanlığının bir vizyonu “eğitime yapılan hayırsever bağışlarının daha etkili 

yönetilmesi için iller ve bakanlık düzeyinde bir yapı kurulması” (MEB, 2018) olarak 

planlanmaktadır. Bununla birlikte Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip 

okulların görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim hayırseverlerine bağış 

için seçeneklerin sunulması da (MEB, 2018) milli eğitimin bir vizyonu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Velilerden alınan bağışların okul amaçları doğrultusunda kullanılmasına 

yönelik bakanlığının “okul aile birliği gelirlerini yeni bir yapıya kavuşturma” (MEB, 

2018) planlaması bulunmaktadır. Bu bağlamda okulların finansal yapısının yerelleşerek 

güçleneceği yönünde bir öngörüde bulunmak mümkündür. Bunun için de okul 

müdürlerinin finansal yönetim konusunda yeterli olmalarına yönelik çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

3. Okul müdürleri okullarının gider türlerini “temizlik, bakım onarım, sarf malzeme 

giderleri, materyal, araç-gereç, nakliye-ulaşım, jeneratör” gibi giderler olarak 

belirtmişlerdir. Okullarda en çok temizlik ve bakım-onarım giderlerinin olduğu 

görülmektedir. Yılmaz ve Altınkurt, (2011) tarafından yapılan araştırmaya göre 

okulların kendi olanakları ile kısmi iyileşmeler olsa bile eğitime ayrılan kaynaklar 

artırılmadıkça okulların fiziki yetersizliklerinin ve donanım gereksinimlerinin 

azalmasının güç olduğu belirtilmektedir. 

4. Okul müdürleri okullarında kaynakların yönetiminde hesap verebilirlik, şeffaflık, 

faturalandırma ve karara katma gibi durumlara dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Genel 

olarak değerlendirildiğinde eğitimden beklenen toplumsal, siyasal ve ekonomik 

işlevlerin yerine getirilmesi, eğitime ayrılan kaynakların düzeyine ve bu kaynakların 

etkili ve verimli kullanımına bağlıdır (Tuzcu, 2004).  

5. Okul müdürleri, okullarının iktisadi yönetiminde karşılaşılan problemleri “gelir-gider 

dengesizliği, velilerin gerekli yardımı yapmaması, okulun kamu ödeneğinin olmayışı, 
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beklenmedik giderler, okul aile birliğinin olmayışı” şeklinde sıralamışlardır. Korkmaz 

(2005) okulların gelir durumuna etki eden en önemli faktör, okulun bulunduğu bölgenin 

ve dolayısıyla velilerin sosyo-ekonomik durumlarının olduğunu belirtmektedir. Kavak 

ve Ekinci’ye (1994) göre eğitim yöneticileri, eğitim sisteminin mevcut yapı ve işleyişini 

değiştirmeksizin, girdilerin miktarını, kalitesini ve oranlarını değiştirerek veya mevcut 

girdileri daha etkin kullanarak maliyetleri etkileyebilirler.  

6. Okul müdürleri 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “Her okula Okul Gelişim Planı 

hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir” hedeflerin olumlu bir planlama 

olduğunu ancak bu hedeflerin uygulanabilirliğinin zor olduğunu belirtmişlerdir.   
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SAĞLIK SİSTEMİNDE UYGULANAN AKREDİTASYONUN DÜNYADAKİ VE 

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SEYRİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 1 

Özet 

Gerek insan hayatının her şeyden önde olması gerek sağlık hizmetleri sunumunda hasta güvenliği riskleri ve 

gerekse hizmeti alanların beklenti düzeylerindeki artış, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bu alanda belli standartlara 

uymasını zorunlu kılmıştır. İnsan hayatının en ince noktasına, ölümle-yaşam arasındaki ince çizgiye temas eden 

sağlık kurumlarının ve profesyonellerinin kaliteden ve belli standartlardan taviz vermeden çalışmaları elzemdir 

ve ayrıca yasal bir gerekliliktir. Sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunumu esnasında hataların önlenmesi veya 

asgari düzeye çekilmesi, sunulan hizmet kalitesinin belli bir seviyede güvenceye alınması ve sürekli 

iyileştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardan birisi akreditasyondur. Hem kamu hem de özel sağlık 

kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin belli standartları olmalı ve evrensel nitelik taşımalıdır. Ayrıca sağlık 

kurumları bu özelliklere sahip olduklarını belgelendirmelidirler. Söz konusu bu belgelendirme işlemine de 

akreditasyon denmektedir. Akreditasyon işlemi güvenilirliği kanıtlanmış kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

İnceleme yapan kurum belirli aralıklarla denetlemeler yaparak şartların devam edip etmediğini kontrol eder. Bu 

sayede standartların sürekliliği sağlanmış olur. Bu denetimler sonucunda denetimi tamamlanmış kurumların 

yeterliliğine karar verildiğinde söz konusu kurumlar akredite edilmektedir. Aksi halde ise, standartlara uygun 

olmadığı yönünde rapor verilmektedir. Akreditasyon yetkisine sahip olan kurumlara JCI (Joint Comission 

International), TÜSKA (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ) ve ISQua (The International 

Society for Quality in Health Care) örnek gösterilebilir. 

Dünyada 1900’lerin başlarında başta Kanada, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde, Türkiye’de ise 2005 yılında 

sağlıkta kalitenin arttırılması yönünde kurumlar ve yapılar sağlık hizmetlerinde kalitenin öncelikle minimum 

seviyede güvenceye alınması sonra ise, ulaşılabilir en üst seviyeye ve standartlara ulaştırmayı hedeflemişlerdir. 

Sağlık kurumlarının bağımsız dış denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucu sağlık hizmet sunucularının 

akredite edilmesi tüm dünyada kabul gören bir sistemdir.   

Kuramsal bilgi stokundaki bu gerçeklerden hareketle çalışmanın konusunu dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık 

sisteminde uygulanan akreditasyon sürecinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

Sağlık kurumlarında akreditasyonun öneminden hareketle bu çalışmanın amacı, “akreditasyonun dünyadaki ve 

Türkiye’deki gelişim aşamalarını irdeleyip, sağlık sektöründe akreditasyonun önemine vurgu yaparak gerek sağlık 

çalışanlarında gerekse diğer çevrelerde farkındalık oluşturmaktır” şeklinde saptanmıştır. Çalışmada dolaylı 

araştırma ve tarama yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de sağlık sistemlerinde uygulanan akreditasyonun gelişim seyrine bakıldığında, dünyada 

yüzyılı aşkın sürede oldukça ileri seviyeye ulaşıldığı, dünyaya kıyasla kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye’de 

ise sağlıkta akreditasyonun öneminin kavranarak başlangıcından günümüze önemli bir mesafe kat ettiği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Akreditasyon, JCI, ISQua, TÜSKA. 

                                                           
1 Dr. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, gulfermegalit @gmail.com. 



 

1012 
 

A REVIEW OF THE ACCREDITATION APPLIED IN THE HEALTH SYSTEM FOR 

THE COURSE OF DEVELOPMENT IN THE WORLD AND IN TURKEY 

Abstract 

The fact that human life is above all else, the risks of patient safety in the provision of health services and the 

increase in the expectation levels of the service providers have obliged health service providers to comply with 

certain standards in this field. It is essential and also a legal requirement that health institutions and professionals 

who touch the finest point of human life and the fine line between death and life work without compromising on 

quality and certain standards. Accreditation is one of the most important tools used in the prevention and 

minimization of errors during the production and delivery of health services, assuring and continuously improving 

the quality of services provided. Health services provided in both public and private health institutions should 

have certain standards and be of universal nature. In addition, health institutions should certify that they have 

these characteristics. This certification process is also called accreditation. The accreditation process is carried 

out by institutions with proven reliability. The examiner conducts periodic inspections and checks whether the 

conditions are maintained or not. In this way, the continuity of the standards is ensured. As a result of these audits, 

when the adequacy of the audited institutions is decided, the said institutions are accredited. Otherwise, it is 

reported that it does not comply with the standards. JC institutions having accreditation authority (Joint 

Commission International), Tusk (Turkey Health Care Quality and Accreditation Institute) and ISQua (The 

International Society for Quality in Health Care) exemplified. 

Beginning in the early 1900s in the World Canada, in countries like the US and Australia, while in Turkey in 2005, 

institutions towards improving the quality of health care and the structures of health service quality in the first 

after securing the minimum level, accessible to target to deliver the highest levels and standards. Accreditation of 

health service providers as a result of audits performed by independent external auditors of health institutions is 

a system accepted worldwide. 

Stock theoretical knowledge in the form of the accreditation process to examine the issues of health systems applied 

in the study of this real movement in the world and Turkey. 

Accreditation, the purpose of this study is the importance in health institutions, "accreditation in the world and 

examining the developmental stage in Turkey, in both health workers emphasized the importance of accreditation 

in the health sector as well as to raise awareness in other environments" were shaped. In this study, indirect 

research and screening methods were used. 

When the accreditation course of development implemented in the health care system in the world and Turkey, in 

the world more than a century that quite reached the advanced level, although a short time compared to the world 

in Turkey if health is seen as an important progress had since its gripping the start of the importance of 

accreditation. 

Key Words : Health, Accreditation, JCI, ISQua, TÜSKA. 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin sağlık sistemi, o ülkenin değerlerinden ve amaçlarından bağımsız değildir. Temel 

amacı ülkede uygulanan sağlık sisteminin performansını ölçmek olan sağlık sisteminin bir de o 

amaçları gerçekleştirmek için yardımcı amaçları vardır (Yıldırım ve Yıldırım, 2011:371).  

Sağlık sisteminden beklenen ana fayda, ülkelerin sahip olduğu sağlık sisteminin amaçlarının 

etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesidir. Temel faydanın ve amaçların yerine 

getirilmesini sağlamanın birçok yolu vardır, bunlardan biri de akreditasyon modelidir. JCI 
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(2011)’nın tanımına göre, sağlık kuruluşundan bağımsız kamu dışındaki alanında yetkin bir 

kuruluşun, sağlık kuruluşunu birçok yönüyle (bakım güvenliği, kalitesi) değerlendirdiği ve 

önceden belirlenen standartları ne düzeyde karşılayıp karşılamadığı yönünde değerlendirildiği 

sürece “akreditasyon” denmektedir. Dünya genelinde ilginin hızlı bir şekilde arttığı sağlıkta 

akreditasyon modeli süreci, tamamen gönüllüdür. Söz konusu standartlar ulaşılabilir, 

uygulanması kolay ve maximum verimin alınabileceği türdendir. Hasta ve çalışanların 

güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak hasta bakım ve 

kalitesini arttırmak için akreditasyon önemli bir adımdır ve akreditasyon için sağlık 

kurumlarının önceden belirlenen standartlar çerçevesinde tıbbi bakım, idari, fiziksel ve finansal 

süreçlerin değerlendirilip uygunluk verilmesi olarak ifade edilebilir. Sağlıkta akreditasyon; 

“Sağlık hizmetlerinin üretiminden, tüketimine ve dağıtımına değin yapılan tüm faaliyetlerin 

ülkenin fertlerinin tercihleri doğrultusunda kurumların yaptığı antlaşmaların ve faaliyetlerin 

oluşturduğu bir bütün ” olarak tanımlanmıştır (JCI, 2003). 

2. AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI 

Topluma sunulan programın, hizmetlerin niteliğini sistematik bir şekilde güvence altına almak 

için birçok ülkede ve sektörde uygulanan bir yöntem olan akreditasyon, hizmet kalitesini 

arttırmak için önceden belirlenen standartlara uygunluğunu belirlemek için geliştirilen bir 

sistemdir. Akreditasyon her ne kadar bazı ülkelerde hekimleri de değerlendirse de asıl amacı 

sağlık tesisini veya sağlık eğitim programına yönelik uygulamaları kapsamaktadır (Gökmen, 

2005: 121). Önceden belirlenen standartlar, politikalar, değerler, organizasyon yapısı, yönetim, 

servis faaliyetleri, çevre, iletişim, bilgi, eğitim, kalite yönetimi ve çalışanların yetenekleri gibi 

başlıklar altında değerlendirilmektedir ( Bohigas, 1996. 583-589’dan akt. Kuş. 200. 3). Söz 

konusu standartlar sağlık kurumlarının yöneticilerine bir yol haritası niteliğinde olup rehberlik 

yapmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda belli standartların bırakılması ve bunların 

değerlendirilmesi manasında tercih edilen bir sistem olarak yaygınlaşan akreditasyon (Öcal, 

2005: 1) standart sözcüğünden bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda standart; “bir otorite 

gelenek veya ortak anlayış tarafından belirlenmiş ve takip edilmesi gereken bir model veya 

örnek” olarak tanımlanabilir. Ayrıca, “belli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve 

yeterli nitelik düzeyi” olarak da standardın tanımı yapılabilir.  Bu tanımlar doğrultusunda 

akreditasyona,” belirli bir malı üretmeye veya hizmeti vermeyi taahhüt eden bir kurumun 

belirlenen standartlar çerçevesinde yeterliliğinin, rüştünün ispat edilmesidir” de denebilir (Kuş, 

2000:3). 

Akreditasyon hizmeti sağlayan organizasyonlar devletten bağımsız, kendi alanında uzman 

(sivil toplum veya özel gönüllü kurumların tanınmış bilirkişileri) kişilerden oluşan ve 

kendilerine ait fon kaynağına sahip-ki bu genelde akredite edilen kurumlardan alınan 

ücretlerdir. Dış denetim süreci olan akreditasyonun dört ana unsuru mevcuttur. Bunlar; 

standartlar yazılı ve basılı metinlere dayalıdır, değerlendirme illaki profesyonel denetçiler 

tarafından yapılır, süreç tamamen bağımsız bir kuruluş tarafından yerine getirilir ve amaç sağlık 
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kurumunu gelişme yönünde harekete geçirmektir ( Montagu, 2003).  Akreditasyon süreci, 

başvurulan bağımsız kuruluşun tepe yönetimi tarafından sağlanır  (Gökmen, 2005: 121). 

Akreditasyon bir dış denetim süreci olup bazen ruhsatlandırma ile karıştırılabilmektedir. Bazen 

de sertfikasyonla da karışabilmektedir. Oysa bunlar biri birinden farklı kavramlardır. 

Sertifikasyonda sadece kişilerin değerlendirilmesi söz konusu iken; akreditasyonda tüm 

organizasyonun kapasitesinin değerlendirilmesi mevzu bahistir. Ruhsatlandırmada ise hastayı 

korumak, tedavisini sağlamak ve zarar vermemek adına gerekli olan “minimum” standartlar 

söz konusudur ve bu standartlar personel sayısı ve niteliği, hasta bakımı için gerekli olan tüm 

fiziksel ve yapısal şartlar ile ekipmanları içermektedir (Öztaş, 2019: 14). Bu özelliklere odanın 

büyüklüğü, niteliği, çevre ve hasta güvenliği örnek verilebilir. Kamu ya da özel bir kurumun 

gönüllü olarak standartlara ulaşma ve geliştirme sürecini kapsayan akreditasyon faaliyetleri 

sürekli bir gelişim içinde olduğundan bu yönüyle ruhsatlandırmadan ayrılmaktadır. Etkili bir 

kalite değerlendirme ve yönetim aracı olarak tüm dünyada kabul gören akreditasyonda sağlık 

kurumu gönüllü olarak hastalarına en üst düzeyde hasta bakım kalitesi sunmayı taahhüt 

etmektedir (Öztaş, 2019: 14).  

Etkili sağlık hizmeti ve etkin bir yönetim süreci için akreditasyon standartları çok önemli bir 

unsurdur. Sağlık kurumları rakiplerine fark atabilmek ve iyi bir prestij sağlayabilmek için kalite 

standartlarına uyduklarını belgelendirmek için bağımsız kuruluşlarca akredite edilmek 

istemektedirler. Kurum kendini dünya standartlarında uluslararası düzeyde görmek istediği için 

akreditasyon sertifikası olarak kalitesini tescil etmek istemekte ve hasta memnuniyetinin 

optimum düzeyde tutulmasına önem verdiğini göstererek hasta bakım düzeyinde üstünlüğünü 

ispatlamış olmaktadır. Akredite olan kurum performansının ve hizmet kalitesinin arttığını 

belgelendirmiş demektir (Demirel, Etöz, 2008: 51-68). 

2.1. Sağlık Sistemi Kavramı ve Amaçları 

Sağlık sisteminin tanımandan önce sağlığı tanımlamak gerekir. Sağlığın en genel ve yalın 

tanımını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yapmıştır. Buna göre sağlık, “fiziksel, ruhsal ve 

biyolojik olarak kişinin tam bir iyilik halinde olmasıdır”. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere kişinin 

tam iyilik halinin sağlanması ve devam ettirilmesi ülkelerin uyguladığı sağlık sistemi ile 

doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda ülkelerin uyguladığı sağlık sistemlerinin sınıflandırılarak 

karşılaştırılabilir hale getirilmesi için sağlık sisteminin tanımını yapmak oldukça faydalıdır. 

Alan yazına bakıldığında sağlık ve sağlık sisteminin tanımı yapılırken hastalık haliyle 

ilişkilendirildiği görülmektedir. WHO (2000: 5)’a göre sağlık sistemi; “öncelikli amacı sağlığı 

iyileştirmek, korumak ve geliştirmek olan her türlü faaliyeti bünyesinde barındıran sistem” dir.  

Bu tanımın kapsayıcılığı diğer tanımlara göre daha yüksektir. Bu tanımda hizmet sunanlar, 

hizmetten yararlananlar, hizmetin düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşları arasındaki 

ilişkilerin de yer aldığı tüm ilişkileri ele almaktadır (Mc Pake, Normand, 2008: 201). Santerne 

ve Moun’a  (2010: 92) göre ise sağlık sistemi; “sağlık hizmetlerinin üretimine, tüketimine ve 
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dağıtımına yönelik bir toplumun yapmış olduğu tercihler aracılığıyla örgütsel antlaşma ve 

süreçleri içeren bir bütündür”.  

Temel amacı ülkede uygulanan sağlık sisteminin performansını ölçmek olan sağlık sisteminin 

temel amaçları bir de bu temel amaçlara ulaşmak için yardımcı amaçları. Bunlar şöyle 

sıralanabilir (Çelebi, Cura, 2013): 

Temel Amaçlar  

 Sağlığın Geliştirilmesi: Ülkenin nüfusunu oluşturan bireylerin sağlığının korunması ve 

geliştirilmesi o ülkenin uyguladığı sağlık siteminin en elzem amacıdır. Her şeyin başının 

sağlık olduğu göz önüne alındığında, sağlık sistemi iyi dizayn edilmiş ülkelerin diğer 

unsurlarının da (ekonomik, teknik, sosyal vb) değişip geliştirebilecektir. 

 Cevap Verebilirlik: Sağlık sisteminden hizmet bekleyen bireylere istekleri 

doğrultusunda cevap olunabilmeli ve ayrıca hizmet sunumu esnasında bireylerin sağlık 

dışındaki oldukça haklı olan beklentileri (bireye saygı, mahremiyet hakkı, tüketici 

memnuniyeti vb) de karşılanabilmelidir. 

 Adil Finansman: Sağlık sisteminden yararlanacak bireylerin gelir durumuna göre 

sistemi finanse etmeleri sağlanarak, fakirleşmenin önüne geçilmelidir. 

Yardımcı Amaçlar  

 Sağlık Hizmetlerine Ulaşabilme: Ülkelerin sahip olduğu sağlık sisteminin işlerliği 

ulaşılabilir olduğu ölçüde artacağından, erişilebilme kapasitesi yüksek olan sistemler 

daha verimli olacaktır. 

 Toplumsal Katılımı: Temel sağlık hizmetlerinden olan koruyucu sağlık hizmetleri gibi 

hizmetlerin sunumundan önce toplumsal katılımı sağlayacak uygulamalara gidilmelidir. 

 Sürdürülebilirlik: Sağlık sisteminin kesintiye uğramaksızın hizmetlerin sürekliliğinin 

sağlanmasıdır. 

 Yenilik: Teknolojik değişim ve gelişime paralel olarak toplumsal değişime ayak 

uydurabilecek yapıda olarak sistemin tasarlanmasıdır.  

Ülkenin sağlık sisteminin örgüt yapısı, kanunları, yönetmelikleri ve kültürel yapısı akreditasyon 

standartlarını belirlemektedir. Hasta odaklı olarak tasarlanan hastane standartları, en iyi 

uygulama ve en kolay olarak erişilebilir şekilde düzenlenmiştir. Çekirdek ve eşik standartlar, 

akredite olacak sağlık kurumunun geçmesi gereken yönetim fonksiyonları çerçevesinde 

organize olan düzenlemelerdir (Karabulut, 2000: 113-195). Söz konusu düzenlemeler sağlık 

hizmet kalitesini arttıracak şekilde düzenlenmelidir. Kurumlarda sunulan sağlık hizmetleri 

oldukça fazla, farklı özellikleri amaçları bünyesinde barındırdığı için sağlıkta hizmet kalitesini 

tanımlamayı oldukça güçleştirir. Çünkü sağlıkta hizmetleri aynı anda üretilip tüketildiği için 
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tanımlanmasını ve ölçülmesini zorlaştırır. Farklı paydaşların biri birinden farklı istekleri olduğu 

için haliyle birçok tanım da mevcuttur. Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayabilecek çok boyutlu bir tanım gereklidir (Naveh, Stern, 2005). Bu ihtiyaç 

doğrultusunda WHO sağlık hizmet kalitesini şöyle tanımlamıştır; “sağlık sistemlerinde stratejik 

seçimler yapma sürecidir” (WHO, 2006). Mükemmellik kültürüne yansıyan etkili, verimli ve 

güvenli bakım sağlanarak, optimal veya istenen sonuca varılması sağlık hizmet kalitesi ile 

sağlanır (Duck, vd.,2017). Ülkeler de sağlık sistemlerini oluştururken sağlık hizmet kalitesi 

unsurlarını göz önüne almalıdırlar. 

Sağlık sisteminden uygulamada optimal düzeyde fayda sağlanabilmesi için bazı özelliklere 

sahip olması gerekir. Bunlar  (Roemer, 1982: 428-29):   

 Tüm toplumu kapsayabilmesi için bireylerin tüm özelliklerini (demografik, ekonomik 

vb) göz önünde bulundurmalıdır. 

 Sağlık sistemi sunumunda teknolojik desteği de içerecek şekilde geniş kapsamlı 

olmalıdır.  

 Hastalıkların ortaya çıkmadan önce önlenebilmesi için koruyucu-önleyici uygulamalar 

sistemin odak noktasını oluşturmalıdır. 

 Hizmetin etkili ve verimli sunumu için nitelikli ve yeterli sayıda sağlık personeli 

olmalıdır. 

 Sağlık hizmet sunumundan sorumlu olan tüm kurumlarla, sağlık eğitimi veren eğitim 

kurumları eşgüdüm içinde koordineli çalışmalıdır. 

 Sağlık profesyonellerinin aldıkları ücretler belirlenirken yapılan işe göre olmalıdır. 

 Sağlık sisteminin işlevselliğinin sağlanabilmesi için gerekli mali güce ve desteğe sahip 

olması sağlanmalıdır 

Sistem içerisinde en yüce varlık olan insan hayatının korunması, yaşam standartlarının 

geliştirilmesi, insana yakışır kaliteli yaşam koşullarının elde edilmesi ve sağlık halinin daha 

ileri seviyeye taşınması ülkelerin uyguladığı sağlık sisteminden beklenen nihai sonuçlardır. 

3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULANAN AKREDİTASYONUN TARİHÇESİ 

1910 yılında Amerika’da tıp eğitiminin standartlaşması düşüncesiyle başlayıp, 1913 yılında 

kurulan Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından (American Collage of Surgeons) 1917’de 

başlatılan hastane standardizasyon programının devamı olarak 1951’de ilk akreditasyon 

kurumu ABD’de American College of Surgeons, American College of Physicions, American 

Hospital Association, American Medical Asscoiation ve Canadian Medical Association’un 

katılımıyla “Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAHO)” kurulmuştur 

(Flodgren, vd., 2014: 4). Daha sonra sistemin başarılı olması neticesinde sadece hastaneleri 
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değil aynı zamanda diğer sağlık kuruluşlarının da akredite edilmesini sağlamak için 

komisyonun ismi “Joint Comission on Accreditation of Healhtcare Organizations” 1987’de 

(JCAHO) olarak yenilenmiştir (Çevik, 2007: 12). 

Amerika’da JCAHO’nun sağlık hizmetlerinde standart oluşturması, izlemesi, değerlendirmesi 

ve denetlenmesi konusunda belli bir başarı düzeyine ulaşması ülke içinde akreditasyon 

hizmetlerinin yayınlaşmasını sağlamıştır. Bunun üzerine sadece ABD’de değil dünyadaki diğer 

ülkelerde de bu hizmetin verilmesi için JCAHO’nun bünyesinde JCI (Joint Comission 

International) 1999’da kurulmuştur (Çevik, 2007: 12). Amerika’nın dışında diğer ulusal 

akreditasyon kuruluşları sırasıyla; 1973’te Avusturalya’da, 1987’de Yeni Zelanda’da, 1988’de 

İngiltere’nin Güneybatı Bölgesel Sağlık Otoritesi tarafından küçük devlet hastanelerini 

denetlemek maksadıyla Bristol Üniversite’since akreditasyon programı başlatıldı. Daha sonra 

1985’te yine İngiltere’de genel hastaneleri denetlemek için King’s Fund Organizational Audit 

kuruldu. (Bohigas, 1996: 583-589). ABD’nin dışında en eski ikinci ulusal akreditasyon 

programına sahip ülke Kanada’dır. Kanada’daki akreditasyon kuruluşları, Sağlık Standartları 

Organizasyonunca (HSO) oluşturulan standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır ve sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetleri uluslararası düzeyde sunmak için 

yüzden fazla özelleştirilebilir sağlık standardı sunmaktadır. Olası çıkar çatışmalarını önlemek 

ve en iyi akreditasyon hizmetine odaklanmak amacıyla standartlar oluşturulurken 

değerlendirmelerden ayrı tutulur. Söz konusu standartlar, hastalara ve ailelerine daha detaylı, 

yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmaya odaklanılarak hazırlanmıştır. Daha etin ve verimli sağlık 

hizmet sunumu için HSO standartlarının genel ve katma değer sağladığından emin olmak için 

alanında uzman klinisyenler, siyasa yapıcılar, hastalar ve ailelerince bir konsensüs sağlanarak 

tasarlanmıştır (HSO, 2018). Kanada’dan sonra sağlıkta akreditasyon programına ulusal 

düzeyde sahip, dünyanın üçüncü ülkesi ise Avusturalya’dır ve akreditasyon standartları 

Avusturalya Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik ve Kalite Komisyonu (NSQHS) tarafından 

tasarlanmaktadır. Söz konusu komisyonun standartları Avusturalya Sağlık Bakanlığınca 

2011’de onaylanarak, sağlık hizmet alıcılarının beklentileri doğrultusunda net, anlaşılabilir bir 

açıklama getirmiştir. Tamamıyla akreditasyon sürecine odaklanan standartlar, süreçteki hayati 

adımları özetleyerek gösterebilecek kanıtlar sunmaktadır (ACSQHC, 2012). 

 Ülke sıralaması yapıldığında, sağlıkta ulusal akreditasyon sistemi kurup yaygın uygulama 

yapan ülkeler; ABD, Kanada, ve Avustralya ilk sıralarda yer almaktadır. Bunların dışında 

Brezilya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Pakistan ve 

daha birçok ülke ulusal akreditasyon sistemini kurmuş ya da kurma çabası içerisindedir (Çevik, 

2007: 12). 1994 yılı içinde 4264 sağlık kurumunu denetleyen JCAHO dünyadaki en büyük 

akreditatördür (Bohigas, 1996: 583-589). Hastayı sistemin merkezine alan, kalite, etkililik ve 

verimlilik üzerine odaklanan JCHAO’nun hizmet ve performans konuları şunlardır (Şahin, 

2006: 7):  

 Sağlık organizasyonun kalite sistemi ile 
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 Hasta tedavi ve bakımıdır. 

3.1. The Joint Comission International (JCI) -Uluslararası Birleşik Komisyonun- Amacı 

ve İşleyişi 

JCAHO’nun uluslararası bir kolu olarak 1999’da ABD’de kurulan JCI’ın amacı sağlık 

bakımının kalitesini ve güvenini artırmak ve iyileştirmektir (JCI, 2014). Dünya genelindeki 

diğer topluluklara standartlar serisi ve süreçleri oluşturulup benimsetilmesi, kalıcılığının 

sağlanması ve yerel düzeyde de ihtiyaçlar uygun standartlar belirlenmesini JCI hedef 

edinmiştir. Uluslararası Gönüllülük temelli kurulan komisyon, bir akreditasyon sürecinde 

yaklaşık 16.000 sağlık hizmeti programını incelemektedir ve kar amacı gütmeyen alanında 

uzman sivil tolum örgütüdür (JCI, 2000) Komisyon dünya genelinde sağlık hizmetlerinin 

standartlaştırılması için artan talebe yönelik bir cevap olarak tasarlanan bir sivil toplum 

inisiyatifidir ve amacı, uluslararası topluma sağlık hizmeti sunan kuruluşların değerlendirilmesi 

için standartlara dayalı tamamen objektif kriterlere dayalı bir süreç sunmaktır (Karabulut, 2009: 

120). Uluslararası konsensüs standartları ve göstergelerini uygulayarak, sürekli ve kalıcı bir 

iyileşmenin sağlanması komisyonun ana hedefidir. Akreditasyon programı, yerel ihtiyaçlara 

uyarlanabilir evrensel standartlara dayalıdır ve ülkelerin özel/kamu tüm sağlık hizmeti veren 

organizasyonların hasta bakım kalitesini incelemelerine ve bunu göstermelerine yardımcı olur 

(Sağlık Bakanlığı SPGK, 2006). 

JCI kurum için verdiği akreditedir kararı üç yıllık bir süreci kapsar. Bu sürenin sonunda 

kurumun yeniden değerlendirilmesi gerekir. Kuruluşun yapısında, mülkiyetinde veya 

hizmetlerinde akreditasyon süreci içinde bir değişiklik olduğu takdirde JCI’nn bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Böylesi bir durumda söz konusu organizasyonun JCI tarafından yeniden 

araştırılması gerekmektedir (JCI, 2003). Altı büyük bölgeyi temsilen 16 üyeli uluslararası görev 

gücü tarafından geliştirilen JCI standartları, uygulanabilirliğin teminatıdır ve bu bölgeler Batı 

Avrupa, Orta Orta Doğu, Latin ve Merkez Amerika, Asya ve Pasifik Bölge, Kuzey Amerika, 

Doğu Avrupa ve Afrika’dan meydana gelmektedir (Özalp vd., 1000: 9) 

Dünya genelinde, sağlık hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere kurulan JCI 

akreditasyonu bir dizi girişimlerden oluşmaktadır. “Hastaneler için Akreditasyon Standartları” 

JCI tarafından hastane denetimleri için kitap hazırlamış olup söz konusu kitapta yönetsel 

alanlara ait standartlar şöyle sıralanmıştır (JCI, 2003): 

 Yönetim, liderlik ve yönlendirme, 

 Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği, 

 Tesis yönetimi ve güvenliği, 

 Çalışanların niteliği ve eğitimi, 

 Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, 
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 Bilgi yönetimidir. 

Daha sonra 2011’de revize edilen kitapta yukarıdaki standartlara ilaveten;  

 Ayaktan tedavi, 

 Klinik laboratuvar, 

 Birinci basamak tedavi hizmetleri, 

 Bakımın sürekliliği, 

 Tıbbi nakil kuruluşları eklenmiştir. 

JCI akredite olmak isteyen sağlık kuruluşunun standartlara uygunluğunu belirlerken şu ilkelere 

göre değerlendirme yapmaktadır (Karabulut, 2009: 113-195): 

 Hasta ve hasta yakınları ile personel tarafından verilen sözel bilgiler, 

 Kuruluş tarafından verilen hizmetlerde uygulanan prosedürler ve politikalar, 

 Verilen hizmetlerin her aşamada yerinden gözlenmesi, 

 Kurumun kendi içinde yapmış olduğu iç kontrol değerlendirme sonuçları. 

Akreditasyon süreci kabul ya da ret şeklinde değerlendirilir ve kurumun en üst yetkilisine 

iletilerek süreç son bulur.  

3.2. Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyonun Tarihsel Gelişimi 

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşın yaşam hakkının ve sağlıklı bir yaşam 

sürdürülebilmesinin yasal güvence altına alınması için daha etkin çalışmalar 2003 yılında 

Sağlık Bakanlığınca “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile başlatılmıştır. Bu programın temel 

amacı ise, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da vatandaşın yaşam kalitesini 

yükseltmek ve sağlığını güvence altına almaktır (www.kalite.sağlik.gov.tr/2014). Bu 

programın akabinde 2005 yılında ise, kurumsal performansı arttırmak üzere SBYT Kurumları 

Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans yönergesi yayınlamış olup akreditasyon 

çalışmalarının alt yapısı oluşturulmuştur. Yönerge 1 Ocak 2006’da uygulanmaya başlamıştır. 

JCI’ın standartları göz önünde bulundurularak hazırlanan performans kriterleri, kurumsal kalite 

hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hastane kalite kriterleri, hasta memnuniyetinin ölçümü, 

hastane alt yapısının, süreçlerinin denetimi gibi ölçütlerden oluşmaktadır (Aydın, Demir, 2006: 

53). Sağlık Bakanlığı dünyada en çok kabul gören, hasta odaklı ve oranizasyonel kriterleri esas 

alan JCI’ın standartları doğrultusunda hazırlanan yaklaşımı esas almış ve 2001 yılında 

bakanlıkla komisyon arasında bir memorandum imzalanmıştır (Demirel, 2008). Söz konusu 

memorandumda Sağlık Bakanlığı şunları taahhüt etmiştir (Şen, 2005: 1): 

 Türkiye’nin kendine ait sağlık sisteminin oluşturulması, 

http://www.kalite.sağlik.gov.tr/2014
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 Belli kriterlere uygun standardizasyona sahip olunması, 

  Kaliteli bir hizmet için etkililik ve verimliği artırılması için ölçme, izleme ve 

değerlendirme sisteminin oluşturulması, 

 Akreditasyon hizmeti sunacaklara özel eğitim verilmesi, 

 Verilen hizmetlerin kayıt altına alınabileceği kullanışlı veri tabanı oluşturulmasıdır. 

 2013 yılında ise yine SDP (Sağlıkta Dönüşüm Programı) kapsamında kalite ve akreditasyon 

çalışmaları başlatılmıştır. Yasal süreç aşağıdaki kanun kapsamında başlamıştır: 

Kanun: 2/Kasım/2011 tarih 28103 sayılı resmi gazete ve 663 sayılı kanun hükmünde 

kararname çıkarılmıştır. İlgili yönetmelikler: 6/ağustos/2013 tarih ve 2873 sayılı sağlık 

hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi dair yönetmelik yayınlanmıştır. 

21.6.2012 tarih ve 12023 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığının görevlerine dair yönerge yine 

kalite çalışmalarının yürütülmesine dair maddeler içermektedir 

(www.kalite.saglik.gov.tr/2014).  

Söz konusu kanun ve yönetmeliklerin yayınlanmasının ardandan yine 2010’da ISQ’ua 

(International Society for Quality in Health Care) ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 

protokol düzleminde ISQ’ua –Uluslararası Akreditasyon programı başlatılmıştır. Programa 

uygun olarak öncelikle sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve Değerlendirici Eğitim 

Programının akredite edilmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  Çıkar çatışmalarından uzak, 

şeffaflık ilkelerini önceleyen kurumsal yapının oluşturulması Sağlıkta Ulusal Akreditasyon 

sisteminin kurulması için elzem olan üçüncü bileşendir. Bu amaç doğrultusunda, sistemli ve 

uzun soluklu çalışma sürecinin ardından 2014’te Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve 

Akreditasyon Enstitüsü’nün de yer aldığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 

kurulmuştur (kalite.sağlik.gov.tr,2014). Sağlıkta dönüşüm programının uygulamalarını etkin 

olarak hayata geçirmek temel hedef edinilmiştir. Bu uygulamalar (Gül, 2007: 17):  

 Sağlık Bakanlığının planlama, uygulama ve kontrol etme noktasında etkin hale 

getirilmesi, 

 Çok başlılığı önleyecek, merkezden yönetilen genel sağlık sigortası,  

 Herkesin ulaşabileceği, ulusal düzeyde yaygın ve çalışanların güler yüzlü olduğu sağlık 

sistemi 

 Etkinliği arttırılmış temel sağlık hizmetleri ile aile hekimliği sistemi, 

 Sağlıklı işleyen, etkin, kademeli sevk zinciri, 

 Maddi ve idari olarak kendine yetebilecek özerk sağlık organizasyonları, 
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 Sistemin verimli işlemesini sağlayacak, donanımlı ve motive sağlık profesyonelinin 

varlığı, 

 Eğitim ve bilim kurumlarının varlığıyla sistemin işlerliğinin arttırılması, 

 Sağlık kurumlarının niteliğinin arttırılması için kalite ve akreditasyon uygulamaları, 

 Hasta bazlı, verimli malzeme ve ilaç kullanımı için örgütsel yapılanma,  

 Bilgiye etkili ulaşarak karar alma süreçlerinde kullanılabilecek sağlık bilgi sistemi 

tasarlamak ve uygulamak. 

3.3. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA )  

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarının kalitesini sürekli iyileştirmek ve 

geliştirmek amacıyla 2015 yılında kalite ve akreditasyon hizmetlerini yürütmek üzere TÜSEB 

(Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) kurulmuştur (TÜSEB Kuruluş Kanunu, 2014). 

2012’de Sağlık Bakanlığı ile ISQ’ua arasında kurulan işbirliği süreciyle sağlıkta akreditasyon 

faaliyetlerine başlanmış, 2012-2015 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığınca yürütülen 

çalışmalar neticesinde devam etmiştir. Dünya çapında yürütülen akreditasyon çalışmalarının 

bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirildiği özellikle karar mekanizmaları açısından bağımsız 

yapılar olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan TÜSEB faaliyetlerinin 

daha bağımsız bir yapıda uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve neticesinde 2015 

yılında TÜSEB bünyesinde TÜSKA kurulmuştur. TÜSKA kurulduktan sonra akreditasyon 

faaliyetleri kapsamında her türlü bilgi ve doküman ile yürütülen tüm iş ve işlemler bakanlıkça 

TÜSKA‘ya devredilmiştir. TÜSKA’nın ana faaliyet konuları; bakanlık bağlı kuruluşları, 

yükseköğretim kurumları ve özel kurumları işbirliği içinde sağlıkta kalite ve akreditasyon 

kurallarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığına katkı sunak, ulusal ve uluslararası düzeydeki 

sağlık kuruluşlarını akredite etmek, bölgesel ve uluslararası akreditasyon birlikleri ve örgütleri 

ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı işbirliği ve tanıma anlaşmaları yapmak 

olarak sıralanabilir (TÜSKA, 2018). 

“Sağlığın konu olduğu her yerdeyiz” sloganıyla Türkiye’nin uluslararası markası olmayı vizyon 

edinen TÜSKA bünyesinde çeşitli bilim kurumları yer almaktadır. Bu kurumlar (TÜSKA, 

2018):  

 Akreditasyon Yürütme Kurulu, 

 İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu, 

 Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu, 

 Uluslararası Bilim Kurulu, 

 Kalite Bilim Kurulundan oluşmaktadır. 
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TÜSKA kuruluş sürecini tamamlamasının ardından 2015’te Dünyada kalite ve akreditasyon 

faaliyetlerinin çatı kuruluşu olan ISQ’ua’ya üye olmuştur. Kurumun üyelik sürecinin ardından 

dört alanda standart geliştirilmiş ve ISQ’ua tarafından akredite edilmiştir. Bunlar (TÜSKA, 

2018): 

 SAS (Sağlık Akreditasyon Standartları) Hastane Seti (9 Ocak 2014) 

 SAS Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) (26 Kasım 2014) 

 SAS Diyaliz Kurumsal Akreditasyonu (10 Mart 2015) 

 SAS Laboratuvar Seti Akreditasyonu (19 Kasım 2015) 

Yukarıda sayılan standartlar öncelikle yerel düzeyde ihtiyaçlar ve öncelikler, ulusal ve 

uluslararası çalışmalar, ISQ’ua ve WHO’nun prensipleri öncelenerek, aralarında bilimsel 

anlamda kendi alanında uzman birçok kesimin olduğu (akademisyenler, sağlık yöneticileri, 

denetleyiciler, uygulayıcılar vb) anlaşılabilir, ulaşılabilir ve ölçülebilir test çalışmaları 

yapılarak geliştirilmiştir (Kavak, 2018: 14-20). 

3.4. ISQ’ua-Society for Quality in Healthcare- Tanımı ve Amacı 

Sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyeti gerçekleştirmeyi hedefleyen bağımsız akreditasyon 

kuruluşları açısından çatı kuruluş The International Society for Quality in Healthcare 

(ISQ’ua)’dır. ISQ’ua, uluslararası alanda, sağlık alanında akreditasyon faaliyeti yapan 

kurumları akredite eden, akreditörlerin akreditörü olarak bilinen kuruluştur. ISQ’ua, 1985’de 

kurulmuş, kar amaçsız, bağımsız, 100 üzerinde üye ve bağlantıları olan küresel bir yapıdır. 

Merkezi İranda’da olan ISQ’ua, sağlık hizmetlerinde kalitenin çatı yapılanması olarak Dünya 

Sağlık Örgütü ile “resmi” ortak çalışmaktadır. Dünyada sağlık hizmetleri akreditasyonu 

denilince sıklıkla akla gelen kuruluşlardan Joint Commission International, Akreditasyon 

Kanada ve Malezya Sağlıkta Kalite Derneği gibi uluslararası akreditasyon kuruluşları da 

ISQ’ua tarafından akreditasyon yetkisi almış kuruluşlardır. ISQ’ua aşağıda belirtilen üç alana 

yönelik programları yolu ile kurumlara akreditasyon yapabilme yetkinliği sağlamaktadır  

(ISQ’ua, 2017):  

 Kurumsal Akreditasyon  

 Standartların Akreditasyonu  

 Denetçi Eğitim Programı Akreditasyonu 

 Sağlık hizmetlerine yönelik akreditasyon kuruluşları bu alana yönelik faaliyetlerini ISQ’ua 

tarafından akredite edilen standart setleri ile gerçekleştirmektedir. İlgili kuruluşlarca hazırlanan 

standartlar ISQ’ua’nın ‘Sağlık ve Sosyal Bakım Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik 

Kılavuz ve İlkeleri’ne göre değerlendirilmektedir. Aşağıda yer alan ISQ’ua ilkeleri, 

standartların geliştirilmesi, ölçülmesi, yapısı ve içeriğine ilişkin rehberlik sağlamak üzere 
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tasarlanmıştır ve hazırlanan standart setinin ISQ’ua tarafından akredite edilmesi için bu ilkeleri 

tam olarak karşılayacak bir tasarımda hazırlanmış olması beklenmektedir (ISQ’ua, 2013);  

 İlke 1: Standartların Gelişimi  

 İlke 2: Standartlar Ölçümü •  

 İlke 3: Örgütsel rol, Planlama ve Performans  

 İlke 4: Güvenlik ve Risk  

 İlke 5: Hasta / Servis Kullanıcı Odağı  

 İlke 6: Kalite Performansı 

Akreditörlerin akreditörü olan ISQ’ua ‘akreditasyon programı Uluslararası Akreditasyon 

Programı (IAP) ile Standart Setlerin Akreditasyon Değerlendirici Eğitim Programının 

Akreditasyonu, kurumsal yapının akredite edilmesini hedeflemektedir. ISQ’ua ile yapılan 

anlaşma 4 temel Akreditasyon Planı çerçevesinde şekillenmektedir. Bunlar (ISQ’ua, 2013-

2014): 

 SAS (Sağlık Akreditasyon Standartları) Hastane Seti  

  SAS Değerlendirici Eğitim Programı  

 SAS Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM 

 SAS Diyaliz Kurumsal Akreditasyonu  

3.5. Sağlıkta Uygulanan Akreditasyon Sisteminin Faydaları 

Önceden belirlenmiş standartlara uygunluğun değerlendirildiği süreç olan akreditasyonun 

kuruma, çalışanına ve hizmet sunulan kesime birçok faydası mevcuttur. Bunlar şöyle 

sıralanabilir (Demirel, 2008, 2008: 51-68): 

 Sağlık hizmetlerinin sunumu ekip çalışmasını geçerli kıldığı için akreditasyon tam bir 

takım çalışması sunar, 

 Sağlık kurumunun kendi içinde belirlediği standartlar ve prosedürlerin gelişimi ve 

değişimini sağlamak için yönetim politikalarının gözden geçirilmesini sağlar, 

 Sağlık profesyonelinin bilgi ve becerisinin kalite faaliyetleriyle bütün oluşturulabilmesi 

için kalite kültürü oluşmasına zemin hazırlar, 

 Kurumda değerlendirme ve düzeltme faaliyetlerinin gerçekleşmesi için öz 

değerlendirme yapılmasına imkân sağlar, 
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 Daha önce akredite olmuş kurumlarla iletişim sağlanarak, onların süreçleri konusunda 

bilgi alınarak kıyaslamaya olanak sağlar. Deneyim paylaşımıyla eksiklerin giderilmesi 

yönünde adımlar atılmasını sağlar, 

 Sağlık kuruluşunun (özellikle özel sağlık kuruluşları) akredite olduğu yönündeki reklam 

ve pazarlama argümanları kullanarak kurumun imajının arttırılmasını sağlar, 

 Hastalara yapılan tedavi ve bakım süreçleriyle ilgili literatürdeki en yeni ve iyi 

uygulamalarla hata payını en aza düşürür, 

 Tedavi aşamalarının her düzeyinde hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve onamının 

alınmasına imkan sağladığı için hasta memnuniyetini arttırır. Dolayısıyla şikâyetlerin 

azalmasına katkı sağlar, 

 Teşhis ve tedavide kullanılan tüm tıbbi cihazların kayıt altına alınıp kontrollerinin 

zamanında yapılması malzeme kaynaklı hata payını en aza düşürür. 

Akreditasyon sisteminin yukarıda sayılan faydalarına ek olarak; akredite olan kurumlarda 

çalışan sağlık profesyonellerinin de üzerinde olumlu etkilerinin olduğu yapılan çalışmalar 

sonucunda gözlemlenmiştir. Örneğin Manzo ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 

sağlık profesyonellerinin akreditasyon sürecinin olumlu yönleri olarak ; kişisel gelişimlerine 

katkı sunduğu, çalıştığı kurumu söylemekten gurur duyduğu, moral-motivasyonlarını arttırdığı, 

kendilerini daha güvende hissettiklerini, hastalarının ihtiyaçlarına odaklanabildiklerini, 

kurumlarında açık iletişim sağlanarak güçlendirici bir ortam oluşturulduğu ve de kendilerini 

mesleki anlamda daha deneyimli ve olgun hissettikleri görüşlerinin ağırlıkta olduğu 

saptanmıştır (Manzo, vd., 2012: 151).  

4. SONUÇ 

Her sektörde olduğu gibi sağlıkta da hele ki sağlıkta kalite olmazsa olmaz bir unsurdur. Kaliteli 

hizmet dinamik bir süreç olup, geliştirilmesi elzem ve hiç bitmeyen hem kendisiyle hem de 

çevresiyle olan bir yarıştır. Hastalarına daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen sağlık 

örgütleriyle insan onuruna layık daha iyi bir yaşam ve sağlık beklentisi olan hastaların buluşma 

noktasıdır kalite felsefesi. Bu bağlamda kalite felsefesinin hayata geçirilmesinin 

argümanlarıdan biri ve en önemlisi de sağlık hizmetlerinde sunulan akreditasyon faaliyetleridir. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarının önceden belirli otoritelerce belirlenen standartlara uygunluk 

düzeyinin belirlenmesine olanak sağlayan akreditasyon sistemi, ulusal ve uluslararası düzeyde 

en sık kullanılan dış değerlendirme aracı haline gelmiştir. 1910 yılında Amerika’da tıp 

eğitiminin sorgulanıp, standart geliştirme çalışmalarının başlamasına dayanan akreditasyon 

sistemi 1913’te kurulan Amerikan Cerrahlar Üniversitesi (American College of Surgeons)’nin 

1917’de başlatılan hastane standardizasyon programının devamı niteliğinde olan JCHAO 1951 

yılında kurulmuştur. Bu komisyon aynı zamanda dünyada ilk akreditatör olma misyonunu 

taşımaktadır. Komisyonun faaliyetleri bugün birçok ülkenin ulusal akreditasyon sisteminin 
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kurulmasına zemin hazırlayacak birçok değişimin ve dönüşümün yaşanmasını sağlamıştır. 

Amerika, Kanada, Avusturalya ve Tayvan’ın öncülük ettiği bu modeller 1990’lı yıllarda hız 

kazanarak birçok ülke tarafından benimsenmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu kabulleniş bir 

kültür oluşturarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çatısı altında 1985 yılında kurulan ISQ’ua ile 

dünyadaki akreditasyon programlarını akredite eden çatı kuruluş göreve başlamıştır. Dünyada 

hızlı bir ivme yakalayan standardizasyon kalite ve denetim faaliyetlerinin uluslararası bir 

kültürle yürütülmesine öncülük etmesi için 1999 yılında ISQ’ua Uluslararası Akreditasyon 

programlarını ilan etmiştir. Bu programlarla ilaç hatalarından, cerrahi hatalara, teşhis kaynaklı 

kazalardan hasta transferi esnasında karşılaşılabilecek her türlü hataların önüne geçilmesine 

olanak sağlanmıştır. 

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığının geliştirdiği strateji ve uyguladığı politikalarla akreditasyon 

konusunda ilerleme kaydetmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla (2000 yılında) çeşitli 

mevzuat düzenlemeleri yapılarak hasta güvenliği, memnuniyeti ve sağlıkta kalitenin 

arttırılmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu önemli adımlar, sağlıkta kalite ve hasta 

güvenliği kültürünün oluşmasına, eleştirilmesine ve de sağlık profesyonellerinin kaliteli 

yetiştirilmesine hizmet etmiştir. 2012 yılında sağlıkta akreditasyon programının başlatılmasına 

yönelik çalışmalar başlamış ve nihayetinde 2015’te TÜSKA kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası 

düzeyde çalışmalarına başlayan kurum aynı yıl ISQ’ua’ ya üye olmuştur. TÜSKA bölge 

ülkelerinin hem de Türkçe konuşan ülkelerin kültürel bağları ve yakınlığı nedeniyle işbirliğine 

yönelik planlar yapmakta böylece bölgede merkez lider ülke olmayı vizyon edinmektedir. 

Ayrıca TÜSKA, sağlıkta akreditasyon standartlarının oluşturulup geliştirilmesiyle sağlık 

profesyonelleri için güvenilir, motive edici; hastalar için ise güvenilir sağlık hizmetlerinin 

sunulduğu sağlık organizasyonlarının oluşturulmasını sağlayarak ulusal düzeyde başlayan 

çalışmalarını uluslararası platforma taşımayı hedeflemiştir.   
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SAĞLIK KURUMLARINDAKİ İŞGÖRENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

İLE SAĞLIK MESLEK ETİĞİNİN ZARAR VERMEME/YARARLILIK İLKESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİYARBAKIR İLİ MERKEZ KAMU HASTANELERİ 

ÖRNEĞİ1 

 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 2 

Özet 

Özellikle son yüzyıl içerisinde ekonomik, bilimsel, sosyal, teknolojik vb. alanda yaşanan gelişmeler etik alanında 

çok sayıda sorunu beraberinde getirmiştir. Etik değerlere sahip olmak “en ucuz risk yönetim stratejisi” olarak 

görüldüğü için etik kavramına atfedilen önem de eskiye nazaran daha fazla artmış, yazında etik konusunda çok 

sayıda çalışma üretilmiş, mevzuat düzenlemelerinde hızlı ve kapsamlı iyileştirmeler ve güncellemeler yapılmış ve 

etik kurulların oluşturulmasına daha fazla önem verilmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda etik ile ilgili farklı 

yaklaşımlar, teoriler geliştirilmiş ve zamanla farklı türlere ayrılmıştır. Etik türlerinden birisi de meslek etiğidir. 

Bir meslek elemanının işini hangi kurallar çerçevesinde yapması gerektiğini bilmesine rehberlik edecek ilkeler 

bütünü olan meslek etiğinin sağlık sektörü açısından daha farklı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır. Çünkü sağlık 

sektöründe verilen hizmetin öznesinin insan oluşu, sağlık hizmetlerinin elle tutulmaması, birbirinin devamı 

niteliğinde olması, heterojen olması, insan yoğunluğunun ve talebinin fazla olması ve bu yoğunluğun dalgalanan 

özellikte olması, geri dönüşü imkânsız hatalara sebep olması gibi nedenler onu diğer sektörlerden ayırmaktadır. 

Etik anlayışı sağlık sektörü için önemli ve acil bir unsur haline getiren nedenlerden birisi de hastalara yapılacak 

tüm tıbbi müdahalelerin öncelikle zarar vermemesi ve yararlı olması ilkesine dayanmasıdır. Bu ilke, Hipokratik 

etik geleneğin en birincil unsuru “önce zarar verme!” (primum non nocere) şeklinde dile getirilmektedir. Hekimin 

hastasına zarar vermeden hastasına müdahale etmenin ön koşulu öncelikle hastaya zarar vermemektir. Hipokrat’a 

göre belki de doğanın kendi döngüsü içinde hasta kendi kendine iyileşme olanağına sahipken hekimin gereksiz 

müdahalesiyle bu ihtimalin kaybolarak daha farklı zararlara yol açabilecek olması anlayışını oluşturur. Sağlık 

sektöründeki etik anlayış çok sayıda ve farklı nitelikteki değişkenden etkilenmektedir. Alan yazında bu 

değişkenlerden biri de bir grubun demografik özelliklerinden oluştuğu vurgulanmaktadır.  

Kuramsal bilgi stokundaki bu gerçekten hareketle “Diyarbakır İli Merkez Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık 

Personelinin Demografik Özellikleri İle Meslek Etiğinin Zarar Vermeme/Yararlılık Boyutu Algısı Arasında 

İstatistiksel Açıdan Anlamlı Bir Fark Bulunup-Bulunmadığının” test edilmesi amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. 

Çalışmanın temel sorunsalı; “Diyarbakır ili merkez kamu hastanelerindeki işgören davranışlarının meslek 

etiğinin zarar vermeme/yararlılık boyutu açısından incelenmesi ve işgörenlerin demografik nitelikleri ile meslek 

etiğinin söz konusu ilkesiyle arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunup bulunmadığı konusunun farklı 

açılardan ele alınmasıdır”. Çalışmanın temel hipotezi de; “Araştırma kapsamındaki işgörenlerin demografik 

nitelikleri ile meslek etiğinin zarar vermeme/yararlılık algısı arasında ilişki bulunmaktadır” yargısıdır. 

Çalışmanın evreni, Diyarbakır il merkezinde bulunan kamu hastanelerinde görev yapan 2810 sağlık çalışanından 

(Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, doktor, sağlık memuru, büro elemanı)  oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

ise, tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 280 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, 

                                                           
1 Bu makale Prof. Dr. Aydın USTA’NIN danışmanlığında Dr. Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR tarafından hazırlanan;  

“Sağlık Kurumlarındaki İşgören Davranışlarının Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Diyarbakır İli Merkez 

Kamu Hastaneleri Örneği” başlıklı doktora tezimden üretilmiştir. 
2 Dr. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, gulfermegalit @gmail.com. 
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Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Diyarbakır Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

hastanelerinde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama amacıyla nicel yaklaşım çerçevesinde anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket formunun birinci kısmında katılımcıların demografik niteliklerine ilişkin 14 soru yer 

almaktadır. İkinci kısımda ise 5’li Likert Ölçeği’ne göre hazırlanmış meslek etiği ile ilgili ölçek yer almaktadır. 

Bunlardan 7 soru zarar vermeme/yararlılık ilkesi boyutuna ilişkindir. Bulgular tablolar aracılığıyla sunulmuş; 

hipotezler de ANOVA ile test edilmiştir. Örneklem arasında “araştırma kapsamındaki sağlık kurumlarında etik 

ilkeler sağlık çalışanlarının tamamına yakını için geçerlidir” görüşüne katılanların madde ortalaması % 44. 6’dır. 

Faktörler bazında değerlendirildiğinde “zarar vermeme/yararlılık ilkesi sağlık çalışanlarının tamamı için 

geçerlidir” görüşüne katılanların oranı % 36,5 çıkmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre örneklemin halen çalıştıkları birimdeki kıdem durumu, mesleki pozisyonları, çalışma 

pozisyonları, çalışılan birim ve hizmet sınıfına göre dağılımları ile zarar vermeme/yararlılık ilkesi boyutuna ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Sağlık Meslek Etiği ve İlkeleri, Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesi. 

RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHICS OF EMPLOYEES IN HEALTH 

INSTITUTIONS AND THE PRINCIPLE OF NON-HARM/BENEFIT OF HEALTH 

PROFESSIONAL ETHICS: EXAMPLE OF CENTRAL PUBLIC HOSPITALS IN 

DIYARBAKIR PROVINCE 

Abstract 

Especially in the last century economic, scientific, social, technological and so on. developments in the field of 

ethics have brought with it many problems. Since having ethical values is considered as the cheapest risk 

management strategy, the importance attributed to the concept of ethics has increased more than before, many 

studies on ethics have been produced in the literature, rapid and comprehensive improvements and updates have 

been made in legislation regulations and more importance has been attached to the establishment of ethical 

committees. In line with these developments, different approaches and theories related to ethics have been 

developed and divided into different types over time. One of the types of ethics is professional ethics. Professional 

ethics, which is a set of principles that will guide a professional member to know the rules within which his / her 

job should be performed, has a different meaning and importance for the health sector. Because the subject of the 

service given in the health sector is human, not to be handled by health services, it is a continuation of each other, 

it is heterogeneous, the density and demand of people are high and this density is fluctuating and causes 

irreversible mistakes. One of the reasons that make ethical understanding an important and urgent factor for the 

health sector is that all medical interventions to be made to patients are primarily based on the principle that they 

will not harm and be beneficial. This principle is expressed as the primary element of the Hypocratic ethical 

tradition; “do not harm first!” (primum non nocere) . The precondition of intervening without harming the 

patient's physician is not to harm the patient first. According to Hippocrates, perhaps the patient has the possibility 

of self-healing within the natural cycle of nature, but with the unnecessary intervention of the physician, it creates 

the understanding that this possibility will disappear and cause different damages. Ethical understanding in the 

health sector is influenced by numerous and different variables. In the literature, it is emphasized that one of these 

variables is the demographic characteristics of a group. 

Based on this fact, this study has been prepared to test whether there is a statistically significant difference between 

the demographic characteristics of the health personnel working in the central public hospitals of Diyarbakır and 

the perception of the harmlessness / benefit dimension of the professional ethics. The main problematic of the 

study; “Investigation of employee behaviors in central public hospitals in Diyarbakır in terms of non-harm / 

usefulness dimension of professional ethics and whether there is a statistically significant difference between 
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demographic characteristics of employees and whether there is a statistically significant difference between these 

principles and professional ethics”. The basic hypothesis of the study; “There is a relationship between the 

demographic qualities of the employees in the study and the non-harm / perceptions of usefulness of professional 

ethics”. 

The population of the study consists of 2810 health workers (nurses, midwives, health technicians, doctors, health 

officers, office staff) working in public hospitals in the city center of Diyarbakır. The sample of the study consists 

of 280 health care workers selected by random sampling method. The study was carried out in the Health Sciences 

University Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Selahattin Eyyubi State Hospital, Diyarbakır Pediatric 

Hospital and Diyarbakır Obstetrics, Gynecology and Pediatric Hospitals. In the study, questionnaire method was 

used in the context of quantitative approach for data collection. The first part of the questionnaire contains 14 

questions about the demographic characteristics of the participants. In the second part, there is a scale about 

professional ethics prepared according to 5-point Likert Scale. 7 questions related to non-harm / utility principle 

dimension. The findings were presented through tables; hypotheses were also tested with ANOVA. Among the 

sample, ethical principles are valid for almost all health workers in the health institutions in the scope of the 

research madde, the average of the participants is 44.6%. When evaluated on the basis of factors, the rate of those 

who agree that non-harm / utility principle applies to all health workers ”is 36.5%. 

According to the findings, a statistically significant relationship was found between the seniority status, 

occupational positions, working positions, distribution of the sample according to the unit and service class and 

perceptions of non-harm / utility principle dimension. 

Key Words : Ethics, Health Professional Ethics and Principles, Non-Harm / Benefit Principle. 

1. GİRİŞ 

Her alanda yaşanan baş döndürücü değişimin bir yandan hayatı kolaylaştıran olanaklar 

sunarken diğer yandan birtakım sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunlardan birisi de etik kavramına 

ilişkinidir. Yunanca "ethos" yani “alışkanlık” sözcüğünden türetilen bu kavram kısaca; 

“geçmişe ve bugüne dair doğru ve yanlışların anlatımı” olarak tanımlanmaktadır (Lamberton, 

Minor, 1995:409) Bu çalışmada etik türlerinden birisi olan “meslek etiği” ele alınmaktadır.  

Meslek etiği hemen her sektörde önemli olmakla birlikte sağlık sektörü açısından daha farklı 

bir anlamı ve önem taşımaktadır. Çünkü sağlık sektöründe etik ihlallerin insan hayatı mal olma 

ihtimali bulunmaktadır. Sağlık sektöründe etik anlayışın gelişim basamakları çok sayıdadır ve 

farklı nitelikteki değişkenden etkilenmektedir. Alan yazında bu değişkenlerden bir grubunun 

demografik özelliklerden oluştuğu vurgulanmaktadır (Stephens, 2009; Rest, vd., 2000: 381-

395).  

Konuya ilişkin alan yazından hareketle tasarlanan “Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin 

Demografik Özellikleri ile Meslek Etiğinin Zarar Vermeme/Yararlılık Boyutu Arasındaki 

İlişki: Diyarbakır İli Merkez Kamu Hastaneleri Örneği” başlıklı bu çalışma kuramsal çerçeve 

ve araştırma başlıklı iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal çerçeve kısmında; meslek etiği, 

sağlık hizmetlerinde meslek etiği, Zarar Vermeme/Yararlılık boyutu,  ile demografik nitelikler 

ve meslek etiği ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmanın araştırma başlıklı ikinci kısmı da metodoloji 

ve verilerin analizi başlıklarından oluşmaktadır. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu bölümünde etik, meslek etiği, sağlık hizmetlerinde melek etiği, zarar 

vermeme/yararlılık ilkesi alt başlıklarına yer verilmiştir. 

2.1. Etik  Kavramı 

Etik, geçmişe ve bugüne dair doğru ve yanlışların anlatımı olarak Lamberton ve Minor 

(1995:409) tarafından tanımlanmış, Çalışlar (1983:135) ise etiği, insanların töresel, yasal ve 

ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini açıklayan felsefenin bir dalı olarak ifade etmiştir. 

Yunanca "ethos" yani alışkanlık sözcüğünden gelen, etimolojik köken olarak da Latince'den 

türeyen "moral" kelimesiyle aynı anlamda kullanılan etiği Göksu ve Bilgiç (2002: 85-86), iyi 

ve ideal olanı, mutlak doğru olup olmadığını ve mevcutsa buna nasıl ulaşılabileceğini araştıran, 

gündelik yaşamda da çoğu zaman ahlak sözcüğüyle karıştırılan, soyut kavramları ve bunların 

tanımlanmasını konu edinen, kapsamlı bir kavram olarak tanımlamışlardır. Türkçe literatüre de 

son yıllarda girmiş olan etik kavramı, eski Yunan döneminde felsefenin mantık, epistemoloji 

gibi temel alanlarından biri olup insan davranışlarını, ahlak ve normlara uygun davranmanın 

yükümlülüğünü bilimsel tarzda araştıran ve sistematik ahlak değerlerini konu edinen felsefenin 

bir dalı olarak tanımlanmaktadır (Gök vd., 2012: 3). 

Ahlak felsefesi olan etik, üç farklı düşünme şeklini ele alır (Şeker, Bulduklu, 2017: 187).  

Bunlar: Meta Etik, Normatif etik ve Betimleyici etiktir. meta etik ahlaki yargılamanın altında 

yatan gerekçeleri araştırırken, normatif etik pratiğe yönelik bir etik alanı olarak görülmektedir 

(Kınay, 2005: 12). Betimleyici etik ise kural koymak ya da norm bildirmek yerine, sadece 

davranışı gözlemleyerek bilimsel ve/veya betimsel yolla tanımlamayı amaçlayan düşünme 

şeklidir (Duyan, Purutçuoğlu, 2016: 188).  

Etik teoriler ise beş tür etik sistemini irdelemektedirler. Amaçlanan Sonuç Etiği (Teleolojik 

Etik), Kural Etiği (Deontolojik Etik), Erdem etiği,  Toplumsal Sözleşme Etiği ve Kişisel etik. 

Immanuel Kant (1724-1804) tarafından geliştirilen, meslek etiğinin temelini olşturan ve daha 

sonra felsefeci Konigsberg tarafından gözden geçirilen deontolojik etik, deontolojik kurallar, 

kesinlik, mutlaklık ve zorunluluk üzerine kuruludur. Buna göre bir davranış önceden 

belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılmalıdır, görev temellidir ve belli bir davranışın 

sonucundan ziyade bireyi bu davranışa sevk eden niyet önemlidir. Davranışların kesin doğu 

veya yanlış diye ikiye ayrılması felsefesine dayanır. Bu anlayışın temsilcisi olan Kant’a göre 

bireye saygı ve onun insan olması sebebiyle öncelenmesi temel prensiptir. 

2.2. Meslek Etiği kavramı 

Meslek, insanlara faydalı olabilecek bir şeyler üretmek amacıyla bireyin belirli bir eğitim 

sonrasında kişinin bilgi, beceri ve yetenek gibi olumlu özellikler kazanmasıdır (Sökmen, 

Tarakçıoğlu, 2011: 35). Meslek, amatörlüğün karşıtı olup, kişinin hayatını devam ettirebilmesi 

için para kazanmak üzere profesyonelce yaptığı iştir, uğraştır (Sökmen, Tarakçıoğlu, 2011: 35). 
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Bir işin, uğraşın meslek olarak sayılabilmesi için, yapılan işin değer ve ilkelere de sahip olması 

gerekir. İşi doğru yapma alışkanlığı, mesleğe yönelik tutum, bilgi ve beceri meslek elemanında 

olması gereken üç elzem öğedir (Aydın, 1993: 95). Bu bağlamda işin teknik yeterliliği kendi 

başına yeterli değildir. Buna ilaveten mesleki etik ilke ve değerlerin de tanımlanmış olması 

gerekir. Bu ilkeler ve etik değerler sadece yazılı olarak ortaya konmazlar, aynı zamanda 

meslektaşlar tarafından da örtülü biçimde benimsenmiş olabilirler.  

Meslek etiği ilkeleri; bir mesleği icra eden tüm üyelerinin evrensel düzeyde uyması gereken 

kuralların tümü olarak görülmelidir.  

2.3. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği  

Sağlık meslek etiği, meslek etiği çeşitlerinden olup, sağlık profesyonellerinin tedavi ilkeleri 

doğrultusunda iyi davranış sergilemek üzere neleri yapıp-yapmamaları hakkında olup, öznel ve 

nesnel düşünceyi, fikir yürütmeyi ve belirlenmiş standart kurallara uymayı içermektedir 

(Kadıoğlu, 2007: 78). Sağlık meslek etiği (tıp etiği), sağlık alanındaki herhangi bir uygulamanın 

doğru-yanlış, iyi-kötü veya onaylanabilir-onaylanamaz olduğuyla ilgili yargıda bulunur. Bu tür 

yargılar kişinin iradesinden, akıl yürütmelerinden bağımsız değildir. Tıp alanındaki hızlı 

gelişmeler, tıp etiğinin ekstra önem kazanmasına neden olmuştur. Bu önem nedeniyle tıp uğraşı 

ve sağlık hizmetlerine yönelik etik çalışmalar tıp etiğine yönelik akademik, kavramsal analitik 

etkinlikleri ve uygulamadaki etik vaka sorunlarında etik kavramların değerlerin hayata nasıl 

geçirileceği yönündeki tartışmalar ve görüşlerinden oluşturmaktadır (Aydın, 2001: 15). 

Koruyucu, tedavi edici, iyileştirme hizmetleri gibi faaliyetleri sağlık profesyonelleri uygularken 

belli etik ilkeler çerçevesinde yapmalıdır. Bu etik ilkeler de farklı otoritelerce farklı şekillerde 

sistemleştirilmektedir. Beauchamp ve Childress adlı Amerikalı iki biyoetikçi tarafından 

önerilen ve ülkemizdeki sağlık profesyonelleri tarafından benimsenen dört ilke şunlardır 

(Aguirre, Cirugia, 2004: 72);  zarar vermeme /yararlılık ilkesi, özerklik/bireye saygı, adalet ve 

eşitlik ilkesi ile mahremiyete saygı / sır saklama ilkesidir.  Bu ilkelerden biri olan zarar 

vermeme/yararlılık ilkesine aşağıda verilmiştir. 

2.4.  Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesi 

Hipokratik etik geleneğin en birincil unsuru “önce zarar verme!” (primum non nocere) şeklinde 

dile getirilmektedir. Hekimin hastasına zarar vermeden hastasına müdahale etmenin ön koşulu 

öncelikle hastaya zarar vermemektir (Aydın, 2013).  Hipokrat’a göre belki de doğanın kendi 

döngüsü içinde hasta kendi kendine iyileşme olanağına sahipken hekimin gereksiz 

müdahalesiyle bu ihtimalin kaybolarak daha farklı zararlara yol açabilecek olması anlayışını 

oluşturur (Aydın, 2013). Aslında zarar vermemek tüm insanlığı ilgilendiren bir değerdir ve 

zarar ya bir ihmalle ya da bir eylemle gerçekleşebilir. Zarar vermeme ilkesi hem hastaya, hem 

hekime, hem de üçüncü kişilerle toplumu ele aldığından bu ilkeyi uygularken zararın ne olduğu 

üstünde düşünülmesi gereken çok önemli bir sorundur. Bu bağlamda hekimin her zaman 

hastasını iyileştiremeyebileceği gerçeğine dayandığında, yarar sağlama esasından önce 
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muhtemelen zarar vermemenin düşünülmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır (Şahin, 2005: 62; 

Gülsoy, 2003: 7). Bu ilkenin uygulanmasındaki amaçlardan biri de sağlık profesyonellerinin 

hastalarının görebileceği muhtemel zararları en asgariye indirmek ya da zarar vermekten 

kaçınmak gibi temel sorumlulukların yüklenmesidir (Ersoy, 2003: 43). Bu bağlamda zarar 

vermeme ilkesini benimsemiş sağlık çalışanları, yapılacak müdahale eğer hastaya yeterli 

tedaviyi sağlamayacaksa söz konusu tedaviyi yapmamalıdır. Zaten etik açıdan da müdahale 

yanlış kabul edilmemektedir. 

Bir önceki maddede de değinildiği gibi zarar vermeme prensibi yararlı olma ilkesiyle paralellik 

göstermektedir. Zarar vermeme yararlı olma olarak alınabildiği gibi, yararlı olmak da zarar 

vermemeyi kapsayabilir (Şahin, 2005: 62). Zarar vermeme/ yararlı olma prensibi çerçevesinde, 

hastaya uygulanabilecek müdahaleler yarar/ zarar ile hastaya mutlak ölçüde faydalı olma 

koşullarının dengelenmesiyle sağlanabilmektedir (Childress, Beauchamp, 1994:3-42).Sağlık 

uygulamaları içerisinde başat unsur olan zarar vermemeyi ve yararlı olma ilkesini benimseyen 

tıp etiğindeki bu ilke aynı zamanda başkalarına yardım etmeyi ve yararlı olmayı da sağlık 

profesyonelinin görevi olarak düzenlemektedir (Aydın, 2001: 40). Zararın engellenerek ortadan 

kaldırılması ve iyiliğin amaç edinilmesi bu ilkeye göre, mutlak ölçüde yararlı olma koşuludur  

(Şahin, 2005: 60). Yoğun bakımdaki bir hasta için her türlü tıbbi desteğin yanında kendine zarar 

vermemesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması, yatak yarasının önlenmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması sağlık çalışanının bu ilke çerçevesindeki sorumluklarına örnek 

gösterilebilir.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın metodolojisini oluşturan çalışmanın amacına,  

aştırmanın evreni ve örneklemine, veri toplama, değerleme tekniği ve ölçeğin güvenirlik 

katsayısı ile verilerin analizine yer verilmiştir. 

3.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, “Diyarbakır ili merkez kamu hastanelerinde görev yapan iş görenlerin 

demografik özellikleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunup bulunmadığının” test edilmesidir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni, Diyarbakır il merkezindeki kamu hastanelerinde görev yapan 2810 sağlık 

çalışanından (Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, doktor, sağlık memuru, büro elemanı) 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 280 sağlık 

çalışanı oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama ve Değerleme Tekniği 

Araştırmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun birinci 

kısmında katılımcıların demografik niteliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci kısımda 
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ise 5’li Likert Ölçeği’ne göre hazırlanmış meslek etiği ile ilgili ölçek yer almaktadır. Bunlardan 

7 soru zarar vermeme/yararlılık ilkesi boyutuna ilişkindir. Ölçeğin hazırlanmasında 

Uluslararası Hemşireler Konseyinin Etik Kodlarına uygun şekilde tasarlanan “Hemşireler İçin 

Etik İlkeler ve Sorumluluklardan” yararlanılmıştır. Bulgular tablolar aracılığıyla sunulmuş; 

hipotezler de ANOVA ile test edilmiştir.  

3.4. Ölçeğin Güvenirlik Katsayısı  

Anket formu öncelikle küçük bir gruba uygulanarak yüzeysel geçerliliği test edilmiştir. Deneme 

grubu aracılığı ile sağlanan geri besleme doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

anket örnekleme dağıtılmıştır. Anket formunun yer alan meslek etiği ile ilgili ölçeğin 

güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen Cronbach’s 

Alpha katsayısı 0.96 olup, yüksek güvenilirliğe sahiptir.                          

3.5. Çalışmanın Temel ve Alt Hipotezleri 

Araştırmanın temel hipotezi; “Örneklemin demografik özellikleri ile zarar vermeme/yararlılık 

ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır” 

şeklindedir. Temel hipoteze bağlı olarak kurulan alt hipotezler ise şunlardır.  

H01: Örneklemin yaşı ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H02: Örneklemin cinsiyeti ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H03: Örneklemin eğitim düzeyi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H04: Örneklemin medeni durumu ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H05: Örneklemin mesleki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H06: Örneklemin kurumdaki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H07: Örneklemin mesleki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H08: Örneklemin kurumdaki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H09: Örneklemin görev yaptıkları birim ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

3.6. Verilerin Analizi 
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Çalışmanın bu kısmında araştırmaya katılanların demografik niteliklerine, frekans 

dağılımlarına ve hipotez testlerine yer verilmiştir. 

3.6.1. Demografik Nitelikler 

Örneklemi oluşturan sağlık çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin dağılım tablo 1’de 

gösterildiği şekildedir. 

Tablo 1. Demografik Nitelikler 

Değişkenler N %   

Cinsiyet 
Kadın 168                                                       60 

Erkek 112 40 

Yaş 

18-24 42 15 

25-35                  127 45,4 

36-45 

46 ve Üstü                         

89 

22 

31.8 

7.9 

Medeni Durum 
Evli 198 70.7 

Bekâr 82 29.2 

Eğitim 

Lise/Meslek 

Lisesi 

 56 20.0 

Ön Lisans   49 17,5 

Lisans 141 50,3 

Yüksek Lisans 

Doktora 

10 

24 

3,57 

9.64 

Kurumdaki Deneyim               

5 yıl ve aşağı       152 54.2 

6-11 yıl                 83 29.6 

11 ve yukarı         45 16 

Mesleki Deneyim 

5 yıl ve aşağı       

6-11 yıl                 

11 ve yukarı         

78 

80 

122 

27.8 

28.6 

43.6 

Birimdeki Deneyim         

5 yıl ve aşağı       

6-11 yıl                 

11 ve yukarı         

189 

56 

35 

67.5 

20.0 

12.5 

Mesleki Pozisyon 

Doktor 

Hemşire-Ebe 

Sağlık Elemanı 

Diğer 

 

24 

170 

41 

45 

 

8.6 

60.7 

14.6 

16.1 

Çalışma Pozisyonu 

Servis Pers. 

Yönetsel 

Diğer 

 

208 

25 

47 

74.3 

8.9 

16.8 

Görev Yapılan Birim 

Acil Servis 

Klinik 

Poliklinik 

Diğer 

 

60 

97 

16 

107 

 

21.4 

34.6 

5.7 

38.3 

 

İstihdam Şekli 
Kadrolu 

Sözleşmeli 

211 

69 

75.3 

24.7 

Tabloya dikkat edildiğinde ankete katılan işgörenlerin  % 92,1’i kadınlardan oluştuğu; önemli 

bir kısmının (%80) orta yaş grubunda (26-40) toplandığı görülmektedir. Ankete cevap 
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verenlerin önemli bir kısmının (%77. 2) “orta yaş grubu” olarak tanımlanabilecek 25-45 yaş 

grubunda toplandığı görülmektedir.  

Örneklemin çoğunluğunun (%78) evli olduğu ve önemli bir kısmının da (% 76) yükseköğrenim 

mezunu olduğu dikkat çekmektedir.  Meslekteki hizmet süresi 11 yıl ve üzeri olan katılımcı 

oranı % 43 iken kurumdaki hizmet süresi 11 yıl ve üzeri olan katılımcı oranı %25’dir.  

3.6.2. Örneklemin “Zarar Vermeme/Yararlılık Faktörlerine” İlişkin Görüşleri 

Açısından Oluşan Frekans Dağılımı:  

Örneklemi oluşturan sağlık çalışanlarının zarar vermeme/yararlılık faktörlerine ilişkin dağılım 

tablo 2’de gösterildiği şekildedir. 

Tablo 2. Örneklemin Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesine İlişkin Dağılımı 

Görüşler  n % 

Sağlık Personeli “İnsan Hayatının, Korunması Gereken En  

Yüce Değer Olduğunun” Bilinci ile Çalışmaktadır  

Düşük 64 22.8 

Kısmen 50  17.9    

Yüksek 166  59.3 

 

“Sağlık Personeli “Bireylerin İlgisizlik, Deneyimsizlik  

Ya da İhmal Nedeniyle Zarar Görmesini Önleyecek”  

Şekilde Çalışmaktadır”  

Düşük  56    20.0    

Kısmen 62 22.1 

Yüksek 162 57.9 

“Sağlık Personeli “Hizmet Verdiği Bireyler İçin Oluşabilecek  

Riskleri En Az İndirecek” Şekilde Çalışmaktadır”  

Düşük 53 18.9 

Kısmen 61 21.8 

Yüksek 166 59.3 

“Sağlık Personeli “Uygulamalar ve/veya Araştırmalar Nedeniyle 

Bireylerin Zarar Görmelerini Önlemeye Yönelik” Girişimlerde  

Bulunmaktadır”  

Düşük 50 17.9 

Kısmen 52 18,6 

Yüksek 178 63,5 

“Sağlık Personeli “Hizmet Verdiği Bireylerin Güvenliği İçin 

 Gerekli Önlemlerin Alınmasına Yönelik” Girişimlere Katılır  

ve Uygular”     

Düşük 49 17.5 

Kısmen 65 23.2 

Yüksek 166 59.3 

Sağlık Personeli “Hizmet Verdiği Bireylere, Gereksinimleri  

Doğrultusunda, Güvenli Sağlık Bakımını” Vermektedir” 

Düşük 63 22.5 

Kısmen 57  20.4    

Yüksek 160  59.3 

Sağlık Personeli “Hizmet Verdiği Bireylere Karşı  

Kötü Muameleye” Katılmamakta ve Onaylamamaktadır” 

Düşük 40 14.3 

Kısmen 41  14.6    

Yüksek 199  71.1 

Örneklemin “zarar vermeme/yararlılık” faktörleri arasında en yüksek düzeyde uygulandığı 

düşünülen madde; “hizmet verilen bireylere karşı kötü muameleye sağlık çalışanlarının 

katılmadıklarına” ilişkin olanıdır. Örneklemin % 71,1’i bu konuda kuvvetli bir inanca 

sahiptirler.  

Örneklemce “zarar vermeme/yararlılık” faktörleri arasında en düşük düzeyde uygulandığı 

düşünülen madde; “Sağlık Personelinin Hizmet Verdiği Bireylere, Gereksinimleri 

Doğrultusunda, Güvenli Sağlık Bakımını” Verdiğine” ilişkin olanıdır. Örneklemin ancak % 57. 
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1’i bu konuda kuvvetli bir inanca sahiptirler. Bu oran düşündürücü ve kaygı vericidir. Çünkü 

hasta güvenliği terimi hastaya odaklanmaktadır.  

3.6.3. Hipotez Testleri 

Örneklemin “demografik özellikleri” ile “zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları” 

arasındaki ilişkilere yönelik hipotezlerin test sonuçları tablo 3’te gösterildiği şekildedir. 

Tablo 3. Hipotez Test Sonuçları 

HİPOTEZLER F Sig. SONUÇ 

H01 0.082 RET 

H02 0.288 RET 

H03 0.125 RET 

H04 0.196 RET 

H05 0.073 RET 

H06 0.453 RET 

H07 0.001 KABUL 

H08 0.000 KABUL 

H09 0.002 KABUL 

  α: 0.05 

1. Hipotez 

H01: Örneklemin yaşı ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H11: Örneklemin yaşı ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

Hipotez test sonucuna göre F (0.082) ≥ α (0.05) olduğundan H01 hipotezi kabul; H11 hipotezi 

ret edilmiştir. Bu sonuca göre örneklemin yaşı ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Dolaysıyla örneklemin 

yaşları çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık ilkesinin varlığına ilişkin algılarını 

etkilememektedir. 

2. Hipotez 

H02: Örneklemin cinsiyeti ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H12: Örneklemin cinsiyeti ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez test sonucuna göre F (0.288) ≥ α (0.05) olduğundan H02 hipotezi kabul; H12 hipotezi ret 

edilmiştir. Bu sonuca göre örneklemin cinsiyeti ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Dolaysıyla örneklemin 
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cinsiyetleri çalıştıkları kurumdaki aydınlatılmış onama ilkesinin varlığına ilişkin algılarını 

etkilememektedir. 

3. Hipotez 

H03: Örneklemin eğitim düzeyi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır  

H13: Örneklemin eğitim düzeyi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  

Hipotez test sonucuna göre F (0.125) ≥ α (0.05) olduğundan H03 hipotezi kabul; H13 hipotezi 

ret edilmiştir. Bu sonuca göre örneklemin eğitim düzeyi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine 

ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Dolaysıyla 

örneklemin eğitim düzeyleri çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık ilkesinin varlığına 

ilişkin algılarını etkilememektedir. 

4. Hipotez 

H04: Örneklemin medeni durumu ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır  

H14: Örneklemin medeni durumu ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  

Hipotez test sonucuna göre F (0.196) ≥ α (0.05) olduğundan H04 hipotezi kabul edilirken; H14 

hipotezi ret edilmiştir. Buna göre örneklemin medeni durumu ile zarar vermeme/yararlılık 

ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Dolaysıyla örneklemin medeni durumları çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık 

ilkesinin varlığına ilişkin algılarını etkilememektedir.  

5. Hipotez 

H05: Örneklemin mesleki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır  

H15: Örneklemin mesleki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

Hipotez test sonucuna göre F (0.073) ≥ α (0.05) olduğundan H05 hipotezi kabul; H15 ret 

edilmiştir. Bu sonuca göre örneklemin mesleki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine 

ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Dolaysıyla 

örneklemin mesleki deneyimi çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık ilkesinin 

varlığına ilişkin algılarını etkilememektedir. 

6. Hipotez 
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H06: Örneklemin kurumdaki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

H16: Örneklemin kurumdaki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  

Hipotez test sonucuna göre F (0.453) ≥ α (0.05) olduğundan H06 hipotezi kabul edilmiştir. Bu 

sonuca göre örneklemin kurumdaki deneyimi ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Dolaysıyla örneklemin 

halen çalıştıkları kurumdaki deneyimleri çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık 

ilkesinin varlığına ilişkin algılarını etkilememektedir. 

7. Hipotez 

H07: Örneklemin mesleki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

H17: Örneklemin mesleki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  

Hipotez test sonucuna göre F (0.001) ≤ α (0.05) olduğundan H07 hipotezi ret edilirken; H17 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre örneklemin mesleki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık 

ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dolaysıyla 

örneklemin mesleki pozisyonları çalıştıkları kurumdaki zarar vermeme/yararlılık ilkesinin 

varlığına ilişkin algılarını etkilemektedir. 

8. Hipotez 

H08: Örneklemin kurumdaki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

H18: Örneklemin kurumdaki statüleri ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  

Hipotez test sonucuna göre F (0.000) ≤ α (0.05) olduğundan H08 hipotezi ret edilirken; H18 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre örneklemin kurumdaki statüleri ile zarar 

vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Dolaysıyla örneklemin çalıştıkları pozisyon kurumlarındaki zarar 

vermeme/yararlılık ilkesinin varlığına ilişkin algılarını etkilemektedir. 

9. Hipotez 

H09: Örneklemin görev yaptıkları birim ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

H19: Örneklemin görev yaptıkları birim ile zarar vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin 

algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır  
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Hipotez test sonucuna göre F (0.002) ≤ α (0.05) olduğundan H09 hipotezi ret edilirken; H19 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre örneklemin kurumdaki statüleri ile zarar 

vermeme/yararlılık ilkesine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Dolaysıyla örneklemin görev yaptıkları birim çalıştıkları kurumdaki zarar 

vermeme/yararlılık ilkesinin varlığına ilişkin algılarını etkilemektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyarbakır’daki dört büyük kamu hastanesinde yapılan çalışmanın neticesinde; ankete cevap 

veren katılımcılar arasında “araştırma kapsamındaki sağlık kurumlarında etik ilkeler sağlık 

çalışanlarının tamamına yakını için geçerlidir” görüşüne katılanların oranı % 44. 6 olduğu 

görülmüştür. Bu oran bir hayli düşük olup olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ankete 

cevap veren katılımcılar arasında “araştırma kapsamındaki sağlık kurumlarında etik ilkeler 

sağlık çalışanlarının tamamına yakını için geçerlidir” görüşünün faktörler bazında dağılıma 

bakıldığında Zarar Vermeme/ Yararlılık ilkesinin oranının % 36.01 olduğu görülmektedir ve ne 

yazık ki oldukça düşük bir orandır. 

Etik ilkelerin madde başlıkları açısından son sırayı; “Sağlık çalışanı, hizmet verdiği bireylere, 

gereksinimleri doğrultusunda, güvenli sağlık bakımını vermektedir” ve “Sağlık çalışanı, 

uygulamalarının hizmet verdiği bireyler için oluşturabileceği risklerin farkında olup, bu 

riskleri en aza indirecek şekilde çalışmaktadır” görüşleri paylaşmaktadırlar. Yani sağlık 

kurumlarında sağlık çalışanlarının tamamına yakınının “hastalara gereksinimleri 

doğrultusunda, güvenli sağlık bakımını verdiklerini” ve “uygulamaların hastalar için 

oluşturabileceği riskleri en aza indirecek şekilde çalıştıklarını ” düşünenlerin oranı % 30,7’dir.  

Gerek etik ilkelere ilişkin genel ortalama, gerek faktör grupları temelinde ortalama gerekse 

madde başlıkları ile ilgili ortalama açısından ulaşılan bulgular araştırma alanındaki hastanelerde 

etik ilkeler açısından çok da olumlu bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Diğer bir ifadeyle etik 

alt yapı unsurları açısından sıkıntılar olduğu söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarında etik değerlere bağlılık düzeyinin düşük çıkması ya da istenen düzeyde 

olmaması bireysel, grupsal ve örgütsel düzeyde birtakım sorunlara sebep olabilmektedir. 

Bireysel düzeyde oluşabilecek sorunlar: Kişinin etik açıdan yetersiz olması vicdanen rahatsız 

olmasına, etkililiğinin, verimliliğinin, performansının, motivasyonunun düşmesine, etik karar 

verememesinden kaynaklı stres yaşamasına ve gerginliklere sebebiyet verebilmektedir. 

Örgütsel düzeyde düşünüldüğünde ise, etik kurallara uyulmaması kurum performansının ve 

verimliliğinin düşmesine dolayısıyla toplumsal fayda üretiminin azalmasına neden olarak 

örgüte artı maliyet unsuru olabilmektedir. Neredeyse sıfır hatayla çalışması elzem olan sağlık 

kurumlarındaki yöneticilere bu manada büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 

Araştırma kapsamındaki hastanelerde etik davranışın geliştirilmesi için önerilebilecek 

diğer hususlar şunlardır: 
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 Sağlık çalışanına düşen hasta payını azaltarak psikolojik tatmin sağlanmasına katkı 

sağlamak, 

 Herhangi bir etik sorun ve ikilemde çalışanın yaklaşımını tespit edip, danışmanlık 

yapacak bir birimin oluşturulması, 

 Örgütte var olan ve var olabilecek etik dışı davranışların tespiti yapılmalıdır.  

 Etik eğitim programları etik dışı davranışlar dikkate alınarak oluşturulmalıdır.  

 Etik İklim Düzeyi Geliştirilmelidir. 

 Etik kültür oluşturulmalıdır.  

 Çalışanlara değerler eğitimi verilmelidir.  
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SOSYAL DEVLET OLMA İLKESİ AÇISINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

BİRİMİNE BAĞLI HASTALARIN TIBBİ DURUMLARI VE SUNULAN 

HİZMETLERİN TESPİTİ 

 

Mehmet Emin KURT 1 

İbrahim ÇEMBERLİTAŞ 2 

Mehmet Ali ŞEN 3 

Özet 

Ülkemizde 2010 yılından bu yana sağlık bakanlığına bağlı taşra birimleri tarafından güçlü bir şekilde sunulan 

evde sağlık hizmetlerinin vatandaşlar tarafından talebin oldukça yüksek bir hizmet alanını ifade ettiği ve bununla 

beraber bu hizmet türünün devletin sosyal devlet olma ilkesini destekler düzeyde ilerlediği pek çok akademik 

çalışma ve ulusal uluslararası göstergede kendisini göstermiştir. Çalışmamızda Selahaddin Eyyubi Devlet 

Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin Ocak-Aralık 2018 ayları arasında ki son 1 yıllık verileri ele alınmıştır. 

Çalışmamızda hastaların çoğunun 65 yaş ve üzeri hastalar olduğu (%68,4), en çok görülen tıbbi durumun ise 

kardiyovasküler hastalık türleri olduğu ve hasta yakınları tarafından beklenen ve evde sağlık hizmetlerinde 

belirtilen her tür hizmetin birim tarafından sunulduğu tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmetleri birimi tarafından 

Diyarbakır için genelde son 8 yılda çalışmamız kapsamında ise son 1 yılda sunulan yoğun hizmetlerin, devletin 

sosyal devlet olma ilkesine paralel ilerlediği tespit edilmiştir. Hizmetin varlığı ülkenin sağlık hizmetleri sunum 

başlığında büyük bir yer edinmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Durumlar, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Devlet İlkesi. 

WİTH REGARDS TO THE PRİNCİPLE OF BEİNG A SOCİAL STATE 

DETERMİNİNG THE MEDİCAL CONDİTİONS AND SERVİCES PROVİDED BY 

THE HOME HELATHCARE SERVİCES UNİT 

Abstract 

In our country, home health services, which have been presented in a strong manner since 2010 by the provincial 

units of the ministry of health, have expressed a high service area by the citizens and however, this type of service 

has shown itself in many academic studies and national-international indicators in which the state has progressed 

to support the principle of being a social state. In this study, the data of Selahaddin Eyyubi State Hospital Home 

Health Care Unit between January and December 2018 for the last 1 year are discussed. In our study, it was found 

that most of the patients were patients aged 65 and over (68.4%), the most common medical condition was 

cardiovascular disease and all kinds of services expected by the relatives of the patients were provided by the unit. 

It has been determined that intensive services provided by the home health services unit for Diyarbakır in the last 

8 years have been progressing in parallel with the principle of the state being a social state. The existence of the 

service has gained a great place in the title of health services provision of the country. 

Key Words : Home Health Services, Medical Conditions, Ministry of Health, Social State Policy. 
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1. GİRİŞ 

20. yüzyılın hizmet sektörlerinde ki değişen dünyasında sunulan sağlık hizmetleri köklü 

değişikliklere uğramış olup, daha önceleri hastaların yatırılarak tedavi edildiği hastane 

ortamlarından, sağlık hizmetlerinin evde sağlık ya da evde bakım hizmetleri olarak hastalara ev 

ortamlarında verilmesine başlanarak yeni bir tür alternatif sağlık hizmetleri olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Evde hasta bakımı, sağlık hizmeti sunumunda profesyonelleşmiş bir görevlinin/görevlilerin 

hastaya ve ailesine, hastanın evi ortamında yardım sağlaması girişimidir. Evde bakım kavram 

olarak faklı ülkelerde çeşitli terimlerle ifade edilebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

evde bakım (home care), ev hemsireligi (home nursing), Batı Avrupa’da evde sağlık bakımı 

(home health care) ve ev ziyareti (home visiting), ülkemizde ise evde sağlık veya evde sağlık 

hizmetleri olarak kullanılan terimlerdir (Çoban, 2004:109). 

Evde sağlık hizmetleri; hastanın mevcut sağlık düzeyini iyileştirmek ve optimal seviyeye 

çıkarmak için hastaya ev ortamında gerekli donanımların (araç, gereç) sağlanmasıdır. Hastayı 

farklı branşlarda uzmanlar tarafından uygun görülen hizmetlerin hasta ve ailesine disiplinler 

arası bir ekip çalışması ile sunulduğu bir hizmet türüdür.  

Evde sağlık hizmetleri ülkemizde sunulur iken ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara hizmet 

verilmesi amaçlanmıştır. Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığı gibi solunum sistemi 

hastalıkları, terminal dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları hizmet 

kapsamında yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2010). 

Evde sağlık bakım hizmetleri birimlerine başvuran hastalara mevcut sunulan hizmetlerin türleri 

değişebilmektedir. Örneğin; ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), hemipleji, vb. hastalıklar kişiyi 

yatağa bağımlı kıldığında kişiye verilen hizmet ile sadece hipotansiyon tanısı alıp yürüme 

güçlüğü olmayan hastaya sunulan hizmet değişmektedir.   

Ülkemizde 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle evde sağlık 

hizmetleri güncel veriler ışığında 81 il ve 770 sağlık tesisinde sunulmaktadır. Diyarbakır’ da 

evde sağlık hizmet noktaları (Sağlık Bakanlığı, 2018);  

1. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

2. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi,  

3. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

4. Diyarbakır Çınar İlçe Devlet Hastanesi 

5. Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi,     

6. Diyarbakır Hani İlçe Devlet Hastanesi,  

7. Diyarbakır Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi  

http://diyarbakirchh@saglik.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://erganidh.gov.tr/
http://hanidh.saglik.gov.tr/
http://hanidh.saglik.gov.tr/
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8. Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, 

9. Diyarbakır Dicle İlçe Devlet Hastanesi, 

10. Diyarbakır Çermik İlçe Devlet Hastanesi, 

11. Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, 

12. Diyarbakır ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)  

1.1. Sosyal Devlet İlkesi 

Sosyal devlet kentleşmenin meydana getireceği riskleri ve toplumun problemlerini ortadan 

kaldırmanın yanında toplumun güvenlik, sağlık, konut, eğitim vb. ihtiyaçlarını karşılamak için 

devletin sorumluluk ve müdahaleci yaklaşım alanının tanımıdır (İlicik, 2017:2). Sosyal devlet 

anlayışına sahip ülkeler vatandaşlarının koruyucu-tedavi edici-rehabilite edici başlıklarında ki 

sağlık hizmetlerini sağlama konularında modern ve gelişmiş ülkelerdir. Bu bağlamda da 

modern ülke tanımı beklenen hizmetleri halkının istek ve beklentilerine göre değil bilakis halkın 

ulaşacağı tüm hizmetlerin sunulmasını içerir.  

2003 sonrası Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık hizmetlerinin sunumu köklü 

reformlardan geçirilmiştir. Bu bağlamda reformun getirisi bize; hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri 

doğrultusunda, vatandaşların sosyal devlet olma ilkesinden yola çıkılarak sağlık hizmetleri 

açısından koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulabildiği, hasta ve 

yakınlarının sağlık gelişimleri için eğitimlerden geçirildiği bir hizmet türü olan evde sağlık 

hizmetleri hasta bireylere ve yakınlarına ev ortamlarında verilen hizmetin adıdır.  

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi kurulduğu 2010 

yılından bu yana merkez 4 ilçede hizmet sunmaya başlamışken ilerleyen yıllarda Gazi Yaşargil 

Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve ADSM’ 

lerde ki evde sağlık hizmetleri birimlerinin aktive edilmesi ile beraber hizmet tüm il merkez 

ilçelerine taşınmıştır. Mevcut personel 2 uzman hekim, 1 pratisyen hekim, 3 sağlık memuru, 2 

hemşire, 2 memur, 1 tıbbi sekreter, 3 şoför, 3 giydirilmiş evde sağlık hizmetleri aracı şeklinde 

sunulmakta iken günlük hizmet sunulan hasa sayısı ise ortalama 25-30 arasındadır.  

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada, evde sağlık hizmeti alan hastaların bazı demografik bilgileri, tıbbi durumları ve 

almış oldukları hizmet türlerinin neler olduğu ve verilen hizmetin niteliği üzerinedir. Çalışma 

retrospektif ve kesitsel özelliktedir. Ocak-Aralık 2018 ayları arasında Diyarbakır Selahaddin 

Eyyubi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimine başvurup son 1 yıllık hizmetin 

sunulduğu 650 hastanın bilgisi çalışmaya dâhil edilmiş veriler için hastane başhekimliğinden 

gerekli izinler alınmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel analizi için SPSS 22.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences, version 22.0) programı kullanıldı. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistiksel analizler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama kullanılmıştır. 

http://silvandh.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://cermikdh.saglik.gov.tr/
http://bismildh.saglik.gov.tr/
http://diyarbakiradsm.saglik.gov.tr/
http://diyarbakiradsm.saglik.gov.tr/
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3. BULGULAR 

Evde sağlık hizmeti alan 650 hastanın araştırma kapsamında elde edilen yaş durumları, 

cinsiyetleri ve tıbbi durumlarının verilerine ve birim tarafından hastalara sunulan hizmet 

türlerine ilişkin yapılan analizlere yer verilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların Yaş ve Cinsiyet Verileri 

 n % 

 

 

Yaş 

18-30 yaş arası 49 7.5 

31-39 yaş arası 23 5.5 

40-50 yaş arası 28 8.3 

51-59 yaş arası 34 10.3 

65 yaş ve üstü 516 68.4 

Cinsiyet Kadın 389 59.85 

Erkek 261 40.15 

                     Toplam 650  100 

Tablo 1’e bakılacak olur ise hastaların yaşlarına göre karşılaştırmalarında; evde sağlık 

hizmetlerinden faydalanan hastaların büyük bir çoğunluğunun 65 yaş ve üzeri (%68.4) hastalar 

olduğu ve evde sağlık hizmetleri biriminden en çok hizmet alan grubun ise kadınlar (%59.85) 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Hastalık Teşhis Türleri 

Hastalık Teşhis Türleri n 

Kardiyovasküler Hastalıklar (Hipertansiyon, Kronik İskemik 

Kalp Hastalıkları, Koroner Arter Hastalıkları, Kalp Yetmezliği,  

Kalp Kapak Hastalıkları, Hiperlipidemi) 

588 

Sinir Sistemi Hastalıkları (Alzheimer, Anksiyete, Demans, 

Epilepsi, Hemipleji, Parapleji, Polinöropati, Serebral Palsi, 

Mental Retardasyon, Parkinson, Senilite, Multiple Skleroz, Sspe, 

Şizofreni, Hemiparezi, Quadriparezi) 

369 
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Eklem, Kemik, Kas Hastalıkları (Artrid, Femur Kırığı, 

Gonartroz, Osteoartrit, Osteoporoz, Yürüme Güçlüğü, ) 

151 

Diabetis Mellitus 133 

Kanser Türleri (Meme Ca, Prostat Ca, Kolon Ca, Mesane Ca, 

Mide Ca, Rectum Ca, Beyin Ca, Benign Prostat Hiperplazis, Lösemi, 

Hepatosellüler Ca, Endometrium Ca, Siroz, Akciğer Ca) 

118 

KOAH, Solunum Yetmezliği, Astım, Bronşit 73 

Dekübit (Yatak Yarası) 63 

Tablo 2’ye göre evde sağlık hizmetlerinden hizmet alan hastalardan elde edilen tıbbi 

durumlarına göre her hastaya 1 ile 5 arasında hastalık teşhisi konmakta iken, en yüksek hastalık 

teşhislerinde ilk 6 sırayı;  

1. Kardiyovasküler Hastalıkları,  

2. Sinir Sistemi Hastalıkları,  

3. Eklem-Kas-Kemik Hastalıkları,  

4. Diabetes Mellitüs,  

5. Kanserler  

6. Solunum Sistemi Hastalıkları yer almıştır. 

Ayrıca hastaları yatağa bağımlı kılan hastalıklarına bağlı olarak meydana gelebilen dekübit 

yaralarının da gözle görülür yeterlilikte teşhise de neden olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Hastalara Verilen Hizmet Türleri 

 Ocak-

Şubat 

Mart-

Nisan 

Mayıs-

Haziran 

Temmuz-

Ağustos 

Eylül-

Ekim 

Kasım-

Aralık 

Hasta Muayenesi 615 549 628 652 765 719 

Konsültasyon İstemi  12 41 47 36 35 39 

Yapılan 

Tahlil/Tetkikler  

69 54 56 37 67 61 
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Yapılan IM 

Enjeksiyon  

12 5 8 14 10 19 

Mesaneye Sonda 

Uygulaması 

55 48 59 66 76 83 

Dekübit Bakımı 110 106 101 134 138 129 

Eğitim Uygulamaları  615 549 628 653 769 721 

Tablo. 3’e göre birimin 2’ şer aylık hizmet türleri sıralanmış olup bu türler; hasta yakınlarına 

verilen eğitimler, konsültasyon istemleri, 112 acil ile hastaların hastanelere sevki, kan tetkikleri, 

yeni tedavi planlamaları, IM (İntramüsküler) enjeksiyonlar, idrar sondası uygulamaları, 

ilaçların reçetelenmesi, heyet raporları, yatak bezi vb. raporların temini ve dekübit 

pansumanları gibi hizmetlerin sunulduğu tespit edilmiştir.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çavuş’un (Çavuş, 2013:92) Ankara’da yapmış olduğu çalışmada ise bireylerin %33,2’sinin 65–

69 yaş aralığında olduğu, hastaların %67,8’ nin ise kadın olduğu bulunmuştur. Karaman ve 

arkadaşlarının (Karaman vd., 2015:347) çalışmasında ise hastaların %88,1'inin 65 yaş ve üzeri 

olduğu ve kadınların oranının ise %61,4 olduğu saptanmıştır. Kıbrıs'ta yürütülen bir çalışmada 

(Kouta et., 2015:376) ise hastaların %59' unun kadın olduğu ve ayrıca Ürdün' de (Dawani 

et.,2014:549) evde sağlık hizmeti alan hastalarının %54,8' inin 60 yaş ve üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise yukarıda ki çalışmalara göre yaş oranı ele alındığında değişkenlik 

göstermekte iken çalışmaların çoğunda bizim çalışmamızda da olduğu gibi hasta kadın oranı 

paralellik göstermektedir.    

Enginyurt ve Öngel’ in evde sağlık hizmetleri bağlamında yaptıkları çalışmada en sık görülen 

hastalığın; SVO (Serebro Vasküler Olay)’ nun ilk sırada olduğu ikinci sırada ise Alzheimer ın 

olduğu tespit edilmiştir. (Enginyurt ve Öngel, 2012:45). Genç ve Alptekin’ in yaptıkları evde 

sağlık hizmetleri çalışmasında ise tıbbi tanılardan en sık %25 ile hipertansiyon olduğu 

saptanmıştır (Genç ve Alptekin, 2012:76). Uzan M.M. ve arkadaşlarının yaptıkları evde sağlık 

hizmetleri çalışmasında ise en sık görülen hastalık ile hipertansiyon birinci sırada iken SVO 

ikinci sırada yer almaktaydı. (Uzan vd., 2017: 117). 

Çalışmamızda sayılı çalışmalara paralel olarak tespit edilen tıbbi durumlardan ilk sırasında 

Kardiyovasküler Hastalıklar yer alır iken ikinci sırada Sinir Sistemi Hastalıkları yer almakta 

idi. Özellikle bizim çalışmamızda kardiyovasküler hastalıklar ile sinir sistemi hastalık tanıları 

oldukça yüksekti.   
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Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların, hizmeti almayı gerektirecek tıbbi tanıları çok 

çeşitliydi ki her hasta ortalama 1 ile 5 arasında tıbbi tanıya sahiplerdi ve durum hastaların 

hizmete bağımlılık düzeylerini arttırdığını ortaya koymaktadır. Yani evde sağlık hizmetleri 

hastalar için olmazsa olmaz hizmetlerdendir.  

Yapılan bir çalışmada hasta yakınları, hastalarının muayene edilmesi, tedavilerinin 

düzenlenmesini, psikolojik desteğin sağlanmasını, kan tetkiklerinin yapılmasını, IM-IV (İntra 

venöz) enjeksiyonların uygulanmasını, ilaç ve tıbbi cihazların temin-bakımını, diş 

muayenelerinin, fizik tedavi hizmetlerinin verilmesini, yara bakımı ve rapor düzenlenmeleri 

gibi hizmetlerin verilmesini talep etmişlerdir (Bulakçı vd., 2012:246). 

Yapılan diğer bir çalışmada da hastalara bakım veren kişilerin bu hizmetten beklentilerinin; 

hasta ilaçlarının reçete edilmesi, raporların düzenlenmesi, tıbbi malzeme ve cihazların temini 

gibi tıbbi konuları içermekte iken, ayrıca sosyal-psikolojik destek sağlanması gibi konularda da 

destek istemişlerdir (Limnili ve Özçakar, 2013:13). 

Bizim çalışmamızda ise hasta ve yakınlarının beklentilerinin tamamının evde sağlık hizmetleri 

birimi tarafından verildiği tespit edilmiştir. Örneğin birim tarafından I.M.-I.V. uygulamalarının 

yapıldığı, gerekli tüm raporlandırma işlemlerinin yapıldığı, mesane sonda uygulamalarının 

yapıldığı ve ayrıca dekübit yara bakım pansumanlarının yapıldığı tespit edilmiştir.  

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından 8 yıldan bu yana 

merkez ilçelerinde toplamda 2703 hastaya hizmet sunulduğu ve bu hastaların 1021’ nin öldüğü, 

324 hastanın ise şifahi durum, hizmettin istenmemesi, hastanın hastaneye yatma zaruretinin 

doğması vb. sebeplerle hizmetlerinin sonlandırıldığı tespit edilmiştir.  

Hizmetin yoğunluğu ve 8 saatlik mesai saatleri arasında 3 araçlık ekip ile günlük 25-30 arası 

hastanın hizmete alınıyor olması evde sağlık hizmetleri açısından ilin büyük bir sağlık hizmeti 

sunum başarısını ortaya koyduğunun tespitini sağlamıştır.  

Sosyal devlet olma ilkesine hizmet sunan evde sağlık hizmetleri birimi hizmeti alan bireylerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta, verilen hizmetlere olan talebin yüksekliği ise personel 

sayısının artırılmasını, medikal eksikliklerin giderilmesini, çalışan personellerin gerekli hizmet 

içi eğitimlerden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu  bağlamda evde sağlık hizmetleri 

biriminin koruyucu-tedavi-rehabilite edici pek çok hizmetin aynı anda sunulmasında değerli bir 

rolünün olduğu ve bu hizmetin ülke genelinde sağlık bakanlığı tarafından katlanarak 

sürdürülmesi gerektiği tespit edilmiştir.  
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ONBİRİNCİ KALKINMA PLANININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRILMESİ 

 

Ahmet ÇOBAN 1 

Özet 

Ülkeler, kalkınmayı temel bir hedef olarak önemsemektedirler. Bu hedefi, kalkınma planları hazırlayarak 

gerçekleştirmeye çalışırlar. Plan hazırlamanın amacı, bireylerin refahını artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek, 

temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, adil, güvenli ve huzurlu bir ortam tesis etmek ve kalıcı hale getirmektir. 

Türkiye, 1961 Anayasası ile yeni bir planlı kalkınma dönemine girmiş, planlı kalkınma süreci birkaç yıl kesintiye 

uğramasına rağmen günümüze kadar devam etmiştir. 

Uygulanmaya konulan kalkınma planları, kamu kurumları için zorunlu hedefleri içerirken, özel sektör için ise yol 

gösterici hedefleri içermektedir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 11 kalkınma planı hazırlanmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. 

Kalkınma planları, başta ekonomik ve sosyal alanlar olmak üzere, birçok alan ile ilgili düzenlemeleri 

kapsamaktadır.  

Sosyal konu başlığı altında yer alan eğitim, kalkınmada nitelikli insan gücü açısından temel bir faktör olarak 

görülmektedir. Türkiye’deki tüm kalkınma planlarında, eğitime az ya da çok, yer verilmiştir.  

Araştırmanın amacı, Onbirinci Kalkınma Planını Türk Eğitim Sistemi açısından değerlendirmektir. Bu temel amaç 

çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 

Onbirinci Kalkınma Planında,  

1.Eğitimle ilgili hangi konuları yer almaktadır? 

2.Eğitimle ilgili konulara ilişkin hangi politika ve tedbirlere yer verilmektedir? 

3.Amaçlanan eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri nelerdir? 

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada, veri elde etmede doküman analizinden yararlanılmıştır. 

Öncelikte 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onbirinci Kalkınma 

Planı incelenmiş; eğitim ile ilgili bölüm analiz edilmiştir. Eğitimle ilgili konular kategorik hale getirildikten sonra, 

her konu ile ilgili belirlenen politika ve tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca,  Kalkınma Planında amaçlanan eğitimle 

yetiştirilmek istenen birey özellikleri sıralanmıştır. Elde edilen bilgiler tablolarla ifade edilmiş ve gerekli 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmada,  Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili çözüm bekleyen temel konuların yer aldığı, bu konulara 

yönelik nitelikli politika ve tedbirlerin ortaya konduğu ve yetiştirilmek istenen birey özelliklerinin ana hatlarıyla 

belirtildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Onbirinci Kalkınma Planı, Eğitim, Türk Eğitim Sistemi. 

EVALUATION OF THE ELEVEN DEVELOPMENT PLAN IN TERMS OF 

TURKISH EDUCATION SYSTEM 

                                                           
1 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, 

ahcoban@gmail.com. 
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Abstract 

Countries attach importance to development as a fundamental goal. They try to achieve this goal by preparing 

development plans. The purpose of preparing a plan is to increase the welfare of individuals, to improve living 

conditions, to strengthen fundamental rights and freedoms, to establish a fair, safe and peaceful environment and 

to make it permanent. Turkey, 1961 entered into a new era with the Constitution of the planned development, the 

planned development process has continued until today, although not interrupted for a few years. 

Development plans implemented include mandatory targets for public institutions and guiding targets for the 

private sector. 

Since the foundation of the Republic, 11 development plans have been prepared and tried to be implemented. 

Development plans cover regulations related to many areas, especially economic and social areas. 

Education under the social topic is seen as a basic factor in terms of qualified manpower in development. In all 

development plans in Turkey, education, are included less or much. 

The aim of the study is to evaluate the Eleventh Development Plan in terms of Turkish Education System. Within 

this framework, the following questions were sought: 

In the Eleventh Development Plan, 

1.What issues are involved in education? 

2.What policies and measures are involved in education-related issues? 

3.What are the characteristics of the individual desired to be raised with the intended education? 

The qualitative research method was adopted in this study; document analysis was used to obtain data. The 

Eleventh Development Plan published in the Official Gazette No. 30840 (repeated) dated 23 July 2019 was 

examined. The section on education was analysed. After the issues related to education were categorized, policies 

and measures related to each subject were included. In addition, the characteristics of the individual that are 

intended to be educated with the intended training are listed in the Development Plan. The information obtained 

was expressed in tables and necessary evaluations were made. 

In the study, it was seen that the main issues waiting for a solution in the Eleventh Development Plan are included, 

qualified policies and measures are put forward for these issues and the characteristics of the individuals that are 

desired to be raised are outlined. 

Key Words : Eleventh Development Plan, Education, Turkish Education System. 

1. GİRİŞ 

Kalkınma kavramı, çok kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Yavilioğlu’na1 (2002) göre, kalkınma 

kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler 

kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen 

de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal 

değişme gibi kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam 

kaymasına uğramıştır. 

                                                           
1 Yavilioğlu, c. (2013) 
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Ülkeler, kalkınmayı temel bir hedef olarak önemsemektedirler. Bu hedefi, kalkınma planları 

hazırlayarak gerçekleştirmeye çalışırlar. “Kalkınmanın amacı insanların refahını artırmak, 

hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve 

huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmaktır”.1 Bunun için yapılan 

planlamalarda amaç, ”ekonomik ve sosyal yapının planda öngörülen süre sonunda hedeflenen 

düzeye ulaşmasını sağlamaktır”.2  

Kalkınma planları, genel ekonominin tümünü, ekonomik ve sosyal faktörler arasındaki 

ilişkileri, uzun vadeli entegre bir perspektifle ele alan, kamu kesimi için emredici, enerji, vergi 

ve kredi bağışıklıklarıyla özel kesim için de orta ve uzun vadede yol gösterici, hukuki ve teknik 

şartlara haiz makro planlardır.3 Dolayısıyla, beş yıllık kalkınma planları, kamu yatırımları için 

zorunlu hedefler, özel kesim yatırımları içinse yol gösterici hedefler içermektedir. Özel sektör, 

gösterilen hedeflere ulaşmak için çeşitli teşviklerle özendirilmektedir4.  

Kalkınma planlarındaki amaçlardan bazıları şunlardır; sanayileşerek kalkınma, tarım ve 

sanayinin dengeli büyümesi, ekonomik büyümenin öncelikli olması, bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılması, kamu yönetim reformu gerçekleştirilmesidir.5 Kalkınma planlarının 

amaçlarından birisi de eğitimin planlanmasıdır. Eğitim planlaması, açıkça tanımlanmış 

amaçlara uygun olarak bireyin yeteneklerini geliştirmek ve ülkenin toplumsal, kültürel ve 

ekonomik kalkınmasına yardım edecek eğitim imkanlarını tüm nüfusa sağlamak için 

kamuoyunun katılması ve desteği ile, kamu kesimi için olduğu kadar özel eğitim kesim için de 

geçerli, toplumsal araştırma yöntem ve ilkelerinin, eğitimbilim tekniklerinin koordineli 

uygulanmasını içeren sürekli, yönetsel, ekonomik ve parasal bir süreçtir.6 

Bilimsel araştırmalar, eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme, siyasal 

ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsan kaynağının, 

özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı oldukça büyüktür. 

Toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydaları; daha az suç oranı, demokratikleşme ve 

yönetime katılma, bireysel sağlığı koruma ve bireyin daha fazla gelir elde etmesi olarak 

özetlenebilir. Eğitim bu özelliği ile sadece bireye değil, topluma da yararlar sağlamakta ve 

kamu refah maliyetlerini düşürmektedir.7 

Günümüzde toplumların gelişmişlik derecesi, eğitim düzeyiyle ölçülmektedir. Eğitim, sadece 

insanoğlunun yeteneklerini geliştiren değil, aynı zamanda toplumun kalkınmasını da sağlayan 

önemli bir araçtır. Eğitimin katkısıyla kalkınmanın hız kazanacağı yadsınamaz bir gerçektir. 

                                                           
1 Kalkınma Bakanlığı, 2013 
2 Takım, 2011 
3 Takım, 2011 
4 Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Bayrakcı, 2016 
5 Sezen, 1999, akt. Altuner, 2012 
6 Adem, 1981 akt. Altuner, 2012 
7 Taş, U., Yenilmez, F. (2008 
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Kalkınmanın gerçekleşmesinde, doğal kaynaklar ve fiziki sermaye gibi ekonomik unsurların 

kullanılması insan becerisine bağlıdır, beşerî sermaye olarak kabul ettiğimiz bu beceriyi 

bireylere eğitim kazandırır.1 

Türkiye’de planlama fikri, 1930’lu yıllarda hazırlanan sanayi planları ile başlamış,2 1961 

Anayasası ile yeni bir planlı kalkınma dönemine girmiş, bu bağlamda hazırlanan ilk kalkınma 

planı Birinci Bes Yıllık Kalkınma Planı adıyla 1963-1967 yıllarını kapsayacak şekilde 

yürürlüğe konulmuştur. Planlı kalkınma süreci birkaç yıl kesintiye uğramasına rağmen 

günümüze kadar devam etmiştir.3 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 11 kalkınma planı hazırlanmış ve uygulanmaya 

çalışılmıştır. Kalkınma planları, başta ekonomik ve sosyal alanlar olmak üzere, birçok alan ile 

ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır.4  

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin5 

ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 

sonucunda Türkiye’de hem yasal hem de fiili olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 

adlandırılan yeni hükümet sistemine geçilmiştir.6 Onbirinci Kalkınma Planı, yeni hükümetin 

ilk kalkınma planı olma özelliğini taşıması açısından önem arz etmektedir. 

Sosyal konu başlığı altında yer alan eğitim, kalkınmada nitelikli insan gücü açısından temel bir 

faktör olarak görülmektedir. Türkiye’deki tüm kalkınma planlarında, eğitime az ya da çok, yer 

verilmiştir.  

Araştırmanın amacı, Onbirinci Kalkınma Planını Türk Eğitim Sistemi açısından incelemek ve 

gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde, şu sorulara cevap aranmıştır: 

Onbirinci Kalkınma Planında,  

1.Eğitimle ilgili hangi konuları yer almaktadır? 

2.Eğitimle ilgili konulara ilişkin hangi politika ve tedbirlere yer verilmektedir? 

3.Amaçlanan eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri nelerdir? 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri elde etmede içerik (doküman) 

analizinden yararlanılmıştır. Öncelikte Onbirinci Kalkınma Planı7 incelenmiş; eğitim ile ilgili 

bölüm analiz edilmiştir. Eğitimle ilgili konular kategorik hale getirildikten sonra, her konu ile 

ilgili belirlenen politika ve tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca,  Kalkınma Planında amaçlanan 

                                                           
1 Taş, 2007: 11–15, akt. Günkör, 2017 
2 Takım, 2011 
3 Sencer, 1991, akt. Altan, 2010 
4 Altuner, 2012 
5 Resmi Gazete, 2017 
6 Turan, 2018 
7 Resmi Gazete, 2019 
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eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri sıralanmıştır. Elde edilen bilgiler çizelgelerle 

ifade edilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

2. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı olan Onbirinci Kalkınma Planını Türk Eğitim Sistemi 

açısından değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. 

2.1. Eğitimle İlgili Konular 

Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili yer alan konulara ilişkin veriler Çizelge 1’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 1. Onbirinci Kalkınma Planında Eğitimle İlgili Yer alan Konular 

Eğitim İle İlgili Konular 

Yükseköğretim 

Mesleki Ve Teknik Eğitim 

Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları 

Öğretmenler/ Okul Yöneticileri 

Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim  

Özel Eğitim 

Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi 

Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi 

Okullar Arası Başarı Farkı 

Okul Gelişim Modeli 

Eğitim Ortamları 

Veriye Dayalı Politikalar/Politika Uygulamalarının Etki Analizleri 

Hayat Boyu Öğrenme 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili 13 konu yer 

almaktadır. Planda yer alan bu konular, Türk Eğitim Sistemi’nin Cumhuriyet Dönemi’nin 

başından günümüze kadar sürekli ülke gündeminde olan önemli konular olduğu görülmektedir. 

Bu konular, aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından açıklanan “2023 

Eğitim Vizyonu” (MEB, 2018), belgesinde de önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır. 

2.2. Eğitimle İlgili Konulara İlişkin Politika Ve Tedbirler  

Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili konulara ilişkin politika ve tedbirlere ilişkin veriler 

Çizelge 2’de yer almaktadır. 

Çizelge 2. Onbirinci Kalkınma Planında Eğitimle İlgili Konulara İlişkin Politika Ve 

Tedbirler 

Eğitimle İlgili Konulara  
Politika/Tedbir 

f % 
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Yükseköğretim 17 21,52 

Mesleki Ve Teknik Eğitim 14 17,72 

Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları 9 11,39 

Öğretmenler/ Okul Yöneticileri 9 11,39 

Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim  5 6,33 

Özel Eğitim 5 6,33 

Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi 4 5,06 

Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi 4 5,06 

Okullar Arası Başarı Farkı 3 3,80 

Okul Gelişim Modeli 3 3,80 

Eğitim Ortamları 2 2,53 

Veriye Dayalı Politikalar/Politika Uygulamalarının Etki Analizleri 2 2,53 

Hayat Boyu Öğrenme 2 2,53 

Toplam 79 100,00 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili 13 konuya ilişkin 

politika ve tedbirlerin sayısı 79’dır. İlk sırada %21,52 ile “Yükseköğretim” ile ilgili politika ve 

tedbirler yer alırken, ikinci sırada %17,72 ile “Mesleki Ve Teknik Eğitim”, üçüncü sırada ise 

%11,39 ile “Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları” ve “Öğretmenler/ Okul Yöneticileri” 

ile ilgili politika ve tedbirler yer almaktadır. 

Dördüncü sırada, % 6,33 ile “Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim” ve “Özel Eğitim”; beşinci sırada 

%5,06 ile  “Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi” ve “Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme 

Sistemi”; altıncı sırada %3,80 ile “Okullar Arası Başarı Farkı” ve “Okul Gelişim Modeli” yer 

alırken, son sırada %2,53 ile “Eğitim Ortamları”, “Veriye Dayalı Politikalar/Politika 

Uygulamalarının Etki Analizleri” ve “Hayat Boyu Öğrenme” ile ilgili politika ve tedbirler yer 

almaktadır. 

2.2.1. Yükseköğretim ile ilgili politika ve tedbirler 

Yükseköğretim ile ilgili politika ve tedbirler, yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması, 

yükseköğretim kurumlarının nitelikleri, yükseköğretim alanında uluslararasılaşma ve vakıf 

yükseköğretim kurumları şeklinde üç başlık altında değerlendirilebilir. 

2.2.1.1. Yükseköğretim ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında yükseköğretim ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler 

Çizelge 3’te yer almaktadır. 

Çizelge 3. Yükseköğretim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Alanlar Politikalar/Tedbirler 

Çeşitlilik 
1.Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve İhtisaslaşma 

projesinin kapsamının genişletilmesi 
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2.Kadın üniversitelerinin kurulması 

Nitelik 

1.Dünya üniversiteleri akademik başarı sıralamasındaki yerin 

yükseltilmesi 

2.Doktora mezun sayısının artırılması 

3.Üniversitelerin açık erişim altyapıları ile uyumun sağlanması 

4.Akademik personellerin atama  ve yükselme kriterleri  alt sınırının  

merkezi  olarak yükseltilmesi 

5.Yükseköğretim kurumlarının 

kontenjanlarının 

a.Sektörel ve bölgesel beceri 

ihtiyaçları 

b.Üniversitelerin kapasiteleri 

c.Arz-talep dengesi 

d.Mevcuttaki programların 

asgari doluluk oranlarının 

dikkate alınarak belirlenmesi 

e.Eğitim-istihdam bağlantısının 

güçlendirilmesi 

6.Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren 

yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulamasının 

genişletilmesi 

7.Mezun izleme sisteminin kurulması 

8.Yükseköğretim kurumlarının  

a.Eğitim 

b.Araştırma 

c.Yenilik çıktılarına ilişkin 

verilerin düzenli olarak takip 

edilmesi ve raporlanması 

Ulusalarasılaşma 

1.Yükseköğretim sistemine uluslararası erişimin kolaylaştırılması 

2.Nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artırılması 

3.Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı 

içindeki payının artırılması 

4.Yabancı dilde eğitim veren programların sayısının artırılması 

5.Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik 

barınma imkânlarının geliştirilmesi  

6.Uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artırılması 

Vakıf 

Yükseköğretim 

Kurumları 

1.Özel üniversite mevzuatının hazırlanması 

2.Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve 

sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer 

kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenlemenin 

yapılması 

3.Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının 

artırılması 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi, yükseköğretim ile ilgili politika ve tedbirler, yükseköğretimde 

çeşitliliğinin artırılması, yükseköğretim kurumlarının nitelikleri, yükseköğretim alanında 

uluslararasılaşma ve vakıf yükseköğretim kurumları şeklinde dört başlık altında 
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değerlendirilebilir. Bu başlıklarla ilgili politikalar/tedbirler incelendiğinde, yükseköğretim 

kurumlarının nitelikleri ile ilgili politikalar/tedbirlere daha çok yer verildiği görülmektedir. Bu 

politikalar/tedbirler arasında ülke gündeminde sürekliliğini koruyan husus ise, “yükseköğretim 

kurumlarının kontenjanları”dır. 

Bu husustaki politika/tedbir şöyle ifade edilmiştir: “Yükseköğretim kurumlarının 

kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep 

dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; 

eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.” 

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının nitelikleri ile ilgili yeni politikalar/tedbirlerden de söz 

etmek mümkündür. Bunlar, “Mezun İzleme Sistemi” ve “Takip ve Raporlaştırma”dır. Bu 

politikalar ve tedbirler şöyle ifade edilmiştir: “Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-

üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.” 

“Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli 

olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.” 

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması başlığı altında “kadın üniversitelerinin kurulması” 

politikası yer verilmiş olması bir yenilik olarak değerlendirilebilir. Bu politika ile ilgili şu 

ifadelere yer verilmiştir: “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul 

edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.” 

Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari 

yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemelerle ilgili politikalar/tedbirler 

arasında “Özel üniversite mevzuatı hazırlanacaktır” ifadesinin yer almış olması yeni dönemde 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile ilgili yeniden bir yapılanmanın söz konusu olduğunu 

göstermektedir. 

2.2.2. Mesleki ve Teknik Eğitim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında mesleki ve teknik eğitim ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin 

bilgiler Çizelge 4’te yer almaktadır. 

Çizelge 4. Mesleki ve Teknik Eğitim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. 
Bütün atölye ve laboratuvarların modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam 

ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi 

2. Döner sermaye gelirlerinin artırılması 

3. 
Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda alan ve dalların öğretim 

programlarının güncellenmesi 

4. Meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi 

5. Çoklu mesleki beceri altyapısı oluşturulması 

6. 
OSB’lerde, başta olmak üzere, meslek liseleri 

ile yükseköğretim kurumları  

a.Program 

b.Yönetim 
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c.İnsan kaynakları  

d.Finansman 

e.Fiziki altyapı açısından birbirini 

destekleyecek şekilde yeniden 

yapılandırılması 

7. 
Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü 

piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi 

8. Kariyer rehberliği etkinleştirilmesi 

9. 
Mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını 

güçlendirecek tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi 

10. Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmalarının teşvik edilmesi 

11. 
Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokollerinin 

artırılması 

12. 
Mezunlarının mesleki eğitim alanları ve seviyelerine göre farklı ücret uygulaması 

teşvik edilerek istihdamlarına öncelik verilmesi 

13. 
Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek 

ödemelerinin sağlanması,  

14. Özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşviklerinin artırılması  

15. OSB’ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliğinin artırılması 

16. 
Özel sektörün özel mesleki eğitim merkezi kurabilmesine yönelik mevzuat 

düzenlemesinin yapılması 

17 
Mezunların sertifikalı eğitim ve sektör ile üniversiteler tarafından akredite edilen 

dersleri almalarının teşvik edilmesi 

18. Ulusal meslek standartları ve yeterliliklerinin güncellenmesi ve sayılarının artırılması 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi, mesleki ve Teknik eğitim ile ilgili politikalar/tedbirler ağırlıklı 

olarak,  meslek liseleri ile yükseköğretim kurumlarının birbirini destekleyecek şekilde 

yeniden yapılandırılmasıyla ilgilidir. 

Bu husustaki politikalar/tedbirler şöyle ifade edilmiştir: “Başta OSB’lerde olmak üzere 

meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman 

ve fiziki altyapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.” 

Mesleki ve Teknik eğitim ile ilgili politikalar/tedbirler arasında “Çoklu Mesleki Beceri 

Altyapı”dan söz edilmiş olması mesleki ve teknik eğitimle ilgili yeni bir yapılanmaya 

gidileceğini göstermektedir. Bu huşu şöyle ifade edilmiştir: “Öğrencilerin meslek alanları 

arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere ilişkin kazanımlar elde edebilmeleri 

için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkân tanıyan çoklu mesleki beceri altyapısı 

oluşturulacaktır.” 

2.2.3. Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin 

Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında eğitim içerikleri ve öğretim programları ile ilgili 

politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler Çizelge 5’te yer almaktadır. 
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Çizelge 5. Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin 

Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. 
Öğretim 

programlarının  

a.Esnek 

b.Modüler 

c.Uygulamalı yapıya kavuşturulması 

2. 
Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri 

artırılması 

3. Matematik ve Türkçe öğretim programlarının güncellenmesi 

4. 
Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun 

sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimlerin uygulanması 

5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması 

6. 
Eğitim Bilişim Ağı partalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek 

zenginleştirilmesi ve portalin etkin kullanımının yaygınlaştırılması 

7. Okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulması 

8. 

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere 

katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkânlarından 

faydalanabilmelerinin sağlanması 

9. 

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistemin 

geliştirilmesi 

10. 
Yabancı dil eğitimine ilişkin 

materyaller zenginleştirilecek,  

a.Dinleme 

b.Konuşma 

c.Okuma 

d.Yazma alanlarındaki becerilerin tümünü 

ölçmeye yönelik sistemin geliştirilmesi 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi, eğitim içerikleri ve öğretim programları ile ilgili 

politikalar/tedbirler ağırlıklı olarak, Yabancı dil eğitimine yönelik sistemin geliştirilmesi, 

öğretim programlarının yeni bir yapıya kavuşturulması, Matematik ve Türkçe öğretim 

programları ile öğretmenleri ile ilgilidir. 

Bu husustaki politikalar/tedbirler şöyle ifade edilmiştir: “Yabancı dil eğitimine ilişkin 

materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin 

tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.” “Öğretim programları esnek, modüler ve 

uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.” “Matematik ve Türkçe öğretim programları 

güncellenecektir.” “Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına 

uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.” 

2.2.4.  Öğretmenler/Okul Yöneticileri İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında öğretmenler/okul yöneticileri ile ilgili politikalar/tedbirlere 

ilişkin bilgiler Çizelge 6’da yer almaktadır. 
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Çizelge 6. Öğretmenler/Okul Yöneticileri İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması 

2. Öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilmesi 

3. 
Okul yöneticiliğinin profesyonel bir meslek haline getirilmesi ve yönetici eğitimi 

akreditasyon yapısının oluşturulması 

4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sisteminin hayata geçirilmesi 

5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerilerinin geliştirilmesi 

6. 
Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlerin 

düzenlenmesi 

7. 

Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev 

yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici 

mekanizmaların oluşturulması 

8. Lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programlarının açılması 

9. 
Hizmet içi eğitimlerin içeriklerinin öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel 

ihtiyaçları çerçevesinde yenilenmesi  

10. Mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimlerin iş ortamlarında gerçekleştirilmesi 

Çizlege 6’da görüldüğü gibi, öğretmenler/okul yöneticileri ile ilgili politikalar/tedbirlerin 

başında “Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır” ifadesinin yer almış olması, yıllardır 

mesleğin toplumsal imajı ve özlük hakları açısından sürekli gündemde olan konunun önemini 

ortaya koymaktadır. 

Ayrıca öğretmenler ve yöneticilere yönelik nitelik ve maddi imkânların artırılmasına ilişkin 

politikalar/tedbirlerle ilgili şu ifadeler de önem arz etmektedir: “Okul yöneticiliği profesyonel 

bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır”, “Yatay 

ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim 

programları açılacaktır”, “Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul 

yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda 

teşvik edici mekanizmalar oluşturulacaktır.” 

2.2.5. Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında fırsat eşitliği/eğitime erişim ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin 

bilgiler Çizelge 7’de yer almaktadır. 

Çizelge 7. Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. Erken çocukluk eğitiminde  

5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması 

Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim 

modellerinin oluşturulması  

İlave dersliklerin yapılması 

2. Tüm eğitim kademelerinde  
Tekli eğitime geçilmesi  

İlave dersliklerin yapılması 
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3. Eğitim binalarının  

Verimli kullanımının dikkate alınması,  

Atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımının 

öncelemesi, 

4. Tüm eğitim kademelerinde  
Okullaşma ve tamamlama oranlarının artırılması,  

Devamsızlık oranlarının azaltılması 

5. Geçici koruma altındaki kişilerin eğitim imkânlarına erişiminin artırılması 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, fırsat eşitliği/eğitime erişim ile ilgili politikalar/tedbirler arasında, 

Türk Eğitim Sisteminde sürekli tartışma konusu olan, ancak bir türlü sonuçlandırılmayan ve 

gereği yapılamayan  “Erken Çocukluk Dönemi” için zorunlu eğitim ve modellerden söz 

edilmektedir. Bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim 

kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri 

oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.” 

Ülkemizin eğitim sorunları arasında yer alan “ikili eğitim ve “kalabalık sınıflar” gibi önemli 

sorunlara ilişkin politika/tedbirler yer almaktadır. Bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Tüm eğitim 

kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler 

yapılacaktır.” 

Öte yandan, yine eğitim sistemimizde sürekli tartışmalara konu olan eğitim binaları ile ilgili 

politikalar/tedbirler yer almaktadır. Bunlar şöyle ifade edilmiştir: “Yeni derslik yapımı 

planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli 

kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecektir.”    

  Eğitimin niteliğine ilişkin Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim bağlamında politikalar/tedbirler 

arasında “okullaşma” ve “devamsızlık” ile ilgili şu ifadeler yer almıştır: “Tüm eğitim 

kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları 

azaltılacaktır.” 

2.2.6. Özel Eğitim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında özel eğitim ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler Çizelge 

8’de yer almaktadır. 

Çizelge 8. Özel Eğitim İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. 
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin 

tespiti için  

iİ bazlı taramaların gerçekleştirilmesi 

ve  

ihtiyaç haritalarının oluşturulması 

2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformların kurulması 

3. Öğrenme ortamlarının  

Fiziki altyapısı 

Öğretim programı  

Materyal zenginliği 

Öz bakım becerileri 
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Bütünleştirme uygulamaları 

Rehberlik hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi 

4. 
Özel yetenekli 

çocuklar için  

Eğitim  

Bilim   

Değerlendirme Kurulunun oluşturulması 

5. 

Üniversitelerle 

işbirliği yapılarak zekâ 

ve yetenek  

Testlerinin niteliğinin geliştirilmesi,  

Tanılama ve izleme merkezlerinin oluşturulması 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, özel eğitim İle İlgili politikalar/tedbirlerde “Tarama”, “İhtiyaç 

haritaları”, “Paltformlar”, “Kurullar”, “Tanılama ve İzleme Merkezleri” gibi önemli hususlar 

yer almaktadır. Bu hususlar şöyle ifade edilmiştir:  “Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin 

tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır”, Özel 

eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır” “Özel yetenekli çocuklar 

için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır”, “Üniversitelerle işbirliği 

yapılarak zekâ ve yetenek testlerinin niteliği geliştirilecek, zekâ ve yetenek tanılama ve izleme 

merkezleri oluşturulacaktır.” 

2.2.7. Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında rehberlik ve danışmanlık sistemi ile ilgili politikalar/tedbirlere 

ilişkin bilgiler Çizelge 9’da yer almaktadır. 

Çizelge 9. Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. 
Rehberlik ve Araştırma 

Merkezlerinin  

Yapısı  

Sunduğu hizmetlerin yeniden düzenlenmesi 

2. Kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sisteminin kurulması 

3. 
Sosyoekonomik dezavantajlı ve 

suça sürüklenme riski olan  

çocuk ve gençler i l e  

Ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinin güçlendirilmesi 

4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddetin önlenmesi 

5. madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilmesi 

6. sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığının artırılması 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, rehberlik ve danışmanlık sistemi İle İlgili politikalar/tedbirler 

çerçevesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve hizmetlerinin yeniden 

düzenlenerek, sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuklar ve gençler 

ile aileleri, kariyer seçim süreçleri, fiziksel ve duygusal şiddet, madde ve teknoloji bağımlılığı, 

sağlıklı yaşam kültürü ile ilgili hususlar yer almaktadır. Bu hususlar şöyle ifade edilmiştir: 

“Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini 

destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır”,  “Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça 

sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri güçlendirilecektir” ve “Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet 
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önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü 

konularında aile farkındalığı artırılacaktır”. 

2.2.8. Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin 

Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi ile ilgili 

politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler Çizelge 10’da yer almaktadır. 

Çizelge 10. Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin 

Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. e-dosyanın oluşturulması 
a.Akademik 

b.Diğer faaliyetler 

2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin yeterlilik temelli etkinleştirilmesi 

3. Öğrencilerin  

Bilimsel 

Kültürel 

Sanatsal 

Sportif 

Toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımlarının 

desteklenmesi, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisinin izlenmesi, 

4. Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemelerin yapılması 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi, öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik 

etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak için, e-dosya, ölçme ve 

değerlendirme sisteminin yeterlilik temelli etkinleştirilmesi, öğrenci katılımının sağlanması ve 

yapılan sınavlarla ilgili düzenlemeler gibi hususlar yer almaktadır. Bu hususlar şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Her öğrencinin akademik ve diğer faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulduğu e-

dosya oluşturulacaktır”, “ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir”, 

“öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 

katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir” ve “eğitim 

sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde 

uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır”. 

2.2.9. Okullar Arası Başarı Farkı İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında Okullar Arası Başarı Farkı ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin 

bilgiler Çizelge 11’de yer almaktadır. 

Çizelge 11. Okullar Arası Başarı Farkı İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. Destek programlarının uygulanması 
akademik  

ve sosyal gelişimleri için 

2. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilmesi 
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3. Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulması 

Çizelge 11’da görüldüğü gibi, okullar arası başarı farkı İle İlgili politikalar/tedbirlere yer 

verilmiş olması, okullar arasında farklılıkların azalmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle “Kalite 

Güvence Sistemi”nden söz edilmiş olması, okulların niteliğinin objektif ve somut kriterlere 

göre yapılacağını göstermektedir. Bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Eğitimde kalite güvence 

sistemi oluşturulacaktır.” 

2.2.10. Okul Gelişim Modeli İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında okul gelişim modeli ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler 

Çizelge 12’de yer almaktadır. 

Çizelge 12. Okul Gelişim Modeli İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. Okulların gelişimlerinin  a.İzlenmesi  

b.Değerlendirilmesi 

2. Okul gelişim planı 

hedefleriyle uyumlu ve 

fırsat eşitliği temelinde 

a.Okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis 

edilmesi 

b.Hesap verebilirlik düzeyinin artırılması 

3. 
Öğretmen-veli-okul 

arasındaki 

aEtkileşim 

b.Uyumun güçlendirilmesi 

Çizelge 12’da görüldüğü gibi, tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı 

“Okul Gelişim Modeli” oluşturulması için, izleme ve değerlendirme, kaynak tahsisi ve hesap 

verebilirlik, öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum gibi hususlar il ilgili 

politika/tedbirler yer almaktadır.   Bunlar şu şekilde ifade edilmiştir: “Sahip oldukları koşul 

ve öncelikler dâhilinde okulların gelişimleri izlenecek ve değerlendirilecektir”,  “okul gelişim 

planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek 

biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır” ve öğretmen-veli-

okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir. 

Okul Gelişim Modeli İle İlgili politikalar/tedbirlere yer verilmiş olması, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından uygulaması devam eden bu modele sürekli kazandırması açısından önem arz 

etmektedir. Özellikle “İzleme” ve “Değerlendirme” süreçlerinin işletilmesi, bu modelin 

niteliğini artıracaktır. Bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Sahip oldukları koşul ve öncelikler 

dâhilinde okulların gelişimleri izlenecek ve değerlendirilecektir.” 

2.2.11. Eğitim Ortamları İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında eğitim ortamları ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin bilgiler 

Çizelge 13’te yer almaktadır. 

Çizelge 13. Eğitim Ortamları İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 
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1. Eğitim yapılarının 

a.Teknolojiye uyumlu 

b.Çevreye uyumlu 

c.Güvenli 

d.Ekonomik 

e.stetik 

f.Erişilebilir 

g.Standartları yüksek 

h.Kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanması, 

2. Tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması 

Çizelge 13’da görüldüğü gibi, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim 

ortamları oluşturmak için, eğitim yapılarının mimari özellilkleri, tasarım ve beceri atölyeleri 

ile ilgili politika/tedbirlere ilişkin hususlar yer almaktadır. Bu hususlar şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, 

erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır” ve “tüm eğitim 

kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri 

kurulacaktır”. 

2.2.12. Veriye Dayalı Politikalar/Politika Uygulamalarının Etki Analizleri İle İlgili 

Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında veriye dayalı politikalar/politika uygulamalarının etki 

analizlerine ilişkin bilgiler Çizelge 14’te yer almaktadır. 

Çizelge 14. Veriye Dayalı Politikalar/Politika Uygulamalarının Etki Analizleri İle İlgili 

Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. Eğitim sistemine ilişkin  

Veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri 

ambarının oluşturulması 

Verilerin yapay zekâ teknolojileriyle işlenmesi, 

2. 
Eğitim sistemindeki kurum ve 

kuruluşların 

Veri analiz kabiliyetinin güçlendirilmesi 

okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim 

sisteminin hayata geçirilmesi 

Çizelge 14’te görüldüğü gibi, etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için 

politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesi ve politika uygulamalarının etki analizlerinin 

yapılması için eğitim sistemi, kurum ve kuruluşları ile ilgili politika/tedbirler yer almaktadır. 

Bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: “Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının 

bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zekâ teknolojileriyle 

işlenecektir” ve “eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti 

güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata 

geçirilecektir”. 
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2.2.13. Hayat Boyu Öğrenme İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Onbirinci Kalkınma Planında Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili politikalar/tedbirlere ilişkin 

bilgiler Çizelge 15’te yer almaktadır. 

Çizelge 15. Hayat Boyu Öğrenme İle İlgili Politikalar/Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Politikalar/Tedbirler 

1. 

Hayat boyu 

öğrenme 

programlarının 

Çeşitliliğinin artırılması 

niteliğinin artırılması 

Kazanımların belgelendirilmesinin sağlanması 

2. Ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sisteminin kurulması 

Çizelge 15’te görüldüğü gibi, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini 

hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışının toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması için, 

programların çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması, kazanımların belgelendirilmesi; 

mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal izleme 

sisteminin kurulaması gibi politika/tedbirlere yer verilmiştir. Bu hususlar şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların 

belgelendirilmesi sağlanacaktır” ve “mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar 

arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır”. 

2.2.14. Eğitim Hedefleri 

Çizelge 16. Eğitim hedefleri 

Hedefler 
2018 2023 

Artış 
(%) (%) 

5 Yaş Net Okullaşma Oranı 75,10 100,00 24,90 

Tekli Eğitimdeki Öğrenci Oranı 

İlkokul 58,70 100,00 41,30 

Ortaokul 66,40 100,00 33,60 

Lise 93,20 100,00 6,80 

Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranı* 6,20 8,00 1,80 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı. 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir. 

*25-64 yaş nüfusundaki yetişkinler arasında araştırmanın yapıldığı son 4 hafta içerisinde herhangi bir eğitim 

programına katılanların oranıdır. 

Çizelge 16’da görüldüğü gibi, On Birinci Kalkınma Planında beş yıl içerisinde, 5 Yaş Net 

Okullaşma Oranı 24,90; Tekli Eğitimdeki Öğrenci Oranı ortalaması 27,33 ve Hayat Boyu 

Öğrenmeye Katılım Oranı ise 1,80 olarak tahmin edilmektedir.  Bu oranlar arasında en yüksek 

artışa sahip, 5 Yaş Net Okullaşma Oranı iken en düşük artışa sahip olan ise Hayat Boyu 

Öğrenmeye Katılım Oranıdır. Tekli Eğitimdeki Öğrenci Oranları arasında ise en yüksek artışa 

sahip, ilkokuldaki öğrenci oranı iken, en düşük artışa sahip olan ise lisedeki öğrenci oranıdır.  
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2.3. Amaçlanan eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri 

Onbirinci Kalkınma Planında eğitimin amacı ile ilgili bilgiler Çizelge 17’de yer almaktadır. 

Çizelge 17. Eğitimin Amacı İle İlgili Bilgiler 

 Özellikler 

1. Kapsayıcı Eğitim  

İmkânlarına Erişmiş 2. Nitelikli Eğitim  

3. Hayat Boyu Öğrenme  

4. Düşünme 

Yeteneği Gelişmiş, 5. Algılama 

6. Problem Çözme  

7. Özgüven Duygusuna  

Sahip 
8. Sorumluluk Duygusuna  

9. Girişimcilik Özelliklerine  

10. Yenilikçilik özelliklerine  

11. Demokratik değerleri  
Özümsemiş 

12. Milli kültürü özümsemiş,  

13. Paylaşıma 
Açık 

14. İletişime 

15. Sanat duyguları 
Güçlü 

16. Estetik duyguları 

17. Teknoloji kullanımına yatkın 

18. Üretken 

19. Mutlu birey 

Çizelge 17’de görüldüğü gibi, Onbirinci Kalkınma Planında eğitimin amacında 19 özellik yer 

almaktadır.  Tüm bireylerin bu özellikle sahip olması eğitimin temel amacı olarak kabul 

edilmiştir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın bulguları ve yorumlarından hareketle varılan sonuçlar ve geliştirilen 

öneriler yer almaktadır. 

Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili 13 konu yer almaktadır. Bu konuların, Türk Eğitim 

Sistemi açısından bugüne kadar devam eden ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili olduğu 

görülmektedir.  

Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili konulara ilişkin 79 politika ve tedbire yer 

verilmiştir. Bu politika ve tedbirler ağırlıklı olarak sırasıyla; “Yükseköğretim”, “Mesleki Ve 

Teknik Eğitim”, “Eğitim İçerikleri Ve Öğretim Programları”, “Öğretmenler/ Okul 

Yöneticileri”, “Fırsat Eşitliği/Eğitime Erişim”, “Özel Eğitim”, “Rehberlik Ve Danışmanlık 

Sistemi”, “Ölçme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi”, “Okullar Arası Başarı Farkı”, “Okul 

Gelişim Modeli”, “Eğitim Ortamları”, “Veriye Dayalı Politikalar/Politika Uygulamalarının 
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Etki Analizleri” ve “Hayat Boyu Öğrenme” konuları ile ilgilidir. Burada görüldüğü gibi, ilk üç 

sırada “Yükseköğretim”, “Mesleki Ve Teknik Eğitim”, “Eğitim İçerikleri Ve Öğretim 

Programları”, “Öğretmenler/ Okul Yöneticileri” gibi önemli konular ile ilgili politikalar yer 

almaktadır. Bu politika ve tedbirlerin, Cumhuriyet Döneminden bugüne kadar Türk Eğitim 

Sistemi’nin sürekli gündeminde olan sorunlar ve çözümleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Başta ilk sıralardaki bu konular ile ilgili olmak üzere diğer konularla ilgili politika ve tedbirlerin 

acilen uygulamaya yansıması, Türk Eğitim Sistemi’nde başta nitelik konusu olmak üzere, 

birçok konu ile ilgili sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. 

Planda, yükseköğretim ile ilgili politika ve tedbirler, yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması, 

yükseköğretim kurumlarının nitelikleri, yükseköğretim alanında uluslararasılaşma ve Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları şeklinde dört başlık altında değerlendirilebilir. Yükseköğretim ile 

ilgili politika ve tedbirlerin çoğunun, yükseköğretim kurumlarının nitelikleri ile ilgili olması, 

eğitim sisteminde yıllarca sadece niceliğe öncelik verilmesinin uygun bir yaklaşım olmadığını, 

çoğu zaman da niteliği olumsuz etkilediğinin farkına varıldığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Nitelikle ilgili planda yer alan politika ve tedbirler gerçekleştiği takdirde 

yükseköğretim kurumlarının beklenilen ulusal ve uluslararası kaliteyi yakalaması mümkün 

olacaktır.  Kadın üniversitelerinin kurulması, bunun için de Japon Eğitim Sistemindeki 

örneklerin incelenmesi, Türk Eğitim Sistemi açısından önemli bir yenilik girişi olarak 

değerlendirilebilir. Devlet üniversitesi dışındaki özel üniversitlere ilişkin bugüne kadar bir 

mevzuatının olmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilirken, bu hususta gerekli 

politika/tedbirlere yer verileceğinin belirtilmiş olması, bu kurumların eğitim ve öğretim 

süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik 

düzenlemelerle kolaylıklar sağlayacaktır. 

Planda, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili politikalar/tedbirlerin ağırlıklı olarak,  meslek liseleri 

ile yükseköğretim kurumları birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 

olması, ara insangücünün niteliğini artıracaktır. Ayrıca, çoklu mesleki beceri altyapısı ile ilgili 

politika/tedbirler, az gereksinim duyulan veya gereksinim duyulmayan alanlardaki 

öğrencilerin, gereksinim duyulan alanlara geçişlerini kolaylaştıracaktır. 

Planda, eğitim içerikleri ve öğretim programları ile ilgili politikalar/tedbirler ağırlıklı olarak, 

Yabancı dil eğitimine yönelik sistemin geliştirilmesi, öğretim programlarının yeni bir yapıya 

kavuşturulması, Matematik ve Türkçe öğretim programları ve öğretmenleri ile ilgilidir. Bu 

hususta yer verilen politika/tedbirler, eğitimin içeriğinin kalitesini artıracağı gibi, öğretmenlerin 

niteliğine de önmeli katkılar sağlayacak ve programların uygulanabilirliğini kolaylaştıracaktır. 

Planda, öğretmenler/okul yöneticileri ile ilgili politikalar/tedbirlerinden en önemlisi 

“Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun çıkarılacak olmasıdır. Ayrıca öğretmenler ve yöneticilere 

yönelik nitelik ve maddi imkânların artırılmasına ilişkin politikalar/tedbirler de önem arz 

etmektedir. Türk Eğitim Sisteminde sürekli gündeme getirilen, ancak bir türlü uygulamaya 
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geçrilemeyen başta “Öğretmenlik Meslek Kanunu” olmak üzere, öğretemen ve yöneticilerin 

kariyer, özlük hakları ve ekonomik durumları ile ilgili politik/tedbirlerin acilen uygulamaya 

geçirilmesi, Türk Eğitim Sisteminde eğitim-öğretim sürecinin planlayıcısı, uygulayıcısı, 

değerlendiricisi ve geliştiricisi olan başta öğretmenler olmak üzere idarecilere önemli 

motivasyon sağlaycak, toplumdaki imajlarını daha olumlu hale getirecektir. 

Planda, fırsat eşitliği/eğitime erişim ile ilgili politikalar/tedbirler arasında, erken çocukluk 

eğitiminde, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yeni eğitim modellerinin 

oluşturulması; tüm eğitim kademelerinde ilave dersliklerin yapılması ve tekli eğitime 

geçilmesi; eğitim binalarının verimli kullanımının dikkate alınması ve atıl vaziyetteki eğitim 

binalarının kullanımının öncelemesi; tüm eğitim kademelerinde, okullaşma ve tamamlama 

oranlarının artırılması ve devamsızlık oranlarının azaltılması; geçici koruma altındaki kişilerin 

eğitim imkânlarına erişiminin artırılması gibi hususların yer almış olması, Türk Eğitim 

Sisteminde fırsat eşitliği ilkesinin gereğini sağlamış olacak ve eğitime erişimi 

kolaylaştıracaktır. 

Planda, özel eğitim İle İlgili politikalar/tedbirlerde “Tarama”, “İhtiyaç haritaları”, 

“Paltformlar”, “Kurullar”, “Tanılama ve İzleme Merkezleri”e yer verilmiş olması, özel eğitimle 

ilgili geçmişten günümüze kadar devem eden birçok soruna çözüm getireceği gibi, niteliğin 

artırılması ve beklentilerin karşılanmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. 

Planda, rehberlik ve danışmanlık sistemi ile ilgili politikalar/tedbirlere yer verilmiş olması, 

başta veliler olmak üzere, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin kısacası eğitimin 

paydaşlarının tümünün karşılaştıkları birçok sorunun temelinde rehberlik ve danışmalık 

hizmetleri ile ilgili yetersizliklere çözüm getirecektir. .  Politikalar/tedbirler arasında “Kariyer 

Rehberliği Sistemi”in yer almış olması bireylerin meslek seçimlerine önemli katkı 

sağlayacaktır.  

Planda, ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi ile ilgili politikalar/tedbirlere yer verilmiş 

olması, “Sınav Odaklı” eğitim sistemimize önemli ve kalıcı çözümler getirecektir. Özellikle “e-

dosya”ların oluşturulması, öğrencilerin akademik ve diğer faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını 

sağladığı gibi, takibini de kolaylaştıracak ve sürekliliği sağlayacaktır. 

Planda, tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânların ın  artırılarak okullar arası 

başarı farkını azaltmak için, akademik ve sosyal gelişim için destek programlarının 

uygulanması, dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilmesi, kalite 

güvence sisteminin oluşturulması gibi tedbirler, hem ülke genelinde hem de yerleşim 

birimilerinde okullar arası başta başarı farkı olmak üzere birçok farklılığı azaltacaktır. Özellikle 

“Kalite Güvence Sistemi”nden söz edilmiş olması, okulların niteliğinin objektif ve somut 

kriterlere göre yapılmasına katkı sağlayacaktır.  

Planda, Okul Gelişim Modeli ile ilgili politikalar/tedbirlere yer verilmiş olması, Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından uygulaması devam eden bu modele süreklilik kazandırması açısından 
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önem arz etmektedir. Özellikle “İzleme” ve “Değerlendirme” süreçlerinin işletilmesi, bu 

modelin niteliğini artıracaktır.  

Planda, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları ile ilgili 

politikalar/tedbirlere yer verilmiş olması, toplumun eğitim ortamları ile ilgili başta endişeleri 

olmak üzere karşılaşılan birçok sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır.  

Planda, veriye dayalı politikalar/politika uygulamalarının etki analizlerine ilişkin ifadelere yer 

verilmiş olması, etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

Planda, hayat boyu öğrenme ile ilgili politikalar/tedbirlere yer verilmiş olması, özellikle “Ulusal 

Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi”nden söz edilmesi, bireylerin kişilik ve 

kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyip, hayat boyu öğrenme anlayışının toplumun 

tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. 

Planda yer alan eğitim hedefleri, Türk Eğitim Sisteminin en önemli alanları ile ilgilidir. Bu 

hedeflerin gerçekleşmesi, okulöncesi okullaşma oranını, tekli eğitimin yaygınlaştırılmasını ve 

hayatboyu öğrenmeye katılım oranını artıracaktır. 

Planda belirtien eğitimin amacında çok önemli 19 birey özelliği yer almaktadır.  Tüm 

bireylerin bu özellikle sahip olması eğitimin temel amacı olarak kabul edilmiştir. Bireylere bu 

niteliklerin kazandırılması, Türk Eğitim Sisteminde eğitimin kalitesini artıracak; bireyleri 

özgüvenleri yüksek ve üretken hale getirecektir.   

Sonuç olarak, beklenen durum, planda eğitimle ilgili yer alan politika/tedbirlerin başta Milli 

Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlarının 

kararlılıkla takip edilmesi, eğtimin tüm paydaşları ile birlikte desteklenmesi ve uygulamaya 

yansıtılamasıdır.  
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SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ ALGISI ÜZERİNE 

BİR ÇALIŞMA 

 

Mehmet Emin KURT 1 

Nurettin MENTEŞ 2 

Mümtaz KORKUTAN 3 

Özet 

Zamanı iyi yöneten birey; gelecek kariyerini daha iyi hazırlayan demektir. Bunu sağlarken birey programlı okuma 

ve öğrenme, teknolojik gelişmelerden haberdar olmayı, çevresindeki insanlara daha fazla zaman ayırmayı, 

dinlenmeyi, eğlenmeyi, düşünmeyi, yeni projeler başlatmayı fırsat bilir. Bu bağlamda, toplumların geleceği olan 

üniversite öğrencilerinin zamanlarını tam ve doğru kullanması başarıyı getireceği gibi mevcut zamanı iyi 

yapılandırmaması öğrenmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle öğrencilerin zamanı iyi yönetmeleri 

gerekmektedir. Bu çalışmada, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin zaman yönetimi algıları ve zaman yönetimi 

ile akademik başarıları arasında ilişki araştırılmıştır.  

Çalışma Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin zaman yönetimi algılarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış ve 10–21 Haziran 2019 

tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, öğrencilerin tamamı oluşturur iken (derslere devam eden 

toplam öğrenci sayısı=184), araştırma örneklemini ise uygulanan ankete gönüllü katılmayı kabul eden, 133 

öğrenci (evrenin %72,3’ü) araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri 

(ZYE) kullanılmıştır. Veri analizi için SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programı kullanılacak ve zaman 

yönetimi envanterinden elde edilen toplam puan ile akademik başarı arasında anlamlı bir korelasyon olup 

olmadığı ve öğrencilerin ihtiyaç duyup duymadığı belirlenmeye çalışılacaktır.  

Araştırma sonucunda zaman yönetim ve zaman yönetimi alt faktörleri (planlama, tutum ve harcattırıcılar) ile 

cinsiyet ve öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar arasında anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. Akademik başarı 

ile sınıflar arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ağırlıklı genel not 

ortalamaları (AGNO) birinci sınıf öğrencilerinin ağırlıklı genel ortalamasından fazladır.   Akademik başarı ile 

zaman yönetimi ve zaman yönetimi alt faktörleri arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Zaman yönetimi ile 

akademik başarı arasında pozitif yönlü güçlü ilişki tespit edilmiştir. Zaman yönetimi alt faktörlerinden planlama 

ve tutum ile akademik başarı arasında pozitif yönlü güçlü, harcattırıcılar alt faktörü ile akademik başarı arasında 

pozitif yönlü zayıf ilişki tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Akademik Başarı. 
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A STUDY ON PERCEPTION OF TIME MANAGEMENT OF HEALTH 

MANAGEMENT STUDENTS 

 Abstract 

An individual who manages time well; it means preparing his future career better. By doing this, the individual 

has the opportunity to be programmed to read and learn, to be acquaint himself with technological developments, 

to spare more time to the people around him, to relax, to have fun, to think and to start new projects. In this regard, 

university students are the future of societies, to use their time fully and correctly will bring success and not to 

configure the present time well will affect learning negatively. Therefore, students need to manage time well. In 

this study, time management perceptions of health management students and the relation between time 

management and academic accomplishment were researched. 

This study, was planned as a descriptive resaerch in order to determine the perceptions of time management of 

the students who have been studying in the Health Management Department of the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences of Dicle University and the study was conducted between 10-21 June 2019. While the 

universe of the study was composed of all the students (total number of students attending classes = 184), 133 

students (72.3% of the universe) who accepted to participate in the survey sample were included in the study and 

the research sample composed, 133 students (72.3% of the universe) were taken into the scope of the research. 

Time Management Inventory (TMI) was used for data collection. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

program was used for data analysis and it was tried to determine whether there was a significant correlation 

between the total score obtained from time management inventory and academic accomplishment and whether or 

not the students needed it. 

As a result of the research, there was no significant difference between time management and time management 

sub-factors (planning, attitude and waster) with gender and the classes in which the students were educated. 

Significant differentiation was found between the academic accomplishment and the classes. The weighted grade 

point average (WGPA) of the third and fourth grade students is higher than the weighted grade point average of 

the first grade students. A positive correlation was determined between academic achievement and time 

management and time management sub-factors. A strong positive correlation was determined between time 

management and academic accomplishment. It was determined a strong positive correlation between planning 

and attitude and academic accomplishment which is one of among the time management sub-factors, and it was 

determined a weak positive correlation between wasters subscale factor and academic accomplishment. 

Key Words : Time Management, Health Management, Academic Accomplishment. 

1. GİRİŞ 

Sürekli büyüyen ve gelişen, bir sonraki çağı bir önceki çağa oranla teknolojik açıdan yeniliklere 

gebe olan sağlık sektörü; yapısındaki kompleks yönetimsel unsurları (idari-tıbbi personel 

yönetiminden, güvenlik-temizlik hizmetleri yönetimine, mutemetlik-döner sermaye-ihale 

yönetiminden, klinik-poliklinik hizmetleri yönetimine vb.) barındırması ve ayrıca hizmetin 24 

saatlik süreklilik arz eden yapısı nedeni ile “zamanın yönetilmesi” sektör için en önemli 

vazgeçilmez, yerine konulamayacak hataların ve kazanımların olduğu sektördür. 

Zaman onu hiçbir kavramın geri getiremeyeceği, üretemeyeceği, tasarruf sağlayamayacağı bir 

kaynak olarak belirtilmektedir. Zaman diliminin kısaltılıp, uzatılmayacağı söz konusu iken 

bireyler yine aynı zaman içerisinde kendilerini yönetebilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. 
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Bireyin, çalışanın, yöneticinin zamanı yönetebilmesi; kendisini, çevresini ve çalışma şartlarını 

bilmesinden geçer. Son yıllarda kişisel gelişim eğitimlerinde zaman yönetiminin bir ders saati 

olarak sunuluyor olması bireylere genişletilemeyen veya kısıtlı olan zamanı daha verimli ve 

kaliteli iş üretimi niteliğini arttırmayı hedeflemek üzere sunulmaktadır (Erol, 2018;421). Türk 

Dil Kurumu zaman kavramını ‘bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte 

olduğu süre, vakit’ şeklinde ifade etmiştir (TDK, 2019). Zaman tüm bireyler açısından eşit 

imkânda sahip olduğu ancak kullanılması bağlamında aynı düzeylerde kullanılamayan eşsiz ve 

kıymetli bir kaynak olup algılanabilme açısından ise zaman kavramı; geçince yerine 

konulamayan, geri döndürülemeyen, yenilenemeyen, depolanamayan ve satın alınması 

mümkün olmayan bir kaynak olarak bilinmektedir (Başak, 2008;428). 

Hastanelerde kullanılmaya başlanılan pnömatik tüp taşıma sistemi ile insan gücüne alternatif 

bir kaynak oluşturmanız yani makine kullanarak insan gücünden tasarruf etmeniz mümkünken, 

zaman kaynağı yerine konulabilecek farklı bir kaynak türü yoktur. Kurum yöneticilerini 

birbirinden farklı ve başarılı kılan en belirgin gerekçede zamanı iyi kullanma becerilerine sahip 

olmalarıdır. Özellikle sağlık gibi karmaşık yönetimsel durumların aynı anda yaşanabildiği, 

üretilebildiği sektörlerde bu durum daha bir belirgin halde kendisini göstermektedir. Örneğin 

zamanında önlemi alınan çalışan güvenliği başlığı çalışana sıfır şiddet olarak yansımakta iken 

zamanında hizmet içi eğitimden geçirilmeyen temizlik ve sağlık personelleri nedeni ile hastane 

enfeksiyonlarının artışı paralel biçimlerde kendisini gösterecektir. Bu tip durumlara zaman 

israfı diyebiliriz. 

Zaman yönetimi; bireyin kendi ihtiyaçlarını belirlemesi, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 

mevcut ve gerekli hedefleri oluşturması, öncelikleri belirlemesi ve bu önceliklerle beraber 

zamanı, istenen düzeylerde planlama-programlama-listeleme yoluyla birleştirmesidir. Zamanı 

iyi yönetmek bireysel anlamda kişinin; kariyerini daha iyi planlamasına, geleceğine daha iyi 

hazırlanmasına, alanı ile ilgili daha fazla okuma ve öğrenmeyi geliştirmesine, alanı ile ilgili 

yeni teknolojik gelişmeleri takip etmesine, eğlenceden-sosyal yaşantıya-aileye zaman 

ayırmaktan-dinlenmeye kadar tüm başlıklarda kişiye fırsatlar sağlar (Sayan, 2005;13) yani 

kişide kontrollü gelişim ve ilerleme görülecektir. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin 

gelecek başarılarında zamanlarını tam ve doğru kullanmaları elzemdir. Çünkü hangi alandan 

olursa olsun öğrenme için ayrılan zamanın tam ve etkin kullanılmaması, öğrenmeyi de olumsuz 

etkileyen etmenler arasında sıralanmıştır (Fidan 1996;208). Sayılan nedenlerden ötürü 

öğrencilerin zamanı iyi yönetmeleri gerekmektedir. Zamanı yönetmekte etkin olan öğrencilerin 

mezuniyet sonrası iş yaşamlarında zamanı etkin kullanacağı ve verecekleri hizmetlerin niteliği 

konusunda güçlü olacakları düşünülmektedir. 

Sağlıkta yönetim başlığında hizmetin verimi ve kalitesi için çok önemli olan zaman yönetimi 

becerisinin, sağlık yönetimi öğrencilerine zamanında kazandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli başlık ise zaman yönetimi eğitiminin 

aileler tarafından çocukluk yıllarında kazandırılması gereken davranışlar olarak bilinmelidir. 
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Ayrıca yapılan çalışmalarda zaman yönetimi ile akademik başarı arasındaki pozitif ilişkinin 

saptanmasından dolayı, bu başarı aynı zamanda başarılı sağlık yöneticileri yetiştirilmesine 

imkân tanıyacaktır (Tanrıöğen, 2009; Altuntaş ve Kayıhan, 2013; Doğan, 2018; Demirtaş, 

2007; Britton, 1991). 

Yukarıda sayılı çalışmalarda ve kavramlardan yola çıkılarak etkili bir sağlık yöneticiliği için 

sağlık yönetimi öğrencilerinin bireysel olarak elde etmeleri gereken zaman yönetimi 

yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde 

öğrenim gören 1.2.3.4. sınıf öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini saptamak amacıyla 

tanımlayıcı olarak planlanmış ve 10–21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, öğrencilerin tamamı oluşturur iken (derslere devam eden toplam öğrenci 

sayısı=184), araştırma örneklemini ise uygulanan ankete gönüllü katılmayı kabul eden, 133 

öğrenci (evrenin %72,3’ü) araştırma kapsamına alınmıştır. Anket uygulaması için bölüm 

başkanlığından izin alınmıştır. Verilerin toplanmasında Britton ve Glynn (1989) tarafından 

üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmek amacıyla hazırladıkları Zaman 

Yönetimi Envanterinin (ZYE), 2002 yılında Alay ve Koçak tarafından geçerlilik ve güvenirlik 

çalışmalarının yapıldığı ve Türkçeye çevrilmiş anketi kullanılmıştır. 

Veriler SPSS 22.0 programında kodlanarak, verilerin analizi için yüzdelik ölçüleri, Anova ve 

korelasyon analizleri uygulanmıştır. 

3. BULGULAR  

Çalışmaya katılanlara ait demografik bilgiler Tablo1 de verilmiştir 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 50 37,6 

Kadın 83 62,4 

Sınıf Frekans Yüzde 

1.sınıf 19 14,3 

2.sınıf 27 20,3 

3.sınıf 30 22,6 

4.sınıf 57 42,9 

Total 133 100,0 

Çalışmaya katılanların %62,4’ ü kadın, %37,6’sı erkektir ayrıca %14,3’ ü 1. sınıf %20,3’ü 

ikinci sınıf %22,6’sı 3. sınıf %42,9’ 4. sınıf öğrencisidir. 
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Öğrencilerin 100’ lük sistem üzerinden ağırlıklı genel not ortalamalarına ait veriler tablo 2 de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Verileri 

AGNO  Ortalama Standart Sapma 

Cinsiyet Kadın  73,0388 ,68071 

Erkek  71,1680 ,92900 

 

Sınıf 

1. Sınıf  67,7058 2,06980 

2. Sınıf  70,8959 1,14230 

3. Sınıf  73,6283 1,10653 

4. Sınıf  73,8802 ,63364 

Toplam  72,3355 ,55344 

Katılımcılarda bayanların not ortalaması 73,04 erkeklerin 71,17 dir. Birinci sınıf öğrencilerinin 

67,70 ikinci sınıf öğrencilerinin 70,90 üçüncü sınıf öğrencilerinin 73,63 ve son sınıf 

öğrencilerinin 73,88 dir.  

Öğrencilerin Zaman Yönetimi Envanteri Sorularına verdikleri yanıtlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Zaman Yönetimi Anketine Verdikleri Yanıtlar 

Sorular Ortalama Standart 

Sapma 

1. Güne başlamadan önce gününüzü planlar mısınız?  3,32 1,098 

2. Hafta başlarında her hafta için bir dizi amaçlar saptar mısınız?  3,30 ,992 

3. Her gün planlama için zaman harcar mısınız?  3,05 1,079 

4. Her gün kendiniz için birtakım amaçlar belirler misiniz?  3,26 1,185 

5. Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini yapar 

mısınız?  
2,71 1,160 

6. Okul günlerinizde yapmak zorunda olduğunuz aktivitelerin 

programını yapar mısınız?  
2,96 1,264 

7. Bir sonraki hafta için ne başarmak istediğiniz net olarak 

belirgin mi?  
2,76 1,031 

8. Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih saptar mısınız?  3,25 1,040 

9. Çok uğraş gerektiren çalışmalarınız için en iyi zamanınızı 

programlamaya çalışır mısınız?  
3,27 1,045 

10. Sizin için önemli tarihleri (sınav tarihleri, ödev teslim 

tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler misiniz? 
3,18 1,336 

11. Bir akademik dönem için bir dizi amaçlar belirler misiniz? 3,02 1,083 

12. Makaleleri (ders notlarını) şimdi gerekli olmasalar bile 

gelecekte olabilir diye dosyalar/fotokopisini çeker misiniz? 
2,96 1,317 
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13. Yakın tarihte sınavınız olmasa bile, ders notlarınızı düzenli 

olarak tekrar eder misiniz?  
2,58 1,130 

14. Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri boş zaman bulduğunuzda 

yapabilmek için yanınızda taşır mısınız? 
3,14 1,248 

15. Önceliklerinizi belirler ve onlara uyar mısınız?  3,45 ,973 

16. Her hafta sizinle ilgili şeyleri önceden bir plan yapmadan ve 

önceden takip etmeden yapar mısınız? 
3,09 1,026 

1. Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız?  3,32 ,972 

*2. Zamanınızı planlama işinde kendinizi geliştirmeye ihtiyaç 

duyuyor musunuz?  
3,59 1,045 

3. Genel olarak kendi zamanınızı kendiniz planladığınızı 

hisseder misiniz?  
3,60 ,969 

4. Genellikle amaçlarınızın hepsini size verilen hafta içerisinde 

çoğunlukla başarabileceğinizi düşünür müsünüz? 
3,40 ,969 

5.  Küçük kararları çabucak verebiliyor musunuz?  3,61 1,036 

*6. İnsanlara hayır diyememekten, kendinizi sık sık okul 

işlerinizi engelleyen işlerle meşgul durumda bulur musunuz? 
3,29 1,106 

*7. Yapacak bir şeyiniz yoksa kendinizi uzun süre bekliyor 

durumda bulur musunuz?  
3,32 1,062 

*1. Normal bir okul gününde, okul işlerinden kendi özel 

işlerinizle daha çok zaman harcar mısınız? 
3,22 ,865 

*2. Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam 

eder misiniz?  
2,77 1,161 

*3. Günde ortalama bir paket sigara içiyor musunuz?  2,10 1,413 

*4. Önemli okul ödevinin son teslim gününden bir gece önce 

hala onun üzerinde çalışır mısınız? 
3,74 1,027 

Zaman yönetim envanteri için ilk 16 soru zaman planlamasına yönelik sorulardan sonraki 7 

soru zaman tutumlarına yönelik sorulardan son 4 soru ise zaman harcattırıcılardan 

oluşmaktadır. İlk 16 soruda ortalama değer olan 3 ün kararsızlık noktası 3,5 u geçen yanıt 

çıkmaz iken zaman tutumları alt faktörüne yönelik 2,3 ve 5. Sorular ortalamanın üzerinde 

cevaplar çıkmıştır. Son kısımda ise Önemli okul ödevinin son teslim gününde bir gece önce 

hala onun üzerinde çalışır mısınız? Sorusuna verilen yanıt 3,74 ile ortalamanın üzerinde 

çıkmıştır. 

Zaman Yönetimi Puanları açısından Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıflar arasında bir 

farklılaşma olup olmadığına yönelik testler yapılmıştır. Öncelikle verilerin normalliği 

araştırılmıştır. Zaman Yönetimi Puanları Normale yakın bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bu durumda Zaman Yönetimi puanları ile öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar açısından 

farklılaşma olup olmadığına yönelik yapılan anova testi yapılmıştır.  
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Tablo 4. Öğrenin Görülen Sınıf İle Zaman Yönetimi Puanları Arasında Yapılan Anova Testi 

Zaman Yönetimi 

ANOVA Testi Sonuçları 

Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 1,430 3 ,477 1,394 ,248 

Grup İçi 

 

44,099 129 ,342   

 Toplam 45,529 132    

Tablo 4’e göre p=0,248> 0,05 olduğundan Zaman Yönetimi Puanları açısından Öğrenim 

görülen sınıflar arasında anlamlı farklılık yoktur. Zaman yönetim envanteri alt faktörleri 

açısından yapılan anova testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5. Zaman Yönetim Envanteri Alt Faktörleri Açısından Yapılan Anova Testi 

Zaman Yönetimi ANOVA Testi 

Sonuçları 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F p 

Planlama 

Soruları 

Ortalamaları 

İçin 

Gruplar 

Arası 

1,976 3 ,659 1,255 ,293 

Grup İçi 

Toplam 

67,702 129 ,525   

69,678 132    

Tutum 

Soruları 

Ortalamaları  

İçin 

Gruplar 

Arası 

1,532 3 ,511 1,313 ,273 

Grup İçi 50,158 129 ,389   

    Toplam 51,690 132    

Harcattırıcı 

Soruları 

Ortalamaları  

İçin 

Gruplar 

Arası 

1,320 3 ,440 ,835 ,477 

Grup İçi 67,994 129 ,527   

    Toplam 69,314 132    

Tablo 5 e göre hiçbir puan türü açısından öğrenim görülen sınıflarda farklılaşma olmamıştır. 

Ağırlıklı genel not ortalaması ile Demografik bilgiler arsında gruplar arsında farklılaşma olup 

olmadığına yönelik yapılan test sonuçları aşağıda özetlenmiştir 
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Tablo 6. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Cinsiyet Arasındaki Bağımsız Örneklem t Testi 

AGNO Varyansları

n eşitliği 

için Levene 

Testi 

Ortalamalar İçin t testi 

 

 F p t Df P 

anlamlılı

k iki 

kuyruk 

Ortalaml

ar arası 

fark 

Standa

rt Hata 

%95 Güven 

Aralığında 

Ortalama 

 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

 

        

 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

,40

8 

,524 -

1,64

8 

131 ,102 -1,8708 1,1352

5 

-

4,1166

0 

,3750

1 

 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -

1,62

4 

98,73

3 

,107 -1,8708 1,1517 -

4,1560

9 

,4145

0 

 

Varyanslar homojendir (P=0.524 > 0,05) olduğundan (p=0,102 > 0,05) olduğunda gruplar 

arasında anlamlı fark yoktur. Bu durumda AGNO cinsiyete göre farklılaşmamıştır. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Öğrenim görülen sınıflar arasında anlamlı farklılaşma olup 

olmadığına yönelik yapılan Anova testi sonuçları tablo 9 verilmiştir 

Tablo 7. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Öğrenim Görülen Sınıflar arasındaki, anova Testi 

AGNO İçin ANOVA 

Testi Sonuçları 

Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 649,350 3 216,450 5,906 ,001 

Grup İçi 

 

4727,956 129 36,651   

 Toplam 5377,306 132    

P=0,001<0,05 olduğunda gruplar arasında AGNO ya göre farklılaşma vardır. Varyansların 

homojenliği P=0,160>0,05 olduğundan sağlanmıştır. Farklılaşma olan grubu belirlemek için 

TUKEY testi yapılmıştır. 
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Tablo 8. Sınıflar Arası Farklılaşmaya Yönelik Çoklu Karşılaştırma Testi 

Tukey 

Testi 

Çoklu Karşılaştırmalar İçin Tukey Testi Sonuçları 
 

(I) Sınıf (J) Sınıf Ortalamalar 

arası Fark 

(I-J) 

Std. Error P 

anlamlılık 

%95 Güven 

Aralığında 

Ortalama 

 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

 

     
 

1.sınıf 2.sınıf -3,19014 1,81285 ,298 -7,9087 1,5284 
 

 3.sınıf -5,92254* 1,77502 ,006 -

10,5426 

-1,3025 
 

 4.sınıf -6,17439* 1,60374 ,001 -

10,3487 

-2,0001 
 

2.sınıf 1.sınıf 3,19014 1,81285 ,298 -1,5284 7,9087 
 

 3.sınıf -2,73241 1,60597 ,327 -6,9125 1,4477 
 

 4.sınıf -2,98425 1,41437 ,155 -6,6656 ,6971 
 

3.sınıf 1.sınıf 5,92254* 1,77502 ,006 1,3025 10,5426 
 

 2.sınıf 2,73241 1,60597 ,327 -1,4477 6,9125 
 

 4.sınıf -,25184 1,36554 ,998 -3,8061 3,3024 
 

4.sınıf 1.sınıf 6,17439* 1,60374 ,001 2,0001 10,3487 
 

 2.sınıf 2,98425 1,41437 ,155 -,6971 6,6656 
 

 3.sınıf ,25184 1,36554 ,998 -3,3024 3,8061 
 

* Ortalamalar arasındaki farklar 0,05 seviyesinde anlamlıdır. 
 

Tablo 8’e göre birinci sınıf ile 3. ve 4. Sınıflar arasında AGNO ya göre anlamlı bir farklılaşma 

vardır.  3. Sınıf ve 4. Sınıf ortalamaları 1. Sınıf ortalamalarından yüksektir ve bu farklılaşma 

anlamlıdır. 2. Sınıf ortalaması da 1. Sınıf ortalamasından yüksektir ancak bu fark istatistiki 

olarak anlamlı değildir. 

Zaman Yönetimi Puanları ile Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları arasında ilişki olup 

olmadığı pearson korelasyonu ile incelenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tablodadır 

Tablo 9. Zaman Yönetim Envanteri ve Alt Faktörleri ile AGNO Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

Korelasyon AGNO Zaman 

Yönetimi 

O. P. 

Planlama 

O.P. 

Tutum 

O.P 

Harcattırıcı 

O.P. 



 

1083 
 

 Pearson 

Correlation 

1 ,898** ,829** ,768** ,426** 

AGNO Anlamlılık 

(iki 

Kuyruk) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 133 133 133 133 133 

 Pearson 

Correlation 

,898** 1 ,952** ,813** ,426** 

Zaman 

Yönetimi 

O. P. 

Anlamlılık 

(iki 

Kuyruk) 

,000  ,000 ,000 ,000 

N 133 133 133 133 133 

Planlama 

O.P. 

Pearson 

Correlation 

,829** ,952** 1 ,652** ,211* 

 Anlamlılık 

(iki 

Kuyruk) 

,000 ,000  ,000 ,015 

 N 133 133 133 133 133 

Tutum O.P Pearson 

Correlation 

,768** ,813** ,652** 1 ,319** 

 Anlamlılık 

(iki 

Kuyruk) 

,000 ,000 ,000  ,000 

 N 133 133 133 133 133 

Harcattırıcı 

O.P 

Pearson 

Correlation 

,426** ,426** ,211* ,319** 1 

 Anlamlılık 

(iki 

Kuyruk) 

,000 ,000 ,015 ,000  

 N 133 133 133 133 133 

** Korelasyon 0,01 seviyesinde(iki kuyruk) 

anlamlıdır. 

   

Tablo 9’a göre zaman yönetimi envanteri puanları ile AGNO arasında pozitif yönlü güçlü ilişki 

vardır. 
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AGNO ile Zaman Yönetimi ve alt faktörleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Zaman Yönetimi, 

Planlama ve Tutum için pozitif güçlü ilişki söz konusu iken harcattırıcılar ile pozitif zayıf ilişki 

söz konusudur. 

4. TARTIŞMA   

Literatürde zaman yönetimi ve zaman yönetimi ile akademik başarı arasındaki ilişkileri 

inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.  

Alay ve Koçak (2003) çalışmasında Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi envanteri alt 

faktörleri ile Genel ağırlıklı not ortalaması arasındaki ilişkiler incelenmiş Genel Zaman 

Yönetimi ve zaman planlaması alt faktörlerinde pozitif zaman harcattırıcılarında negatif yönlü 

ilişki tespit edilmiştir. Zaman tutumu açısından ilişki tespit edilememiştir. Cinsiyete göre genel 

zaman yönetimi ve zaman planlaması alt faktörleri için kızların erkeklerden daha başarılı 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bizim çalışmamızda ise kızların erkeklerden daha başarılı 

olduğuna dair farklılaşma tespit edilmemiştir. 

Demirtaş H, Özer N. (2007) çalışmasında öğretmen adaylarının zaman yönetimi ve akademik 

başarıları arasındaki ilişki incelenmiş ve zaman yönetimi puanları ile akademik başarı arasında 

pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Zaman yönetimi puanları yüksek olan adayların akademik 

başarılarının da yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Kız öğretmen adaylarının erkek adaylara 

göre zamanı daha iyi yönettikleri ve akademik anlamda daha başarılı oldukları sonuçlarına 

ulaşmışlardır. Bizim çalışmamızda da paralel sonuçlar elde edilmiştir. 

Başak T, Uzun Ş, Arslan F. (2008) çalışmasında Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman 

yönetimi algılarını ölçmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada yaşı büyük olan 

öğrencilerin zaman yönetimi kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Zaman yönetimi puanları artıkça akademik başarının yükseldiği sonucuna varmışlardır. Bizim 

çalışmamızda da paralel sonuçlar elde edilmiştir. 

Tanrıöğen ve İşcan (2009) çalışmasında zaman yönetimi alt faktörlerinin belli etki değerleri ile 

akademik başarıyı etkileme gücüne sahip olduğunu belirlemişlerdir. Bizim çalışmamızda da 

paralel sonuçlar elde edilmiştir. 

Tektaş ve Tektaş (2010)’ ın yaptıkları çalışmada Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman 

yönetimi davranışları ile akademik başarı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Akademik 

başarısı yüksek olan grupların zaman yönetimi puanlarının da yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir. Paralel bir biçimde bizim çalışmamızda da zamanı iyi yönetenlerin akademik başarı 

puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Doğan (2018) çalışmasında Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri için yaptığı çalışmada zaman yönetimi ve onun alt faktörleri ile akademik başarı 

arasındaki ilişkinin var ancak zayıf olduğunu tespit etmiştir Bununla birlikte zaman yönetimi 

ve alt faktörlerinin akademik başarıyı etkilediği sonucuna varmıştır. Bizim çalışmamızda 
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zaman yönetimi ile alt faktörler arasında güçlü ilişki tespit edilmiş olup, akademik başarı 

arasında da ilişki güçlü tespit edilmiştir. Yani zaman yönetimi alt faktörleri akademik başarıyı 

etkilemektedir.  

Bizim çalışmamızda ise zaman yönetim ve zaman yönetimi alt faktörleri (planlama, tutum ve 

harcattırıcılar) ile cinsiyet ve öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar arasında anlamlı 

farklılaşma olamadığı tespit edilmiştir. Akademik başarı ile öğrencilerin öğrenim gördükleri 

sınıflar arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 

ağırlıklı genel not ortalamaları (AGNO) birinci sınıf öğrencilerinin ağırlıklı genel 

ortalamasından fazladır. Akademik başarı ile zaman yönetimi ve zaman yönetimi alt faktörleri 

arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Zaman yönetimi ile akademik başarı arasında 

pozitif yönlü güçlü ilişki tespit edilmiştir. Zaman yönetimi alt faktörlerinden planlama ve tutum 

ile akademik başarı arasında pozitif yönlü güçlü, harcattırıcılar alt faktörü ile akademik başarı 

arasında pozitif yönlü zayıf ilişki tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak öğrencilerin son sınıfa yaklaştıkça mezuniyet açısından daha fazla bir gayret ile 

akademik başarılarının artığı düşünülmektedir. Bu başarının doğru bir oryantasyon ile birinci 

ve ikinci sınıfta da sağlanması eğitimin kalitesini üst seviyelere taşıyacaktır. 
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TÜRKİYE’DE ADALETİN TOPLUMSAL KABUL DURUMU VE AYDIN SORUNU 

 

Gökhan TUNCEL 1 

Özet 

Adalet, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Adalet kavramının içinin 

doldurulması ve toplumsal düzeyde adalet düşüncesinin kabul görmesi toplumsal değer yargılarıyla yakından 

ilişkilidir. Değer yargısının kaynağı ile değer yargısına işlerlik kazandıran araçların toplumsal kabulünde, 

topluma öncülük eden kişilerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de adalet düşüncesinin doğal haklar veya 

evrensel ilkeler kapsamında şekillenmesi ve toplumsal kabulü konusunda çözülmesi gereken pek çok sorun 

bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünün siyaset ve piyasa aktörlerine bırakılması büyük bir yanılgıdır. Bu 

yanılgı, ülkede adaletsizliklerin farklı alanlarda (fonksiyonel ve mekânsal) ve zamanlarda değişik boyutlarda 

yaşanmasına aracılık etmiştir. Ülkede uzun yıllardır, adalet isteğinin (özellikle adaletsizliğe uğrayan veya böyle 

bir algıya sahip olan toplumsal kesimler tarafından) söylem düzeyinde sıklıkla dile getirilmesine karşın, iktidarın 

güç ve imkânından nasiplenilmeye başlanması daha önceki adalet savunularının eylem düzeyinde göz ardı 

edilmesine neden olmuştur. Adaletin toplumsal kabul düzeyinin düşük kalması sorunu ise, ülkedeki aydınların 

durumu ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada aydınların durumu ile adaletin toplumsal kabul düzeyi arasındaki 

ilişki farklı boyutlarıyla irdelenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Toplum, Adalet, Aydın, Entelektüel, Toplumsallaşma. 

SOCIAL ACCEPTANCE CONDITION OF JUSTICE AND PROBLEMS OF 

ACADEMICIAN IN TURKEY 

 Abstract 

Justice is one of the important elements that ensure the sustainability of social life. Filling the concept of justice 

and accepting the idea of justice at the social level is closely related to value judgment. The people who lead the 

society have an important place in the social acceptance of the sources on which the value judgment is based and 

the tools that make the value judgment work. Shaping the scope of universal principles of natural law or justice 

and ensuring social acceptance of thought in Turkey there are problems to be solved in the matter. The 

misconception of leaving these solutions to political and market actors has been one of the main reasons for 

injustices in the country to be experienced in different areas (functional and spatial) and in different dimensions 

at different times. Although the desire for justice has been frequently expressed at the level of discourse for many 

years in the country (especially by the social groups who have suffered from injustice or have such a perception), 

it has been ignored the previous defenses at the level of action after the use of power and means of power. The 

problem of low level of social acceptance of justice is closely related to the situation of intellectuals in the country. 

In this study, the relationship between the situation of intellectuals and the problem of non-social acceptance of 

justice will be examined with different dimensions. 

Key Words : Society, Justice, Intellectual, Academician, Socialization. 

1. GİRİŞ 

İnsanların birlikte yaşaması için ihtiyaçların karşılanması, yardımlaşma, dayanışma, inanç, 

değer, sembol, ritüel, kural ve kurum gibi gerekli bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlardan 

                                                           
1 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü, e-mail: gokhan.tuncel@inonu.edu.tr. 
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biri de adalettir. Adaletin ne olduğu, nasıl kurulacağı ve sürdürüleceği gibi sorulara, geçmişten 

günümüze insanoğlu cevap aramaktadır (Karagöz, 2002: 272- 273). Adaletin teşhisinde ve 

tesisinde doğal (ideal) hukukun önemli bir yeri vardır. Ancak, tarihsel gerçeklik doğal hukukun 

kabulünün ve toplum hayatında uygulanabilirliğinin oldukça zor olduğunu gözler önüne 

sermiştir.  

Toplum hayatının devamını sağlamak için çeşitli kaynaklara dayanan yazılı veya yazılı 

olmayan kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar içerisinde siyasi otorite tarafından kabul edilen 

ve desteklenen hukuk kurallarının ayrı bir yeri bulunmaktadır. Genelde yazılı olan ve pozitif 

hukuk kuralları olarak ifade edilen bu hukuk kuralları, siyasal veya toplumsal ihtiyaçlara göre 

oluşturmakta veya değiştirilmektedir. Pozitif hukuk kuralları toplumsal hayatın veya siyasal 

yapının sürdürülebilirliği hususunda önemli katkı sunmaktadır. Toplumsal hayatta kimin hangi 

hak, yetki ve sorumluluğa sahip olduğunu belirten bu kurallar, çoğu zaman birey başta olmak 

üzere az, güçsüz ve yoksul olan ile sonradan gelenin (göçmenin) doğal hukuktan kaynaklanan 

temel haklarını yok saymakta, görmezden gelmekte, ihmal etmekte, işlevsizleştirmekte ve 

erteleyebilmektedir.  

Toplumsal veya siyasal birlikteliğin devamı amacıyla insanın sahip olduğu temel haklarını 

kullanmasına engel olan kural ve durumların ortadan kaldırılması, adaletin tesisi için önemlidir. 

Bu kapsamda öncelikle birey, hakkının ne olduğunu ve sahip olduğu bu hakkın sınırlarının 

neresi olduğunun bilincinde olmalıdır (Yayla, 1998: 139- 140). Ancak bilinçli bireyin ortaya 

çıkması ve bilinçlilik durumunun devamı için toplumdaki öncülere (peygamber, ulema, 

entelektüel veya aydın) ihtiyaç duyulmuştur ve de duyulmaktadır. Adalet düşüncesinin öz ve 

şekil itibariyle ortaya çıkmasında, çoğu zaman, toplumdaki öncülerin belirleyiciliği söz 

konusudur. Modern dönemde aydın olarak ifade edilen toplumsal öncülerin doğal hukuk yerine 

pozitif hukuka yönelmesi, hukukla ahlaki bağ kurmak yerine realist bir bağ kurması adaletin 

tesisine ve toplumsallaşmasına olumsuz etki yapmıştır.      

Bu çalışmada adalet kavramının öz itibariyle neyi ifade ettiği belirtildikten sonra adaletin 

toplumsallaşması konusunda aydının rolü Türkiye örneği üzerinden irdelenmektedir. 

Türkiye’de Aydınların devletle kurmuş olduğu organik bağ, birey ve insan hakları merkezli bir 

adaletin savunusunu engellemiştir. Devlet merkezli yaklaşımı benimseyen aydınlar, doğal 

hukuka yönelmek yerine pozitif hukuk üzerinden siyasetin ve reel politiğin belirleyiciliğinde 

dar ve süreç içerisinde siyasal iktidarın güç ve imkânlarını kullananlara göre şekil alan bir adalet 

anlayışının oluşmasına aracılık etmiştir. Siyaset ve reel politiğin esas alındığı bir yaklaşım, 

gerçek anlamda adaletin ortaya çıkmasını ve adaletin toplumsallaşmasını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

2. TOPLUM, ADALET VE TOPLUMSAL KABUL KAVRAMI 

İnsanların uzun süreli birlikteliğiyle ortaya çıkan toplum, insan ihtiyaçlarının karşılanması 

üzerinden oluşmuştur. Maddi veya manevi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan insanların 
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birlikte yaşamaya başlaması, yeni durum veya sorunlara da kapı aralamıştır. Toplumsal 

birlikteliğin devamında insanlar arasında gelişen dayanışma duygu veya bilincinin önemli bir 

yeri bulunmaktadır. İnsanlar arasında kurulan eşitsiz ilişki ve bu ilişki üzerinden kurulan 

yapılar, farklı düzeylerde dayanışma duygu veya bilincini zinde tutacak bir zemin 

oluşturmuştur. Farklı neden ve kaynaklara dayanan birliktelikler, daha farklı neden ve 

kaynaklara dayanan yeni birlikteliklerin oluşmasına, bu yeni birliktelikler de toplumsal 

ayrışmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ortaya çıkan eşitsizlik, farklılık ve ayrışma 

toplum hayatında adaletsizliğe, adaletsizliğin yaygınlaşma ve kurumsallaşmasına neden 

olmuştur.     

Toplumdaki farklıklar ve ayrışmalar aracılığıyla kurulan eşitsiz ilişkiler ve bu ilişkiler 

üzerinden oluşturulan inançlar, değerler, kurallar ve yapılar hakkın güç kapsamında 

şekillenmesine ve kabullenilmesine neden olmuştur. Bu kapsamda hak bazen fiziki (kaba) güce 

dayanırken, çoğu zaman toplumsal rızaya (meşruiyete) sahip iktidara (otoriteye) 

dayanmaktadır. Hakkın insan olmanın ötesinde (insan +) her hangi bir duruma ve güce 

dayandırılması adaletin özüne dokunulması anlamına gelmektedir. Doğal hakları esas almayan 

toplumsal ve siyasal düzenlemenin gerçek anlamda adaleti tesis etme imkânı bulunmamaktadır.  

Toplumsal veya siyasal alanı ekonomik veya siyasi ilkeler ve dinamikler kapsamında 

kurgulayan bir yaklaşım, sadece insan olmasından kaynaklanan temel haklara sahip bireyi 

dikkate almama eğilimindedir. Bu eğilim bazen arz talep belirleyiciliğinde bir yapıyı esas 

alırken, bazen de toplumsal birlik ve bütünlüğün sürdürülebilmesini esas alabilmektedir. Bu 

eğilim bireyin temel haklarını elinden alma veya gerektiği gibi kullanmasını engelleme şeklinde 

kendisini gösterebileceği gibi, bazen de çok (güçlü) olanın lehine az (güçsüz) olanın aleyhine 

pek çok olumsuz durumu ortaya çıkartabilmektedir. 

Haksızlığa kaynaklık eden unsurların belirlenmesi ve onlara yönelik mücadelenin doğru bir 

istikamet ile istikrar kazanabilmesi, toplumsal olanın doğal haklar bağlamında ele alınmasına 

bağlıdır. Doğal hukuk ile adalet arasında güçlü bir ilişki vardır (Güriz, 1987: 219- 220). 

Toplumdaki değer yargılarının oluşumunda doğal hukukun belirleyiciliği söz konusu değilse, 

adaletsizliğe yönelim kaçınılmaz olacaktır. Yaratıcıya inanlar yaratıcının hukukunun doğal 

hukuka kaynaklık ettiğine inanırken, insanı merkeze alanlar ise, tarihsel birikimin haklar 

bağlamında metne dökülmüş hali, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ni doğal hukukun 

kaynağı kabul etmektedir. Doğal hukukla bireyin kurduğu ahlaki bağ ise, adaletin gün yüzüne 

çıkmasına veya adaletsizliğin belirlenmesine önemli bir katkı sunmaktadır. Adaletin veya 

adaletsizliğin ne olduğunun ortaya çıkması ve adalete yönelimin dinamik bir süreçte 

sürdürülmesi, doğal hukukla irade sahibi bireyin kuracağı ahlaki bağa yakından ilişkilidir.      

İradi veya gayri iradi bir süreç olarak işletilen bir süreç olan toplumsallaşma öğrenme, 

benimseme, tekrar ve aktarım gibi evreleri kapsamaktadır. Din, gelenek, bilim, ekonomi, 

siyaset, hukuk gibi unsurlar toplumsallaşmaya kaynaklık etmektedir. Birey, aile, okul, iş, 
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seçkinler ve sivil yapılanmaların aktörlüğünü yaptığı toplumsallaşma sürecinde dil, kültür, 

eğitim (yaygın veya örgün), sanat, medya, ritüel, sembol ve simgeler araç olarak 

kullanılmaktadır.  

Toplumsallaşma sürecinin topluma ve bireye bakan iki yönü bulunmaktadır. 

Toplumsallaşmanın topluma bakan yönü, toplumsal olanın bilinmesi ve aktarım sürecine 

karşılık gelirken, bireye bakan yönü ise, bireyin toplumsal inanç, değer, kural, kurum ve işleyişi 

benimsemesine karşılık gelmektedir. Toplumsal olanın kabulü toplumsallaşma süreci içerisinde 

oluşmaktadır. Toplumsal kurumlar çeşitli araçları ve kanalları kullanarak inançların, normların 

ve ilişkilerin toplum tarafından kabulünü sağlamaktadır. Adalet konusu da bu kapsamda 

topluma ve zamana göre değişebilmektedir. Adaletin veya adaletsizliğin ne olduğu adaletin 

nasıl tesis edileceği veya adaletsizliğin nasıl giderileceği hususu toplumsal kabul ile yakından 

ilişkilidir. Toplumun devamlılığını sağlamak için ihtiyaçların karşılanması yanında var olanın 

olduğundan farklı gösterilmesi de söz konusu olabilmektedir. Özünde zamana vurgu yapılan ve 

meşruiyetini uzun süreli tekrardan alan geleneğin toplumsal uyum ve sürdürülebilirliğe büyük 

bir katkısı bulunmaktadır. Birçok inancın, değerin, kural, yapı ve ilişkinin sorgulanmadan 

kabulüne aracılık ettiği için gelenek toplumsal istikrarı sağlayan etkili bir araçtır. 

3. ADALETİN TOPLUMSALLAŞMASINA KAYNAKLIK EDEN UNSURLAR  

Düşünce, değer yargısı, kural, yapı ve ilişkilerde adalet olgusunun etkili olabilmesi için bireyin, 

toplumsal kesimlerin, toplumsal örgütlerin ve en nihayetinde siyasal sistemin bazı kaynaklara 

dayanması ve bazı hasletlere sahip olması gerekmektedir. Disiplinler arası bağlantısı olan 

(Hayek, 2018: 213)adaletin toplumsal düzeyde kabul görmesi için güven müessesi başta olmak 

üzere, hakkını ve haddini bilen güçlü bir iradeye, hakkın kaynağıyla kurulacak ahlaki bir bağa, 

düşüncenin toplum hayatında uygulanabilirliğini sağlayacak dayanışma ilişkisine ve bu 

unsurların sürdürülebilirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.1. Güven 

Adaletin toplumsallaşması için öncelikle kendine güvenen bireyin varlığı gereklidir. Birey 

kendisine olan güvenini inanç, bilgi, uzmanlık veya tecrübe gibi bağlar üzerinden güçlü bir 

kaynağa dayandırmalıdır. Bireyin kendine olan güveni, toplumsal ve siyasal olan karşısında 

bilinçli (iradi) eylemde bulunmasını sağlar. İradi eylem bireyin sahip olduğu hakların kendisine 

sunduğu imkânı kullanmasına aracılık eder. İradi eylemde bulunma yeterliğine sahip bireyin 

olmaması toplumsal ve siyasal olanın zulüm üzere de olsa devamını sağlamakta ve dolayısıyla 

da gelişim ve değişme engel olmaktadır. Özellikle ideal hukukla kurulan ahlaki bağ, bireyin 

kendisine güvenini üst seviyeye çıkartmaktadır. İdeal hukukun kaynağına olan inanç düzeyi ile 

bu kaynakla kurulan ahlaki bağın düzeyi toplum hayatının en zayıfı kabul edilen bireyi en 

güçlüsü haline dönüştürebilmektedir.    

Toplumsal güven, gerçek ve tüzel kişilerin birbirlerine karşı güvenini ifade etmektedir. Adalet 

duygusunun hayata geçmesi ve dinamik bir süreçte işletilebilmesi için toplumsal güvene ihtiyaç 
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vardır. Bazen kamu vicdanı olarak da ortaya çıkan toplumsal güven, haksızlığa uğrayanın 

hakkını alabilmesine destek olmakta veya toplumsal bir zemin hazırlamaktadır. Toplumsal 

inanç, kural ve yapıların devamı insanların güvenine bağlı olduğu gibi, adaletin toplumsal 

zemini de insanların bu inanç, kural ve yapılara olan güvenine bağlıdır.  

Siyasal sistemin kendisi ve bu sistem içerisinde iktidarın güç ve imkânlarını kullananlara güven 

duyulması, adaletin toplumsallaşmasına önemli kaktı sunmaktadır. İnsan ve toplum hayatında 

ortaya çıkacak pek çok sorunun çözümünde yetkili ve sorumlusu kabul edilen siyasal iktidara 

duyulan güven adaletin toplumsallaşma sürecini destekleyecektir. Siyasal alana veya olana 

yönelik güvensizlik duygusu ise, adaletin toplumsallaşması sürecine iki yönden olumsuz etki 

yapmaktadır. Adalet konusunda siyasete olan güvensizlik, bir taraftan insanların çoğu zaman 

haksızlık karşısında susmasına neden olurken, diğer taraftan adaleti kendisinin tesis etmesi gibi 

toplumsal karışıklığa, daha da kötüsü yeni adaletsizliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek 

yeni durumları beraberinde getirmektedir. Özellikle insanların toplu halde yaşamalarından 

kaynaklanan güvensizlik, eşitsizlik ve özgür olmama durumundan kaynaklanan sorunların 

çözümü büyük ölçüde siyasal olana bağlı olmakta, çözüm sürecinde de insanların siyasal olana 

duyduğu güvenin büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

3.2. Güçlü İrade 

Bilinçli eylemde bulunma durumunu ifade eden irade, kişinin çevresel (doğal veya yapay) 

koşullara rağmen kendisi olarak var olabilme gücü sağlayabilmektedir. Kişiye sorumluluk 

yükleme nedeni de olan irade, çevresel koşullara rağmen var olabilmenin ötesinde, bu koşulları 

değiştirebilme gücü de sunmaktadır. Kişinin sahip olduğu irade, kendisine yönelen 

haksızlıkların farkına varmasını, dolayısıyla adaletsizlikle mücadele etmesini ve adaleti tesis 

etmesini sağlamaktadır. Dayanılan veya beslenilen kaynağın (din, gelenek, hukuk, bilim, onur 

vb.)  sunduğu imkân ve yüklediği sorumluluklar irade sahibi insanın kendiliğinden harekete 

geçmesine zemin hazırlamaktadır. İnsan sahip olduğu iradeyi etkili bir şekilde kullandığında, 

kendisine veya kendi menfaat ve çıkarı aleyhine dahi olsa başkasına yönelen haksızlıklara karşı 

mücadele edebilmektedir.  

İrade kullanımı insan olmayla doğrudan ilişkilidir. İradenin tecellisinin engellenmesi insanın 

köleleşmesi anlamına gelmektedir. Güçlü irade beyanı, toplumsal haksızlıkların kökeni veya 

kapsamı ne olursa olsun bu haksızlıklara karşı çıkabilme imkânı sunmaktadır. Ancak, iradenin 

gerektiği gibi gelişebilmesi ve hayat bulabilmesi için özgüven esas olmak üzere özgürlüklerin 

kullanılmasına da ihtiyaç duyulduğunun tarihsel bir gerçeklik olduğu ihmal edilmemelidir. 

3.3. Ahlaki Duruş 

Doğal hukukla iradenin doğru ve sağlam bir bağ kurması, temel haklar söz konusu olduğunda 

siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal çevrenin koşullarından olabildiğince az etkilenilmesi için 

ahlaki duruşa ihtiyaç vardır. İnsan ve toplum hayatında sevgi, merhamet ve fedakârlık duygusu 

üzerinden kurulan eşitsiz ilişkinin hâkim olduğu özel alan, çıkar ve menfaat üzerinden kurulan 
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piyasa alanı ile iktidara gelme veya iktidarda kalma amacı üzerinden yürütülen siyaset alanı, 

pek çok adaletsizliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanların doğal hukuktan 

beslenen değer ve ilkeler doğrultusunda denetlenebilmesi ve daha da önemlisi 

düzenlenebilmesi için iradenin doğal hukukla ahlaki bir bağ kurması gerekmektedir. İnsan ve 

toplum hayatındaki denetim veya değerlendirmenin en anlamlısı ve hayatı içeriden dinamik 

tutabilmenin en etkili yolu ideal olanla var olanın karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmanın 

gerçek manada yapılabilmesi ve istikamet üzere sürdürülebilmesi için ahlaki bir zemine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

İradenin doğal hukukla kurduğu ahlaki bağ, gerektiğinde veya yeri geldiğinde reel politiğe itiraz 

anlamı taşımaktadır. Ahlaki duruş; şekil, yöntem ve sonuçtan daha çok öze odaklanmayı 

gerektirir. Maddenin asli belirleyici kabul edildiği modern dönemde nicelik yerine, gerçek 

anlamda niteliğe odaklanma ancak ahlaki duruşla sağlanabilir. Niteliğin özünün de niyet olduğu 

yine, ancak ahlaki duruşla savunulabilir.  

3.4. Yardımlaşma ve Dayanışma       

Toplum hayatının sürdürülebilirliği büyük ölçüde yardımlaşma ve dayanışmaya bağlıdır. 

Yardımlaşma, insanlar arasındaki eşitsizliğin neden olduğu bir ilişki iken, dayanışma eşitler 

arasında kurulan birliktelik ilişkisidir. Her iki ilişki de sorumluluk duygusuna dayanmakta ve 

adaletin tesisinde önemli işlevler yerine getirmektedir. Adaletin toplumsallaşmasına daha 

kapsamlı bir katkı sunulması ve adaletin toplumsallaşması, yaygınlaşması ve sürdürülebilir 

olması için dayanışma ilişkisine odaklanılmalıdır. Dayanışmanın gücünü ve önemini fark eden 

toplumlarda adaletsizliklerin ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltılması daha hızlı ve 

sürdürülebilir olabilmektedir. Arı bir dünya ve ayrı bir değere sahip bireylerin bazı durumlarda 

ayrılıklarını bir tarafa bırakarak aynı amacı gerçekleştirme çabası içerisine girmesi, 

adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını, önlenmesini, etkisinin azaltılmasını sağlayacaktır.         

3.5. Sürdürülebilirlik  

Adaletin tesisinden daha önemli ve zor olanı adaletin sürdürülebilirliğidir. Adaletin 

sürdürülebilirliği daha önce belirtilen unsurlarla doğrudan ilişkilidir. Başta birey olmak üzere 

toplumsal kesimlerin insan haklarının asli kaynağı olan doğal haklara veya fıtrata olabildiğince 

yakın olması ve yakın kalması gerekmektedir. Toplumsal ve siyasal olanın eleştiriye 

olabildiğince açık kalması gerekmektedir. Başta siyasal iktidar sahipleri olmak üzere toplumsal 

alanın etkili aktörleri, içeriden ve dışarıdan gelen eleştirileri fırsat bilip birikime 

dönüştürebilmelidir.  

Adaleti esas alan dinamik bir yapının kurulması ve işleyişin sağlanabilmesi için kapsamlı yatay 

ilişki yanında derinlikli bir dikey ilişkiye de ihtiyaç duyulmaktadır. İçinde bulunulan zaman 

diliminin birikimini yansıtan yatay ilişki kadar, belki de ondan daha değerli olan tarih, gelenek 

ve kutsalla kurulacak bağ adaletin toplumsal zeminde sürdürülebilirliğine önemli katkı 

sunacaktır. Adaletin toplumsal düzeyde sürdürülebilirliği kişi, olay, süreç ve tepki merkezli 
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yaklaşım yerine değer, kural ve kurum merkezli yaklaşımın benimsenmesiyle de yakından 

ilgilidir.    

4. TÜRKİYE’DE ADALET(SİZLİĞ)İN GÖSTERGELERİ  

Sahip olduğu jeopolitik konum itibariyle doğu – batı ile kuzey – güney aksında önemli bir geçiş 

güzergâhı olan Anadolu, farklı topluluk, din, dil ve kültürlerin bir arada bulunduğu bir 

coğrafyadır. Uzun bir süredir Türkiye toplumuna yurt olan Anadolu’da, siyasal olan toplumsal 

olan üzerinde asli belirleyici güç olmuştur. Bu durumun ortaya çıkışı bir taraftan coğrafi 

konumla yakından alakalı iken diğer taraftan bu durumu besleyen gelenekselleşmiş dini inanç 

da bulunmaktadır.  Siyasal alanın iktidar merkezli bir yaklaşımla işletilmesi, insan ve topluma 

dair birçok şeyin siyasal amaçlar için araçsallaştırılmasına sebebiyet vermiştir.   

Geçmişten günümüze tam anlamıyla yerleşik hayata geçemeyen tipik bir göç toplumu örneği 

olan Türkiye’de toplum, göç – iktidar ilişkisini yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Bulunduğu 

yerde tutunabilme çabası içerisinde bulunan kişi, toplumsal kesim ve yapılar başkalarının temel 

hakları da olmak üzere birçok şeyi iktidara gelme aracı görme veya sahip olduğu iktidarını 

tehdit eden hemen her şeyi de ortadan kaldırılması gereken düşman görme eğiliminde olmuştur. 

Bu ortamda kendi hakkını bilen ve ona hemen her koşulda sahip çıkan güçlü irade ve kişilik 

sahibi bireylerin ortaya çıkması beklenir bir durum değildir.    

Türkiye toplumu, farklılıklarla özellikle azınlıklarla temel haklar bağlamında eşit ilişki kurma 

yerine onlara karşı üstünlük vasfı kazanmış bir toplum özelliği taşımaktadır. Bu durumu 

meşrulaştırmak için tarihsel yaşanmışlıklardan olumsuz veya olumlu örnekler bularak, yapılanı 

meşrulaştırmayı da ihmal etmeyen bir yönü de bulunmaktadır.  

İnançtan kaynaklanan doğal hakların kabulünde ve kullanımında siyasal olanı önceleyen 

yaklaşımın benimsenmiştir. Bu yaklaşım da insanların temel haklarının elinden alınması veya 

özüne dokunulmasına yönelik toplumsal desteğin artmasını ve yapılanların meşruiyet zemini 

bulmasını sağlamıştır. Bu kapsamda din ve dinin temsilcisi konumundaki ulema da dâhil 

toplumun geneli, çoğu zaman doğal haklar yerine reel politik gereği siyasal iktidarın yanında 

konumlanmış ve ulema hak ihlallerinin öncü savunucusu olmuştur.   

Siyasetin ekonomik ve toplumsal hayatta asli belirleyici olduğu Türkiye’de özerk, özgün ve 

özel bir sivil alanın olması da mümkün olmamıştır. Özel mülkiyetin temel hak olarak kabul 

edildiği, piyasanın insan ve toplum hayatına dair hemen her şeyi karşılayabilecek güç ve imkâna 

sahip olduğu düşüncesini savunan liberalizm Türkiye’de tam manasıyla kabul görmemiştir. Bu 

durum, Batılı tarzda güçlü ve etkin sivil yapılanmaların ortaya çıkmasını ve ortaya çıkan sivil 

yapıların da uzun süreli faal olmasını engellemiştir. Sivil yapıların etkin olmaması ise, bireyin 

veya toplumsal kesimlerin haklarını güçlü siyasal yapılar ile bu siyasal yapıların güç ve 

imkânını kendi lehine kullananlar karşısında korumasına neden olmuştur.   
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Yargı, adaletin tecellisini sağlayan, dolayısıyla da adaletsizlikleri engelleyecek veya 

adaletsizliğin sebebiyet verdiği zararı tazmin eden bir güçtür. Türkiye’de yargı, güçler ayrılığı 

ilkesinde kabul edilen şekliyle ayrı bir güç haline gelememiştir. Yargı, Cumhuriyet sonrası 

dönemde genel olarak yürütmenin etkisinde kalmıştır. Yürütmenin bazen seçilmiş, çoğu zaman 

da atanmış kanadının etkisinde kalmıştır. Yargı, temel hakların siyasal iktidar aleyhine 

genişlemesine aracılık etmek bir yana, olağan dışı dönemlerde temel hakların kısıtlanmasını, 

özgürlük alanının olabildiğince daraltılmasını kendisine görev addetmiştir. Siyasal iktidarın 

koruyucu ve kollayıcısı olarak hareket eden yargının bu yaklaşımı, ülkede adaletin 

toplumsallaşmasını birçok yönden olumsuz etkilemiştir.    

Kamu adına çalışan ve kamuyu haberdar etme amacı taşıması gereken medya, Türkiye’de 

sermaye ve sermaye üzerinden de siyasal iktidarla organik bir bağ kurmuştur. Sermaye ve 

dolayısıyla iktidarla kurduğu bu organik bağ, medyayı asli amacından uzaklaştırmıştır. Adaletin 

tecelli etmesi için çabalaması gereken medya, temel hakları korunmaya diğer kesimlerden daha 

fazla ihtiyaç duyan güçsüzün, az olanın, haklı olanın, yanında yer almak yerine çoğu zaman 

gücün ve güçlünün yanında yer almıştır. Olağan dışı kriz dönemlerinde ise temel hakları hiçe 

sayan bir dil ve yaklaşım benimseyerek adaletsizliğin meşrulaştırılmasına ve etkisinin daha da 

artırılmasına aracılık etmiştir.    

5. ADALETSİZLİKLER KARŞISINDA AYDIN(LAR) 

Türkiye’de toplum hayatının asli belirleyicisinin siyaset olması bilgiyi, tecrübeyi ve doğal 

hakları esas alan derinlikli bir entelektüel ortamın oluşmasına engel olmuştur. Toplum 

hayatının öncüleri olan veya olması gereken aydınlar(!) siyasetin belirleyiciliğinden nasibini 

almış ve siyasal iktidarla organik bir bağ kurmuştur. Bu tür aydınları Gramsci, organik aydın 

kavramıyla ifade etmiştir (Sartre, 2014). Aydınların iktidarla kurduğu organik bağ, aydınların 

iktidar bağımlısı (bağlısı değil) olmasına neden olmuştur. Varlık nedenini iktidara ve iktidar 

bloğunda yer almaya bağlayan aydının adalet merkezli bir düşünce geleneği oluşturması veya 

böyle bir geleneğin içerisinde pek mümkün olmamıştır.   

Aydın olma sorumluluğu taşımayan bir zümreye dönüşen Türkiye aydınları, toplumsal hayatın 

içinde olmayı avamileşmeye neden olacağı için olumsuzlarken, iktidara yaklaşmış, yaklaşmak 

bir tarafa onunla bütünleşme çabası içerisinde olmuştur. Türkiye aydının bu konumlanma 

durumu (sorunu), doğal haklar yerine pozitif hukuku esas almasını, ahlaki duruş yerine reel 

politiği benimsemesini beraberinde getirmiştir. İdeali ahlaki bir yaklaşımla savunmanın 

sunduğu özerklik imkânını kullanamayan Türkiye aydını, adaletin sesi olma veya adaletin 

toplumsallaşmasına aracılık etme sorumluluğu taşıma bir yana, adaletsizlik yapma pahasına 

iktidara alan açmayı kendisine görev bilmiştir.  

Batılılaşma ve modernleşmenin pozitivist bir yaklaşımla savunusunu yapan Türkiye aydını 

toplumsal olanla birlikte tarihsel ve kutsal olanı da değersizleştirmeyi kendine görev bilmiştir. 

Pozitivist yaklaşımda kendisini toplum ve toplumsal olan karşısında kendisini üstün gören 
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aydınlar, üstünlüklerini sürdürebilmenin yolunun siyasal iktidar bloğunda yer almaktan 

geçtiğini düşünmüştür. İktidar bloğu içerisinde, toplumsal olanın dışında kendisini 

konumlandıran aydınlar, adaletin tesis veya adaletsizliklerle mücadele yerine, iktidardakilerle 

olmayı ve onlarla kalmayı amaç edinmiştir. Bu amacın gerçekleştirmesine engel olacak kutsalın 

ve tarihsel olanın ortadan kaldırılması, itibarsızlaştırılması ve işlevsizleştirilmesini de kendisine 

öncelikli görev bilmiştir. Bu kapsamda iktidar bloğunun aldığı karar ile uygulamalarını 

meşrulaştırma çabası içerisine giren aydınlar, aydın olma sorumluluğunu yerine siyasal alanın 

sıradan bir unsuru olmayı yeğlemiştir.     

İktidar bloğu içerisinde konumlanması Türkiye’de aydınların özerk, özgün ve özel bir 

entelektüel zemin ile sivil alanın oluşmasını da olumsuz yönde etkilemiştir. Siyasetçilerin 

öncülüğünde ve belirleyiciliğinde faaliyet yürüten aydınlar, ülkede adaleti gerçekleştirmeye 

çalışmak yerine iktidar mücadelesinde kazanacağını düşündüklerinin yanında yer almıştır. 

Ekonomik, sosyal, dini ve kültürel olanın siyasala evrilmesi adaletsizliklerin yaygınlaşmasına 

ve derinleşmesine sebebiyet verirken, aydınlarda hayata dair hemen her şeyin siyasala 

taşınmasına aracılık etmeyi ihmal etmemiştir. Adaletsizliklerin farkına varmada öncülük 

edecek, haksızlığa uğrayanın sesi olacak ve kamu vicdanını doğal haklar bağlamında temsil 

edecek aydın eksikliği, ülkedeki pek çok adaletsizliğin farklı kaynaklarla farklı bağlamlar 

kurularak meşrulaştırılmasını sağlamıştır. Çoğu zaman da bu meşrulaştırmanın öncülüğünü 

kendisini sanatçı ve aydın olarak sunanlar yapmıştır.       

6. SONUÇ 

Türkiye’de gündemin iktidar ilişkileri kapsamı dışında özellikle adalet merkezli bir yaklaşımla 

ele alınması için pek çok kişi, kurum ve kuruluşa sorumluluk düşmektedir. Aydınlar ise, 

toplumsal sorumluluk taşıması gereken özellikli bir toplumsal kesimdir. Türkiye’de aydınların 

adaletin sesi olma ve adaletin toplumsal katmanlarda savunusunun yapılması hususunda 

üstlenmesi gereken birçok görev bulunmaktadır.  

Toplum hayatını, menfaat ve çıkarı esas alan ekonomi ile iktidar mücadelesini esas alan 

siyasetin belirleyiciliğinden uzaklaştıracak etkili bir entelektüel birikime sahip ülke konumuna 

taşımak için aydınlara büyük sorumluluk düşmektedir. Aydınların ülkedeki entelektüel birikimi 

güçlendirebilmesi için öncelikle güç yerine hakkı, pozitif hukuk yerine ideal hukuku, yerel olan 

yerine evrensel olanı, reel politik yerine ahlakı düşüncenin ve hayatın merkezine alması 

gerekmektedir. 

İktidarla olan ilişkisini hak merkezli bir yaklaşımla oluşturamamış Türkiye aydınının 

konumlanmasını yeni baştan gözden geçirmesi önem arz etmektedir. Adaletin toplumsallaşması 

sürecinde etkili bir aktör olabilmesi ve bu sürece öncülük edebilmesi için aydınların özerkliğe 

ve özgünlüğe sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda aydınlar, özerklik ve özgünlüğün 

sürdürülebilir olmasının ancak, ideal hukuku dayanak, sanatı da aracı kılmakla mümkün 

olacağını yeniden hatırlamalıdır.bilgiler Tablo1 de verilmiştir 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN MÜLKİ İDARE AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sema Müge ÖZDEMİRAY 1 

Hikmet Salahaddin GEZİCİ 2 

Özet 

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte akademik çalışmalarda söz konusu sistem farklı 

boyutları ile ele alınıp irdelenmeye başlanmıştır. Nitekim yüz yıla yakın geçmişe sahip parlamenter sistemden yeni 

hükümet sistemine geçiş, Türk kamu yönetimi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Yürütmenin başına geçen, 

kararname çıkarma yetkisi verilen partili bir cumhurbaşkanın varlığı, üst düzey kamu yöneticilerinin atanma usulü 

ile göreve gelmesi gibi yeni sistemle yürürlüğe konulan yasal ve yönetsel düzenlemeler mülki idare sisteminde pek 

çok yeniliği de beraberinde getirmiştir.  

Geleceğine yönelik 1980’li yıllarda başlayan ve özellikle 2000’li yıllarda yerel yönetim kanunlarında yapılan 

değişikliklerle birlikte hem pratisyenler hem de teorisyenler nezdinde tartışmaların arttığı mülki idare sisteminin 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeki konumunun analiz edilmesi bu tartışmaların seyrini değiştirebilir. 

Bu doğrultuda çalışmada, mülki idare sisteminde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yaşanan 

değişim ve bu değişimin muhtemel etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle 

cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel özelliklerine yer verilmiş, daha sonra ise yeni hükümet sistemine geçiş 

sonrasında mevzuat temelinde mülki idare sisteminde gerçekleşen değişim analiz edilmiştir. Çalışmanın son 

bölümünde ise söz konusu değişimin mülki idare sistemi ve mülki idare amirliğine yönelik olası etkileri ortaya 

konmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Mülki İdare Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Mülki İdare Amirliği, Değişim. 

EVALUATION OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM FROM THE 

POINT OF THE VIEW OF PROVINCIAL ADMINISTRATION SYSTEM 

 Abstract 

As a result of the transition to presidential government system in Turkey, academic studies have been examined 

this change with different dimensions. As a matter of fact, the transition from the parliamentary system, which has 

a history of nearly a hundred years, to the new government system has had important results for Turkish public 

administration. The legislative and administrative arrangements enacted with the new system such as existence of 

a party-presidential system who is the head of the executive power and is authorized to issue decrees brought 

many changes in the provincial administration system. 

The analysis of the position of the provincial administration system in the presidential government system may 

change the course of discussions on the future of provincial administration system which were initiated by the 

practitioners and theoreticians with the changes made in the local government laws in the 1980s and especially 

in the 2000s. The aim of this study is to analyze the change in the provincial administration system with the 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
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Bölümü Bölüm Başkanı, Şırnak, Türkiye, hsgezici@sirnak.edu.tr. 
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transition to the presidential government system and the possible effects of this change. For this purpose, first of 

all, the basic features of the presidential government system were given, and then the change in the provincial 

administration system based on the legislation after the transition to the new government system was analyzed. In 

the last part of the study, the possible effects of this change on the provincial administration system and the 

administrators are tried to be revealed. 

Key Words : Society, Justice, Intellectual, Academician, Socialization. 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 2007 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği neticesinde halk tarafından seçilen 

cumhurbaşkanının varlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan yeni yönetim 

şekline geçiş sürecindeki en önemli düzenlemelerden birisidir. Meşruiyetinin kaynağını halktan 

alan cumhurbaşkanının varlığı, yürütmede iki başlı bir görüntünün olmasına bir diğer ifade ile 

başbakanın konumunda değişime neden olmuştur. İki başlı yürütme 16 Nisan 2017 tarihinde 

gerçekleştirilen referandum ile birlikte sona ermiş, tüm yürütme yetkisinin cumhurbaşkanlığı 

makamında toplandığı yeni bir sistem inşa edilmiştir. Söz konusu anayasa değişikliği ile 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine geçilmiştir. 

Cumhurbaşkanına söz konusu yeni hükümet sisteminde yürütme ile ilgili olarak verilen en 

temel yetki cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisidir. Anayasada yapılan değişikliklere 

entegre olunabilmesi amacıyla çıkarılan 703 sayılı kanun hükmünde kararname ve ardından 

cumhurbaşkanına tanınan yetki doğrultusunda hazırlanan cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 

tüm kamu kurum ve kuruluşları, özelde ise çalışmanın konusunu oluşturan mülki idare teşkilatı 

yeniden yapılandırılmıştır. 

1980’li yıllarda neo-liberal politikaların etkisi doğrultusunda siyasal ve yönetsel alanı etkisi 

altına alan ve 2000’li yıllarda yerel yönetim kanunlarında yapılan değişikliklerle Türk kamu 

yönetiminde somutlaşan yerelleşme olgusu mülki idare sisteminin geleceğine dair tartışmaları 

da beraberinde getirmiştir. Geleceğine şüphe ile bakılan mülki idare sistemi ve mülki idare 

amirliği mesleğinin yeni hükümet sisteminde nasıl konumlandırıldığının irdelenmesi 

tartışmalara önemli veriler sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmada cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçiş sürecinde mülki idare sistemi açısından sonuç üreten temel mevzuat 

değişikliklerinin incelenmesi ve bu değişikliklerin olası etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

İçinde bulunduğumuz çağda devletlerin yönetimi birçok farklı yöntem ve yaklaşımla 

şekillendirildiği görülmektedir (Akkoç ve Ergün, 2018, s. 30). Gücün kim tarafından hangi 

şekilde kullanılacağı, hükümet etme hakkının ne şekilde elde edileceği sorunsalı hükümet 

sistemleri ile çözülmeye çalışılmıştır. Devletin yönetsel mekanizmalarının inşası sürecinde 

biçimlenen ve halen de şekillenmeye devam eden demokratik hükümet sistemlerinin en yaygın 

uygulamalarının başkanlık ve yarı başkanlık sistemi ile parlamenter sistem olduğu 

söylenilebilir. Her ülkenin, kendine özgü olan tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasal yapısı ile 
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konjonktürel şartlarına göre şekillendirdiği hükümet sisteminin en iyi yönetimi arama 

noktasında dinamik bir yapı arz etmesi doğal bir durumdur. Türkiye örneğinde olduğu gibi bu 

yapıların, ülkenin koşullarına atıf yapılarak değişim ve dönüşüm içinde olması da bu durumun 

bir sonucudur (Güler, 2018, s. 300). Nitekim 16 Nisan 2017 tarihindeki referandum sonucunda 

gerçekleştirilen anayasa değişikliği ve ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 

cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri neticesinde Türkiye’de hem yasal 

olarak hem de uygulamada parlamenter sistemden vazgeçilmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi şeklinde nitelenen yeni hükümet sistemi hayata geçirilmiştir (Turan, 2018, s. 43). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilebilmesine yönelik gerçekleştirilen 

anayasa değişikliklerinin işleyebilmesi için kanun hükmünde kararnameler ile (KHK), kanun 

ve KHK’larda değişiklikler yapılmıştır. Özellikle, 700 ve 703 sayılı KHK’larla mevzuatta 

yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine yasal altyapı hazırlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılandırılmıştır. 2 

numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle genel kadro ve usulü, 3 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarında atama usulleri, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bakanlıklara 

bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilat yapısı 

düzenlenmiştir (Akkoç ve Ergün, 2108, s. 31). Söz konusu düzenlemelerin mülki idare 

açısından sonuç üreten maddelerine değinmeden önce cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 

temel özelliklerine yer vermekte yarar vardır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Güler, 

2018, s. 312; Akıncı 2017, s.7,8):  

 Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı seçimi ve Meclis genel seçimi aynı günde ve 

beş yılda bir yapılacaktır.  

 Yürütme erki ve görevleri sadece Cumhurbaşkanın şahsında toplanacaktır. Yürütme 

organını Cumhurbaşkanından oluşacaktır.  

 Cumhurbaşkanı, yasama organından bağımsız olarak yardımcılarını, bakanlarını ve üst 

düzey yöneticilerini atayacaktır.  

 Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin olarak Anayasa tarafından belirlenen sınırlar 

içerisinde kararname çıkarabilecektir. Üst düzey kamu görevlilerinin atanması da bu 

kararnameler vasıtasıyla yapılacaktır.  

 Cumhurbaşkanı ve Meclis birlikte gidecekleri biçimde seçimleri, yasama ve yürütme 

organının herhangi birisinin tek taraflı kararıyla, yenileyebilecektir. Bu durumda 

yasama ve yürütme arasında doğabilecek herhangi bir krizin aşılabilmesine imkan 

tanıyarak sistemin tıkanmasını engelleyecektir.  
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 Önceki düzenlemede yer almayan, Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk bu hükümet 

sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerde yer verilmiştir. Halk tarafından doğrudan 

seçilen yürütme erkine hem cezai hem de siyasi sorumluluk tanınmıştır.  

 Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte parlamenter sistemde yürütmenin denetlenmesine 

ilişkin bir araç olan gensoru mekanizması kaldırılmıştır. Zira Cumhurbaşkanı yasama 

organına karşı değil, artık halka karşı sorumludur. 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ NETİCESİNDE 

GERÇEKLEŞEN VE MÜLKİ İDAREYİ ETKİLEYEN TEMEL MEVZUAT 

DEĞİŞİKLİKLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 123 ve 126'ncı maddelerinde Türk kamu yönetiminin 

temel esasları belirtilmiştir. Anayasanın 123 üncü maddesinde “idarenin, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, idarenin kuruluş ve görevlerinin, 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanacağı, kamu tüzel kişiliklerinin, 

ancak kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacağı” ifadesine yer verilmiştir. 

Anayasanın 126'ncı maddesinde ise “Türkiye’nin, merkezi idare kuruluşu bakımından, 

coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de 

diğer kademeli bölümlere ayırıldığı, illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığı” 

hükmüne yer verilmiştir. Kamu hizmetlerinin verimli ve uyumlu bir şekilde görülmesi amacıyla 

birden çok ili kapsayacak şekilde, görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği merkezi idare 

teşkilatı kurulabileceği diğer bir anayasal esastır. Türk kamu yönetiminin anayasal esasları 

çerçevesinde, 703 sayılı KHK ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tüm kamu 

kurum ve kuruluşları, özelde ise bu çalışmanın konusunu oluşturan mülki idare teşkilatı yeniden 

yapılandırılmıştır (Akkoç ve Ergün, 2018, s. 31). Mülki idare sistemine yönelik mevzuatta 

yaşanan değişikliklerin tamamını ortaya koymak çalışmanın kapsamını aşacağı için çalışmada 

en temel değişikliklere yer verilecektir.  

Mülki idare sistemi adına önemli değişikler getiren kararnamelerden bir tanesi olan 703 sayılı 

KHK’nin 28. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun adı “İçişleri 

Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra ilgili kanun hükmünde kararname 

ile 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu’nda ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Kanun hükmünde kararname ile merkez valiliği, müsteşar ve müsteşar 

yardımcısı kadroları da iptal edilmiştir. 

703 sayılı kanun hükmünde kararname, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun pek çok maddesinde 

değişlik yapmış olup bu değişikliklerin bir kısmına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Geçiş Sonrası 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’da 

Yaşanan Temel Değişiklikler 
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Yukarıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yanı sıra 703 sayılı KHK ile ile 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu’nda gerçekleştirilen temel bazı değişiklikler şu şekildedir: 

5442 sayılı kanunun; 

a) 2. maddesinin 1. fıkrasının (B) bendinde yer alan "İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve 

cumhurbaşkanının tasdiki" ibaresi kaldırılarak yerine "cumhurbaşkanı onayı" ibaresi 

getirilmiştir. 

b) 4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kanunlarına" ibaresi "mevzuatına" olarak 

değiştirilmiştir. 

c) 11. maddesinde yer alan "bakanlar kurulu" ibareleri yerine "cumhurbaşkanı", "bakanlar 

kurulunca" ibaresi yerine "cumhurbaşkanınca", "hükümetin" ibaresi yerine  

"cumhurbaşkanının" ve "başbakanın" ibaresi yerine de "cumhurbaşkanının" ibaresi 

getirilmiştir. 

ç) 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet 

kararlarıyla" ibaresi "kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatta" olarak, 



 

1102 
 

2. fıkrasında yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının" ibaresi 

"kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın" olacak şekilde 

değiştirilmiştir. 

d) 22. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik, Hükümet kararları ve 

emirlerini" ibaresi "kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile 

Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

e) 31. maddesinin (A) ve (C) fıkrası ile 37. maddenin 1. fıkrasında yer alan "kanun, tüzük 

yönetmelik ve hükümet kararları" ibaresi yerine "kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

ve diğer mevzuat" ibaresi getirilmiştir. Benzer değişiklikler 32. maddesinin (B) 

fıkrasında ve 38. ile 39. maddelerin birinci fıkralarında da gerçekleştirilmiştir. 

f) 60. maddesinin birinci fıkrasında ve 62. maddenin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” 

ibareleri, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat" şeklinde değiştirilmiştir. 

703 sayılı KHK ile yapılmış yasal düzenlemelerin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında 

atama usulüne ve esaslarına ilişkin konuları kapsayan 3 numaralı cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarılmıştır. 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesine göre 

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere 

Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere 

Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve 

görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından 

atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere 

devredebilir.” Çalışmanın kapsamı doğrultusunda ilgili madde hükmüne bakıldığında valilere I 

sayılı cetvelde, kaymakam ve vali yardımcılarına ise II numaralı cetvelde yer verildiği 

görülmektedir. İlgili kararnamenin 3. maddesine göre ise (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere atanacaklarda “657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenlik 

kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en 

az beş yıl çalışmış olmak” şartları aranmaktadır. Söz konusu madde uyarınca valinin de 

aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilik ile il/bölge müdürlüğü kadrolarına, kamu personeli 

dışında beş yıllık özel sektör deneyimi olanlar da atanabilecektir.  

3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4. maddesi “(I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere gelenlerin görev sürelerinin, atandıkları tarihte görevde bulunan 

cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyeceğini ve cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, 

söz konusu kadrolarda istihdam edilen kişilerin de görevlerinin sona ereceğini hükme 

bağlamıştır. Bunun yanı sıra yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam 

edebilecekleri ve görev süreleri sona erenlerin yeniden atanabileceği ile görev süreleri sona 

ermeden de cumhurbaşkanınca görevden alınabilecekleri” de ilgili madde hükmünde yer 
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almaktadır. Dolayısıyla valinin görev süresi cumhurbaşkanının görev süresi ile 

sınırlandırılmıştır.  

1 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin İçişleri Bakanlığı bölümüne 4 numaralı 

cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni bir madde eklenmesi sonucunda kaymakam adaylığına 

giriş koşullarında da değişim söz konusu olmuştur. Önceden “üniversitelerin Siyasal Bilgiler, 

İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakülteleri ile bu fakültelere denkliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan yurtdışındaki en az dört yıllık 

fakültelerden mezun olmak şartı” yerine “1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nda 

belirtilen şartların yanı sıra, yurt içindeki üniversitelerin veya denkliği YÖK tarafından kabul 

edilmiş olan yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin siyaset 

bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ile finans, sosyoloji, halkla 

ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya ilgili bölümlerin müfredatında yer alan 

derslerin en az yüzde seksenine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun 

olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en 

az dört yıllık lisans eğitimi yaparak uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk 

ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olma şartı” getirilmiştir. 

703 sayılı KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra 

örgütlenmelerinde, görev ve çalışma esaslarında da bir takım değişikler gerçekleştirilmiştir. 4 

numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 798. maddesi uyarınca “İçişleri Bakanlığı’nın 

mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisine dair mevzuat hükümleri dışında 

mevzuatta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görevleriyle ilgili olarak İçişleri 

Bakanlığı’na veya birimlerine yapılmış olan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya 

birimlerine, İçişleri Bakanına veya İçişleri Bakanlığı görevlilerine yapılmış olan atıfların ise 

Çevre ve Şehircilik Bakanına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine” yapılması 

hükme bağlanmıştır. Mahalli idarelerin yönlendirilmesine ilişkin çalışmalar bakanlığın görev 

alanından çıkarılmıştır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, (Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğü adıyla) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş olmakla birlikte anayasanın 

127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler üzerinde söz konusu olan vesayet 

yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri ise hali hazırda devam etmektedir (Esen, 2018, s. 

56).  

4. YAŞANAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN MÜLKİ İDAREYE OLASI 

ETKİLERİ 

Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte çalışmanın bir önceki başlığı altında 

değinilen temel mevzuat değişiklerinin mülki idare sistemi açısından farklı şekillerde okunması 

mümkündür. Kanun hükmünde kararnameler ile mülki idareye ilişkin mevzuat değişikliklerinin 

çoğunda; yeni sistemle birlikte başbakanlık ve bakanlar kurulunun kaldırılması sonrasında 

onların sahip olduğu ve yürüttüğü bir takım yetki ve görevlerin cumhurbaşkanına aktarımı 
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doğrultusunda “başbakanlık, bakanlık, bakanlar kurulu” gibi kelimelerin “cumhurbaşkanlığı” 

şeklinde değiştirilmesi gibi teknik/rutin değişikliklerin olduğu dikkat çekmektedir. Ancak bu 

teknik değişikliklerin yanı sıra; daha önce ilçede hükümetin temsilcisi konumunda olan 

kaymakamın yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtası olması ve valinin 

cumhurbaşkanına karşı sorumluluğu neticesinde mülki idare amirliklerinin cumhurbaşkanına 

bağlanması mülki idare sistemine farklı şekillerde etkileri olabilecek değişikliklerden bir 

tanesidir. Söz konusu değişikliği “geçmişteki mülki idare amirliklerinin Başbakanlığa 

bağlanması beklentilerine paralel şekilde mülki idare amirliklerinin devletin ve hükümetin başı 

olan cumhurbaşkanlığına bağlanmasını sistemin geleceği açısından artık bir gereklilik olarak 

görmek mümkündür. Böyle bir değişikliğin beraberinde hem mülki idare sisteminin kaybettiği 

önemini ve statüsünü geri getireceği hem de devletin ve hükümetin başı olarak doğrudan 

cumhurbaşkanından aldıkları emir ve yetkilerle taşrada görev yapan mülki idare amirlerinin 

devletin varlığının ülkenin en ücra yerlerinde dahi hissedilmesini ve temsil edilmesini 

sağlayacağı” şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkündür (Uzel, 2018, s. 78). Bunun yanı 

sıra ilgili değişikliği “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yeniliklerden olan devlet 

başkanının siyasi bir partinin genel başkanı olması sıfatının taşradaki o partinin il ve ilçelerdeki 

temsilcilerini daha güçlü bir konuma yükselteceği ve bunun sonucunda vali ve kaymakamlarla, 

iktidardaki siyasi partinin taşradaki il ve ilçe başkanları arasındaki devleti temsil edilme 

noktasındaki rekabeti artıracağı” şeklinde de okumak mümkündür (Seyitoğlu, 2018, s. 29). 

Çalışmanın bir önceki başlığında ortaya konan temel değişikliklerden biri de 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu’nun yeni sistem öncesi halinde valilerin, “devletin ve hükûmetin” (md. 9/1), 

kaymakamların ise “hükûmetin” (md. 27/2) temsilcisi olarak tanımlanmış olmalarına karşılık 

5442 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yeni hallerinde valinin cumhurbaşkanının temsilcisi ve 

idari yürütme vasıtası, kaymakamın ise cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtası olarak 

tanımlanmış olmasıdır. Bu değişim Zengin (2019, s. 13)’e göre basit bir kelime değişimi olarak 

değerlendirilemez. Nitekim ona göre; kanunun eski halindeki “devlet”, en üst siyasal iktidar 

olan egemenliği ve yasama-yürütme-yargı kuvvetleri ile devlet aygıtlarının bütününü kapsamak 

anlamında “siyasal” bir niteliğe sahiptir. “Hükûmet” ise devlet aygıtlarının örgütlenmesine ve 

örgütsel işleyişine ilişkin “idari” nitelikli bir kavrama/olguya denk düşmektedir. Dolayısıyla 

söz konusu değişiklikle “devlet”e hasredilen özelliklerin göz ardı edilerek sadece yürütme 

kuvvetinin temsilcisi olmaya indirgenmek valilerin “devlet görevlisi” olma sıfatının 

kaybolması demektir. Bu durumda il yönetimlerine anayasayla tanınmış olan (md. 126/2) “yetki 

genişliği” de “devlet”in değil yürütmenin sahibi cumhurbaşkanının temsili kapsamında 

yorumlanabilir. Ayrıca Zengin (2019, s. 13) İl İdaresi Kanunu’ndan sonra “Valilik ve 

Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde de bu hususa ilişkin 

değişiklik yapıldığının ancak bu yönetmelikte valiler açısından “devlet”in temsilciliği ifadesi 

çıkarılmayarak cumhurbaşkanının temsilciliği ile birlikte yazıldığının altını çizmiştir. 

Yönetmelikte devletin temsilciliği ifadesinin korunması mülki idare amirlerinin devletin 
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temsilciliği sıfatını bırakmak istememesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğini öne 

sürmüştür.  

Bunun yanı sıra yeni hükümet sistemi ile birlikte daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer 

alan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü adıyla Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınması ancak vesayete ilişkin yetkilerinin İçişleri 

Bakanlığı’nda bırakılması doğrultusunda yapılan değişikliğe yönelik olarak hangi yetkilerin 

idari vesayet kapsamında olduğunun açıkça belirlenmemesi durumu İçişleri Bakanlığı ile Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı arasında görev ve yetki çatışması ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim 

vesayet yetkisinin dar anlamda kullanılması, Teftiş Kurulu’nun görevleri arasında yer alan, 

teftiş, denetim, soruşturma ve görevden uzaklaştırma ile yerel yönetimlerin seçilmiş 

organlarının organlık sıfatını kaybetmesine ilişkin incelemelerle yetinilmesi demekken; geniş 

anlamda kullanılması, personel çalıştırma onayları, yurtdışı çıkış izinleri, borçlanma izinleri, 

şirket kurma izinleri gibi yetkilerin bakanlıkta kaldığı kabulüyle Teftiş Kurulu’nun bizzat 

uygulamanın içine girmesi şeklinde değerlendirilebilir (Akkoç ve Ergün, 2018, s. 32). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrasında mülki idare sistemi ve mülki idare 

amirliği adına yaşanan önemli bir diğer değişiklik de İçişleri Bakanlığı’nda bakan 

yardımcısının; merkez teşkilatındaki genel müdür, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanları gibi 

birim başkanlarının ile valilerin; cumhurbaşkanı kararıyla atanacak ve görevden alınacak 

olmasıdır. Bu değişikliği kendisi de bir mülki idare amiri olan Esen (2018, s. 58), bakanları 

bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yetkili ve sorumlu olmaktan uzaklaştırdığı; üst 

düzey yöneticiler arasında sadece müşavirlerini atama konusunda tam yetkili olmaları 

dolayısıyla bakanlıkların “genel sekreteri” konumuna getirildikleri şeklinde değerlendirmiştir. 

5. SONUÇ 

Devletin taşradaki örgütlenmesini ifade eden mülki idare sistemi günümüze kadar yapısal ve 

işlevsel anlamda pek çok değişim geçirmiştir. Tarihsel süreç içerisinde gerek doğrudan gerekse 

aynı örgütsel alanda hizmet sundukları yerel yönetimlere yönelik gerçekleştirilen yasal 

düzenlemeler neticesinde dolaylı olarak bir değişim yaşayan mülki idare sistemi, 2017 yılında 

gerçekleştirilen referandum sonucunda parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine geçiş sürecinden etkilenen temel yapılardan 

bir tanesidir. Yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanına tanınan cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarma yetkisine binaen hazırlanan kararnameler ile tüm kamu kurum ve 

kuruluşları gibi mülki idare sistemi de yeniden yapılandırılmıştır. 2000’li yıllardan sonra 

gerçekleştirilen reform çalışmalarında yerelleşme olgusunun ön plana çıkması doğrultusunda 

geleceğine şüphe ile yaklaşılan mülki idare sisteminin yeni hükümet sisteminde nerede 

konumlandırıldığının analizi mülki idareye yönelik sürecin nasıl gelişeceğine dair önemli 

veriler sağlayacaktır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 

temel özelliklerine yer verilmiş daha sonra ise yeni hükümet sistemine geçiş neticesinde mülki 
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idare sistemi mevzuatında gerçekleşen temel değişimler irdelenerek bu değişimlerin mülki 

idare sisteminin yapı ve işleyişi ile mülki idare amirlerinin konumunda yaratması muhtemel 

değişiklikler değerlendirilmiştir. 

Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinde mülki idareye ilişkin gerçekleşen mevzuat 

değişikliklerinin çoğunda “başbakanlık, bakanlık, bakanlar kurulu” gibi kelimelerin 

“cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirildiği görülmektedir. Bunun gibi teknik değişikliklerin 

yanı sıra taşra yönetiminin ve bu yönetimlerin başında bulunan mülki idare amirlerinin yeni 

sistemde konumlarını yeniden yapılandıran önemli değişiklikler de yaşanmıştır. Hem teşkilat 

olarak mülki idarenin hem de kamu görevlileri olarak mülki idare amirlerinin cumhurbaşkanına 

bağlanması, cumhurbaşkanının bir partinin üyesi veya genel başkanı olabilmesinin önünün 

açılması ve üst düzey kamu görevlisi olarak valileri atama yetkisinin cumhurbaşkanına 

verilmesi ve daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alarak bakanlığın mahalli idareler 

üzerindeki vesayet yetkisini yürüten Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Yerel Yönetimler 

Genel Müdürlüğü ismiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dahil edilmesi gibi değişiklikler 

mülki idare adına önemli sonuçlar üretme potansiyeli olan değişiklikler olarak 

değerlendirilebilir.  

Yerel yönetimlere yönelik özellikle 2000 yılı sonrası gerçekleştirilen yasal değişikliklerle ve 

sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte konumları, yetkileri ve 

görevleri noktasında dolaylı bir değişim yaşayan mülki idare sistemine ve mülki idare amirliği 

mesleğine yönelik İl İdaresi Kanunu ve personel kanununda doğrudan bir düzenlemenin 

yapılması çalışmada değerlendirilen olası etkilerin geçerliliğinin açıklığa kavuşturulması 

noktasında önem arz etmektedir. 
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TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN YÖNETİM KADEMELERİNİN 

BELİRLENMESİNDE DEMOKRATİK İLKELERİN GEÇERLİLİĞİ: PARTİ 

TÜZÜKLERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME 

 

Yılmaz DEMİRHAN 1 

Özet 

Günümüzde çağdaş demokratik ülkelerde ülkenin yönetimi halkın tercihleri ile belirlenmektedir. Ülkelerin nüfus 

yoğunluğuna dayalı olarak, seçim sonuçlarının hemen belirlenmesinin maddî ve zaman maliyeti bakımından, 

herkesin görüşüne her zaman başvurmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle, Temsilî Demokrasi yöntemi 

geliştirilmiştir. Halk, yönetime, bazı kişileri seçerek katılmaktadır. Günümüzde, bu katılımda en önemli unsur 

siyasal partilerdir. Belirli sayıdaki insanın bir araya gelip amaçlarını, yönetim ve örgütlenme biçimlerini 

belirleyerek oluşturdukları siyasal partiler, temsil ettikleri kitlenin siyasal düşünceleri ve talepleri doğrultusunda, 

siyasal iktidarı ele geçirme yarışı içine girerler. Siyasal partiler, bu yarışta rakiplerine üstünlüğü, en fazla 

demokrasiye ilişkin söylemleriyle sağlamaya çalışırlar. Başka bir ifadeyle, ülkede demokrasi standardını 

yükseltmeye yönelik her vaatleri ve eylemleri, partileri seçmen nazarında iktidar pozisyonuna biraz daha taşıma 

ihtimali gösterir. Bu bağlamda, siyasal partilerin parti içi örgütlenmede, yönetim kademelerinin belirlenmesinde 

ve adayların tespitinde demokratik teamülleri ne ölçüde uyguladıkları da, topluma verdikleri mesaj kadar büyük 

öneme sahiptir. Seçmenler, çoğu zaman, siyasal partilerin ülke yönetimi için vaat ettiği demokratik hedeflerden 

önce, parti içinde bu demokratik bilincin ve teamüllerin yerleşikliğine ve işleyişine bakarlar. Bu nedenle, parti içi 

demokrasi meselesi pek çok ülkede tartışılan, üzerine akademik çalışmalar yapılan bir konudur. Yaklaşık yüz yıl 

önce, Alman Robert Michels, Siyasal Partiler adlı kitabında, bu meseleyi ele almış; parti içi demokrasi eksikliğini 

günümüzde çokça bilinen “Oligarşinin Demir Yasası” kavramıyla açıklamaya çalışmıştır. Siyasal partilerde 

demokratik bilinç o günden bu güne çok gelişmiş olsa da, “Oligarşinin Demir Yasası”nın, çoğu ülkede geçerli 

olduğundan bahsetmek hâlâ mümkündür. 

Türkiye’de halkın yönetimde söz sahibi olmasının tarihi, Osmanlı’nın son döneminden itibaren yüz yıl kadardır. 

Bu sürecin önemli bir bölümü, kesintilerle geçmiştir. Siyasal partilerin Türkiye’deki varlığı da, buna yakın bir 

süreye denk gelmektedir. Ancak, tıpkı demokratik yönetim gibi, partilerin varlığı da sürekli kesintilere uğramıştır. 

Bununla birlikte, siyasal partilerin iç işleyişinde demokratik değerler, özellikle erken dönemlerde, yeterince yer 

almamıştır. Bu sorunların, günümüzde de belli ölçüde hâlâ sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu çalışmada, modern demokrasilerde iktidar aygıtının elde etmenin yegâne aracı olan siyasî partilerin iç 

işleyişlerinde demokratik teamüllere yeterince yer verip vermedikleri, Türkiye’deki bazı siyasi partilerin parti 

tüzükleri örneğinde ele alınmıştır. Bu çerçevede, günümüzde parlamentoda yer alan ve en fazla oy alan dört 

siyasal partinin (Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi 

Hareket Partisi) tüzükleri incelenmiş ve bu partilerin parti içi demokratik işleyişleri hakkında değerlendirmede 

bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Parti İçi Demokrasi, Türkiye. 

 

                                                           
1 Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr 
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VALIDITY OF THE DEMOCRATIC PRINCIPLES ON THE DETERMINATION OF 

THE MANAGEMENT LEVELS OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY: AN 

EVALUATION IN THE CONTEXT OF REGULATIONS OF THE PARTIES 

 Abstract 

Today, in modern democratic countries, the governance of the country is determining by the preferences of the 

people. The method of Representative Democracy has been developed on the reason that it is not always possible 

to consult everyone's opinion due to the financial and temporal cost of the immediate determination of election 

results, because of the population density of countries. The people participate in the governance by selecting some 

people. Today, the most important element in this participation is political parties. The political parties formed by 

a number of people gathering together by defining their aims, forms of management and organization, enter into 

a race to obtain political power according to the the political ideas and demands of the group of people that they 

represent. In this race, the political parties try to provide the superiority to their rivals by their rhetoric about 

democracy. In the other words, every promise and action to raise the standard of democracy in the country, shows 

the possibility of bringing parties to the position of power in the perceptions of the voters. In this context, the size 

of the practise of the democratic conventions in the determination of internal organization and management levels 

and determination of candidates in the political parties has a great importance as much as the message given to 

the society. Voters oftenly interest with the establishment and functioning of this democratic consciousness and 

conventions in the party, before the democratic goals promised by the political parties about the country's 

administration. For this reason, intra-party democracy is an issue that is being discussed and academic studies 

are made on it, in many countries. About a hundred years ago, German Robert Michels was handled this issue 

and tried to explain the lack of intra-party democracy by the term of the “Iron Law of Oligarchy”, in his book 

Political Parties. Even though the democratic consciousness in political parties has improved greatly since then, 

it is still possible to say that the “Iron Law of the Oligarchy” stil valid in most countries. The history of the 

participation of people to the governance in Turkey is about a hundred years, since the last period of the Ottoman 

Empire. An important part of this process was continued by interruptions. The duration of the existence of political 

parties in Turkey, also comes close to an equivalent period. However, just like democratic governance, the 

existence of parties has been often interrupted. However, democratic values were not sufficiently involved in the 

internal functioning of political parties, especially in the early periods. We can say that these problems still 

continue at a certain level today. 

In this study, it is studied that whether the political parties which are the only apparatus of obtaining the power in 

modern democracies, give adequately place democratic conventions in their internal functioning or not, on the 

cases of the regulations of some political parties in Turkey. In this framework, the regulations of the four political 

parties (Justice and Development Party, Republican People's Party, People’s Democracy Party and Nationalist 

Movement Party) in the parliament with the highest number of votes will be examined and an evaluation has been 

made on the democratic functioning of these parties. 

Key Words : Political Parties, Intra-party Democracy, Turkey. 

1. GİRİŞ 

Son birkaç yüzyıldan bu yana başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere birçok ülkede 

iktidarın yegâne kaynağı ne bir kişi ne de bir grup olup, halkın tamamıdır. Başka bir ifade ile 

kimin devlet otoritesini kullanacağına artık halk karar vermektedir. Ancak demokrasi olarak 

ifade edilen bu durum pratikte kolay değildir. Özellikle bazı ülkelerdeki nüfus büyüklüğü, 
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vatandaşların bilinç düzeyi, herkesin karar alma sürecine katılımın maliyeti ve bunun için 

harcanacak zamanın çok uzun olması gibi sebepler yeni arayışları beraberinde getirmiştir.   

Temsil demokrasi fikri bu arayışların sonucu olarak önerilmiş ve bugün yaygın bir kabule sahip 

olmuştur. Böylece ülkelerde önceden belirlenen koşullar çerçevesinde nüfusun belli bir 

kesimine iktidarı belirleme hakkı tanınmaktadır. Bu belirleme aralıklarla yapılan ve 

vatandaşların görüşlerini yansıtan seçimler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Seçimlerde halk,  

devlet iktidarını kullanmak isteyen aday veya adaylar arasında tercihte bulunarak kim veya 

kimlerin iktidara geleceğine karar vermektedir. Bu işleyişte en önemli araçlar ise siyasal 

partilerdir. Partiler benimsedikleri siyasal tutumlar ve bu çerçevede hazırladıkları programlarla 

iktidar makamını belirleme yetkisine sahip toplum kesimlerinin ilgi ve desteğini kazanmaya 

çalışmaktadırlar. Yine bu çerçevede halkın onayını alabilecek kişileri parti listelerinden aday 

göstermektedirler.  

Gerek gelişmiş gerekse az gelişmiş demokrasilerde ülkenin demokratik düzeyi, bir yandan da 

siyasal partilerin içindeki demokratik iklim ile yakından ilgilidir. Genellikle halk kendisine 

daha fazla demokrasi ve iyi yaşam koşulları vat eden siyasal partileri iktidara taşıma eğiliminde 

olmaktadır. Ülke düzeyinde yüksek demokratik standartlar vaat eden siyasal partilerin iç 

işleyişlerinin de demokratik ilkelere göre şekillenmesi beklenmektedir.  

Osmanlı’nın son döneminde mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilerek bir bakıma 

halkın yönetimde söz hakkı olmasına imkân tanınmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından kısa bir 

süre önce siyasal sisteme dahil olan partiler veya siyasal partilerin bir kısmı her zaman aynı 

etkinlikte olamamışlardır. Yüz yılı aşkın süredir Türk siyasal yaşamında iktidar aracı olan 

partiler farklı dönemlerde farklı tutumlara tabi olmuşlardır. Bazı dönemlerde sadece içlerinden 

bir kısmının siyaset yapmasına izin verilirken, bazı dönemlerde daha geniş siyasal mücadele 

olanakları elde etmişlerdir. Son yetmiş beş yılda Türkiye’de çok partili bir siyasal yaşam 

bulunmaktadır. Bu sayede toplumdaki pek çok fikir partileşebilmekte ve iktidar adayı olarak 

ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte parti içi demokrasi meselesi Türkiye’nin siyasal 

partileri için de çoğu zaman gündeme gelmekte ve çeşitli şekillerde tartışmalara konu 

olabilmektedir. Ayrıca bazı partiler bu nedenle içlerinden yeni partiler doğurabilmekte ve hatta 

zayıflayıp, kapanmaya kadar giden süreçler yaşayabilmektedirler. Kök açısından yaşanan bazı 

olumsuz durumlar, genellikle dallar olarak niteleyebileceğimiz kökten doğmuş yeni partiler için 

de çoğu zaman benzer olabilmektedir.  

Yukarıda kısaca verilen bilgiler bağlamında bu çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

en fazla oyu alan dört siyasal partinin parti içi demokrasiye yaklaşımları incelenmiştir. 

Partilerin partici demokrasiye ilişkin tutumları parti tüzükleri bağlamında ele alınmıştır. Bu 

çerçevede önce siyasal partilerin demokrasilerdeki yeri ve ortaya çıkışları hakkında kısaca bilgi 

verilmiştir. Ardından Türkiye’de siyasal partilerin doğuşu ve gelişimine ana hatları ile yer 

verilmiştir. Çalışmanın son başlığında ise Türkiye’de parti içi demokrasi meselesi yaş, cinsiyet, 
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üyelerin partiye maddi katkısı, parti içi görevlileri seçen delege sistemi, parti üst yönetimlerinin 

belirleyiciliği ve parti yönetim kademlerinin görev süreleri gibi ölçütler esas alınarak 

değerlendirme yapılmıştır.  

2. DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİNDE SİYASAL PARTİLERİN ROLÜ 

Günümüzde ülke nüfuslarının artması ile birlikte doğrudan demokrasinin uygulaması da 

zorlaşmıştır. Toplumu oluşturan bütün bireylerin Eski Yunan’daki gibi Agora benzeri yerlerde 

bir araya gelip ilk elden karar alması bugün birkaç ülkedeki çok küçük topluluklar dışında 

neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Doğrudan demokrasinin imkânsızlığı temsili demokrasi 

ilkesinin gelişmesine yol açmıştır. Temsili demokrasi ilkesinin yerleşip gelişmesinde siyasal 

partiler önemli bir yere sahiptir. Siyasal partiler bu işleyişte aracılık vazifesi görmektedirler.  

Özellikle liberal demokrasiler açısından bakıldığında siyasal partiler demokrasinin 

yapılanmasında ve iktidarın kullanılmasında başka hiçbir kurum tarafından doldurulamayacak 

bir role sahiptirler (Yayla,2003: 221). 

Kavramsal olarak siyasi partiler: “Seçim veya başka bir yoldan hükümet iktidarını kazanmak 

amacıyla örgütlenmiş insanlar grubu” şeklinde tanımlanmaktadır (Heywood, 2015:303). 

Sartori’ye göre partiler seçimlerde kendilerini diğerlerinden ayıran etiketlere sahip olan, kamu 

örgütlerine seçimler vasıtası ile üyeler yetiştirme gücüne sahip politik gruplardır (Sartori’den 

aktaran Yayla, 2003: 227). 

2820 Sayılı Siyasal Partiler Kanunu’na göre siyasi partiler, “Anayasa ve kanunlara uygun 

olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve 

programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli 

iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş 

medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere 

teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır”.  

Siyasetle ilgilenen tek kurum siyasal partiler olmamakla birlikte onları diğer örgüt 

biçimlerinden ayıran ve aşağıda sıralanan temel bazı özelliklere sahiptirler (Yayla, 2003: 222): 

“1. Siyasi karar oluşturma gücünü tek başına veya bir koalisyonla ele geçirme doğrultusunda 

bilinçli bir hedef tercihi, 

2. Bu amaç doğrultusunda seçimler yoluyla halk desteği, 

3. Ve daimi bir örgüt yapısı”dır.  

 Heywood siyasal paritleri Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer baskı gruplarından 4 Yönü İle 

ayırmaktadır (Heywood, 2015:302):  

1. Partiler bir siyasal makamı kazanarak iktidarı kullanmayı amaçlar. 

2. Partiler biçimsel olarak “kart taşıyan” üyeliklerle örgütlenmiş bir bedendir. 
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3. Partiler, yönetim politikasının sorun edindiği her konuya değinecek şekilde geniş kapsamlı 

sorunlara odaklanmayı benimserler. 

4. Partiler paylaşılan siyasal tercihler ve genel bir ideolojik kimlik etrafında belli düzeylerde 

birlik ve bütünlüğe sahiptirler. 

3. SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞU 

Duverger, partilerin kökenini parlamento gruplarının ve seçim komitelerinin doğuşuna 

dayandırmıştır (Duverger, 1974: 16). Başka bir anlatımla siyasal partiler öncelikle 

parlamentolar ve anayasal hareketler çevresinde gelişme imkânı bulabilmişlerdir. Özellikle 

Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi sonrasında burjuvazi aristokrasiye karşı güç elde etmiş ve 

bunun yanı sıra halk kitleleri siyasal bir aktör haline gelerek tarihin öznesi haline 

dönüşmüşlerdir. Bu anlamda parlamento gruplarının arasındaki mücadele sınıfsal çıkarların 

çatışmasına yaslanmaktadır. Seçim komitelerinin doğuşu da yine bireyin siyasal katılma 

süreçlerinin yani güç kazanarak aktör haline gelmesinin bir neticesidir (Göktürk,2016:249). 

Siyasal partilerin ilk örnekleri, XIX. yüzyılda Avrupa da ve İngiltere’de görülmektedir.  

Duverger’e göre, 1850’li yıllara kadar Amerika’nın dışında bugünkü anlamda siyasal partiler 

yoktu. Onların yerine buralarda fikir akımları, halk kulüpleri, felsefi dernekler ve parlamento 

grupları vardı; ancak gerçek partiler yoktu (Duverger, 1974: 15).  

Modern siyasal partiler esas itibari ile Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın 18 ve 19. yüzyıl 

sosyal ve siyasal tarihinin kendine özgü koşullarında ortaya çıkmışlardır. Bununla birlikte 

demokrasi pratiğinin 20. Yüzyılda aldığı şekil, bu yapıların varlıklarını sürdürmelerine imkan 

tanımıştır (Erdoğan, 2001:59). Siyasal partilerin ortaya çıkmasını sağlayan başlıca sebep, 

siyasal iktidarın kaynağı ve egemenlik anlayışındaki gelişmelerdir. Egemenliğin aristokrasi, 

teokrasi ve oligarşi gibi dar alanda cereyan ettiği ve toplumun bütün kesimlerine iktidar olanağı 

verilmediği, toplumlarda siyasal partilerin varlığı da düşünülemezdi. Bu nedenle siyasal partiler 

ancak iktidara erişimin bütün toplum kesimleri için mümkün olduğu dönemlerde doğmuşlardır 

(Dursun, 2008: 257). 1950 den sonra ise partiler dünyanın diğer bölgelerinde de ortaya çıkmaya 

çalışmışlardır.  

Demokratik rejimlerde kalıcı bir yer edinen siyasal partiler günümüzde çeşitli yönleri ön plana 

çıkarılarak tanımlanmaktadırlar. Bu tasniflerden biri siyasal partilerin örgütlenmelerine göre 

yapılmıştır.  

Buna göre siyasal partiler iki temel tipe ayrılmaktadır. Birincisi kadro partileri olup, ilk partilere 

örnek oluştururlar. Genellikle siyasal yelpazenin sağında bulunurlar. Maddi gücü, şöhreti vb. 

meziyetleri olanlar üye olabilir. Bunların dışında kalanlar üyeliğe kabul edilmez. Parti disiplini 

zayıftır. Genellikle seçim zamanlarında aktif olurlar. İkinci grubu kitle-yığın partileri oluşturur. 

Oy hakkının toplumun tüm fertlerine doğru genişlemesi ile ortaya çıkmışlardır. Üye 

çoğunluğuna dayanmaktadırlar. Kurucuları varlıklı olmadığından üye sayısı önem arz 
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etmektedir. Üye sayısı çoğaldıkça oy potansiyelleri artmaktadır. Önemli olan üyelerin niteliği 

değil, niceliğidir. Genellikle komünist ve faşist partiler bu parti tipinin örnekleri olarak 

gösterilmektedir (Dursun, 2008:266-267).   

4. TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ KONUSU 

Tunaya’ya göre 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’e kadar açık bir çoğulculuk 

bulunmamaktadır. Ona göre bu tarih aynı zamanda Osmanlı’da çok partili rejimin de 

başlangıcıdır (Tunaya, 1988:3). Bu tarihten sonra kurulan İttihat ve Terakki Partisi ile Hürriyet 

ve İtilaf Partisi gibi oluşumlar siyasal süreçte etkili olmuşlardır. Özellikle İttihat ve Terakki 

Partisi uzunca bir süre iktidarda bulunduğu gibi dönemin çok önemli siyasi meselelerinde de 

belirleyici olmuştur (Teziç,1976:182). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti (Cumhuriyet Halk Fırkası, daha sonra Cumhuriyet Halk 

Partisi adını almıştır) yönetimde etkili olmuştur. İki kere çok partili yaşama geçme girişimi 

olmuşsa da yaşanan bazı olumsuz siyasi gelişmeler gerekçe gösterilerek çok partili siyasal 

yaşam terk edilmiştir. Bu durum 1946 yılına kadar devam etmiştir.  Bu dönemde tek parti 

devletle adeta bütünleştiği gibi parti liderleri de “tek adam”, “milli şef” gibi isimler almıştır. 

1946’da özellikle dış koşulların dayatması ile çok partili yaşama geçilmiştir. Böylece yeni 

partiler ortaya çıkarak iktidar mücadelesine girişmişlerdir. Buna rağmen ilk seçimlerin yapılış 

tarzı, seçim sistemleri nedeniyle 1960’a kadar seçimlerde genellikle Demokrat Parti ve 

Cumhuriyet Halk Partisi etkili olmuştur. Diğer partiler iktidar erkini ele geçirme konusunda 

yeterli başarıyı gösterememişlerdir. 

1960 darbesinden sonra siyasal parti sayısında hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Bu artış bir 

taraftan farklı kişi ve grupların var olan siyasi partilerin politik tutumlarını benimsememesinden 

kaynaklanmıştır. Diğer taraftan önemli bir kısmı içinse yeni parti arayışlarının başlıca nedeni 

bulundukları partilerinin işleyişinin ve parti içi makamlara gelme için verilen yarışın yeterince 

demokratik bulunmamasıdır.  

Böylece cumhuriyetin kuruluşundan 2016 yılına kadar kurulan ve bugün çoğu siyasal yaşamda 

yer almayan 330 siyasi parti kurulmuştur (Tesav, 2019). 2016’dan bugüne kurulan yeni siyasal 

partiler de göz önüne alındığında bu sayı daha da yükselmektedir.  

Hali hazırda Türk Siyasal yaşamında farklı siyasi düşüncelere mensup onlarca parti 

bulunmaktadır. Hemen hemen bütün bu partilerin temel hedefi iktidarı elde edip, demokratik 

prensiplerin ülkede yerleşmesine katkı sağlamaktır. Ülkenin demokratik standartlarını daha 

ileriye götürmek isteyen partiler acaba iç işleyişlerinde demokratik özellikleri gösteriyorlar mı 

sorusu önemlidir. Bu soru çoğu kez olumsuz yanıtlar içermektedir. Parti içi demokrasiyi yeterli 

bulmayan siyasal yaşamdaki kişiler partilerinden ayrılarak yeni partiler kurma yoluna 

gitmektedirler. Bu adeta bir fasit daireye dönüşmektedir. Kendilerine göre bulundukları partiler 

içinde yeterli demokratik ortamı bulamayan kimi siyasiler yeni ve büyük bir demokratik ideal 

ve söylemle yeni partiler kurmakta topluma ve aktif siyaset yapmak isteyenlere bu çerçevede 
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mesajlar iletmektedirler. Ancak gerek iktidar olma olanağı bulabilen gerekse bu olanağa 

ulaşmayan bu yeni siyasal partiler için de benzer gerekçelerle çoğu zaman yeni partiler 

doğurmak adeta kaçınılmaz olmaktadır. 

4.1. Parti İçi Demokrasi ve Demokrasinin Parti İçinde İşleyişine Engel Olan Başlıca 

Etkenler 

Temsili demokrasinin en önemli araçları olan siyasal partilerin örgütlenme ve parti üst 

yönetimine kişileri seçme konusunda demokratik prensiplere göre hareket edip etmemeleri, 

mesela demokrasinin gereklerinden olan katılım, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk gibi kavramlar 

partilerin iç işleyişlerinde geçerli olup olmadığı parti içi demokrasinin temel soruları 

arasındadır. Ayrıca partilerde neden sürekli bölünmeler yolu ile yeni partiler ortaya çıkmakta 

ve özellikle ülkemizdeki partilerde lider sultasından şikâyet edilmektedir.  

Parti içi demokrasiden kasıt, partilerin yönetim kademlerinin bütün parti üyelerine açık olduğu, 

herkesin bu makamlar için yapılacak yarışlara eşit şekilde katılabildiği, en alt kademeden en 

üst kademeye kadar bütün üyelerin parti içinde görüşlerini çekinmeden ve partiden atılma 

tehdidi altında olmadan ifade edebildiği, gerektiğinde parti görüşlerine ve liderine muhalefet 

edebileceği bir parti iklimi bulabilmesi olarak açıklanabilir. 

Partiler demokrasi için büyük değer taşıyıp, çoğu zaman iç işleyişlerinde demokratik 

teamüllerle yönetiliyor olsalar da daima demokratik teamülleri işlettikleri söylenemez. Bu 

nedenle pek çok kez parti içinde yaşanan demokrasi dışı tutumlar eleştirilmekte ve bilimsel 

çalışmalara konu olabilmektedir. Öyle ki Robert Michels 1911 yılında yazdığı “Oligarşinin 

Tunç/Demir Yasası” adlı eserinde büyük örgütlerin demokratik olup olmadıkları bağlamında 

partilere ve parti içi demokrasi meselesine de değinmiştir. Michels, bu eserinde sosyalist ve 

sosyal demokrat partiler, işçi sendikaları ve kooperatifler gibi nitelikleri gereği demokratik yapı 

ve işleyişe sahip olması gereken örgütlerin, neden zamanla kaçınılmaz olarak azınlık bir grubun 

yönetimine dönüştüğünü izah etmeye çalışmıştır. Ona göre parti yöneticileri seçimle geliyor 

olsalar da bir süre sonra dar bir seçkinci kesimin parti yönetimine egemen olması kaçınılmaz 

hale gelmektedir. Bu nedenle bu örgütlerde küçük bir grubun değiştirilmesi çok zor oligarşik 

yönetimini ortaya çıkarmaktadır. Ona göre bunun temelinde örgütlerin doğası yatmaktadır. 

Oligarşinin ortaya çıkmasını sağlayan şey örgütlerdir. Yazar, “Oligarşinin Tunç/ Demir Yasası” 

olarak tanımladığı bu durumu bazı sebeplere bağlamaktadır. Bunlardan biri örgütlerde artan 

uzmanlaşma ihtiyacının uzman olmayanları üst kademelerden uzaklaştırması, örgütlerin üye 

sayısının fazla olması nedeniyle herkesin üst yönetim mevkileri için mücadele etmemesi ve 

parti içi terfide üst yönetime bağlılığın öncelenmesidir. Ayrıca liderlerin yetenek ve vasıflı 

olmaları ile örgüt içi iletişim kanalları üzerindeki denetim de bunda etkili olmaktadır.  

Parti içi demokrasi meselesi üzerine eser veren başka bir yazar da Masesi Ostrogoski’dir. Yazar, 

Demokrasi ve Siyasal Partilerin Organizasyonu adlı eserinde Yazara göre partilerin örgütsel 
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büyümesi partiye ve demokrasiye zarar verebilir. Milletvekilleri oy verenlerin etkisi yerine parti 

içi kliklerin etkisine girebilirler (Yayla, 2003:229) 

Michels ve Ostrogoski’nin parti içinde demokratik işleyişin bozulmasına dair yukarıdaki 

görüşlerinin yanı sıra ilgili yazında bu işleyişi etkileyen başka unsurlara de yer verilmiştir. 

Gökçe, bu unsurları aşağıdaki gibi sırlamıştır (2013:69-76): 1. Cinsiyet ve Yaş Engeli, 2. Maddi 

Engel, 3. Delegelere Dayalı Teşkilat Yapıları, 4. Parti Üst Yönetimlerinin Belirleyiciliği ve 5. 

Parti Yöneticilerinin Görev Sürelerinin Belirsiz Olmasıdır.  

4.2. Türkiye’de Parti İçi Demokrasi’nin Kısa Bir Değerlendirmesi 

Günümüzde Türkiye’de parti içi demokrasi birkaç unsurdan etkilenmektedir. Bunlar: Siyasal 

Kültür, Sosyal Yapı, Seçim Sistemi, Baskı Grupları ve Parti Liderliği şeklindedir (Tan, Çiçek 

ve Koçar, 2015: 355).  

İzleyen sayfalarda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan dört büyük siyasal partinin 

parti içi demokrasi açısından kısa bir değerlendirmesine yer verilecektir. Bu değerlendirme 

yukarıda yer verilen ve parti içi demokrasiyi etkileyen başlıca unsurlar bağlamında yapılacaktır. 

Başka bir anlatımla Türkiye’deki parti içi demokrasi konusuna yaş, cinsiyet, ekonomik durum 

(üyelik aidatı), delege belirlemesi, üst yönetimin belirleyiciliği ve parti görevlilerinin görev 

süreleri bağlamında bakılacaktır.  

Yaş ve Cinsiyet: TBMM’de yer alan dört siyasal partinin yaş ve cinsiyet açısından pozitif 

ayrımcılık yapıp yapmadıkları veya yaş ve cinsiyet açısından engelleri olup olmadığı sorusunu 

cevaplamak üzere ilgili partilerin tüzüklerine bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo 

çıkmaktadır. Ocak 2019 tarihli Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Tüzüğü’nün 5. maddesinde 

“Partili her birey; Parti içinde çalışmalara katılarak, siyasal ve toplumsal hayatla ilgili bilgi ve 

yeteneklerini geliştirme ve siyasete aktarma hakkına sahiptir” denilmektedir. Aynı maddenin 

üçüncü fıkrasında “Partideki görevlendirmelerde ve seçimlerde; Parti içi demokrasi ve üyelik 

hukuku kuralları gözetilerek liyakat, ehliyet ve güven, en başta aranacak belirleyici ölçütler 

olarak kabul edilir” ibaresi yer almaktadır. Parti tüzüğüne göre 18 yaşını dolduran herkes 

partiye üye olabilir.  

Tüzüğün 19. maddesinde ise parti görevlerini yapmak üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca 

Parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya üç kişiden az 

olmayan temsilci kurullarının oluşturulabileceğinden ve bu kurullarda kadın ve gençlerin asgari 

birer temsilci ile temsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.   

Tüzüğün 69. maddesine göre büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, Partiye kayıtlı her 

üye, Partideki makamlara aday olabilir veya aday olarak gösterilebilir.  

Parti tüzüğünün 83/1 ve 83/2. maddelerinde ise partinin kadın ve gençlik kolları hakkında bilgi 

verilmiştir. Buna göre partiye üye olan her kadın, kadın kolları üyesi, 30 yaşından küçük her 

üye ise gençlik kolları üyesi sıfatına haiz olur.  
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Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünün 98. maddesinde ise Parti İçi Demokrasi Hakemliği 

Kurulu ve oluşumundan bahsedilmiştir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünde özel olarak parti içi görevlere ve milletvekilliği ile 

belediye başkanlığı, meclis üyeliklerinde gençler ve kadınlara has bir düzenleme göze 

çarpmamıştır. Bununla birlikte partinin teklifi ile Türkiye’de milletvekilliği, belediye 

başkanlığı ve yerel meclislerin üyeliklerine seçilme yaşının 18’e indirilmesi gençlere yönelik 

pozitif bir ayrımcılık olarak değerlendirilebilir.  Diğer taraftan özellikle milletvekilliği, belediye 

başkanlığı, yerel meclis üyelikleri, il ve ilçe başkanlıkları ve parti yönetim kurullarında kadın 

ve genç sayısının henüz yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.  

9-10 Mart 2018 tarihinde yapılan kurultayda kabul edilen Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 

2. Maddesinin j fıkrasına göre  “cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında 

uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek” partinin amaçları arasında 

sayılmıştır. 4. madde de üyeliğin herkese açık olduğu belirtilmiştir. 20. Maddede parti meclisi 

toplantılarına kadın ve gençlik kolları başkanlarının oy hakkı olmaksızın katılabileceği 

belirtilmiştir. Parti tüzüğünün 27. maddesinde Kadın ve Gençlik Kolları’ndan bahsedilmiş. 

Aynı madde de partinin her il ve ilçe yönetiminin yıllık bütçelerinin en az %10’luk kısmını 

kadın ve gençlik kolları için ayırması gerektiği belirtilmiştir. Tüzükte il, ilçe örgütleri yönetim 

kurulları toplantılarına ve merkez kurulların toplantılarına kadın ve gençlik kolları 

başkanlarının oy hakkı olmaksızın katılabileceği hüküm altına alınmıştır. 56. maddeye göre 

“merkez yoklaması yoluyla saptanacak milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi 

adaylıklarında, parti meclisi seçiminde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre 

delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde otuz üç (%33) cinsiyet ve yüzde yirmi 

(%20) gençlik kotası uygulanır.” 

Son seçimde aldığı oy itibari ile TBMM’de 3. büyük parti konumunda olan Halkların 

Demokratik Partisi (HDP)’nin 22 Haziran 2014 tarihli tüzüğünde cinsiyet ve yaş ile ilgili 

hükümler incelendiğinde HDP’nin özellikle kadınlara yönelik pozitif bir yaklaşım içinde 

olduğu dikkat çekicidir. Parti tüzüğünün birinci maddesinde parti tanımı içinde özel olarak 

partinin pek çok kesimin partisi olacağına vurgu yapılmış bunlar arasında kadınlar ve gençlerin 

adı da zikredilmiştir. Üçüncü maddesinde tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en 

az eşit temsilin esas alınacağı ve uygulanacağı belirtilirken, f maddesinde ise tüm karar alma 

mekanizmalarında gençlerin temsilinden bahsedilmektedir. Partide genel başkan, il, ilçe 

başkanlıklarında eş başkanlık yöntemi benimsenmiştir. Buna göre biri erkek biri de kadın olmak 

üzere iki kişi bu görevlere seçilmektedir. Parti tüzüğüne göre partinin ilkelerini benimseyen ve 

18 yaşını dolduran herkes partiye üye olabilir. Üyelik parti kurullarınca onaylandıktan sonra 

kabul edilir. Üye olanlar partinin tüm yönetim kademelerine aday olabilir. 39 ve 40. maddelerde 

gençlik ve kadın kolları düzenlenmiştir.  
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TBMM’de son seçimde aldığı oy itibari ile dördüncü parti konumunda olan Milliyetçi Hareket 

Partisi (MHP)’nin 8 Kasım 2009 tarihli tüzüğünde cinsiyet ve yaş ile ilgili düzenlemeler 

şöyledir: Tüzüğe göre parti ilkelerini benimsemiş, 18 yaşını doldurmuş, belirlenmiş aidatı 

ödeyen herkes MHP’ye üye olabilir. Üyelik parti kurullarının onayına bağlıdır. İsteğin reddi 

halinde ilgili kurullara süresi içinde itiraz edilebilir. Üye olarak kabul edilenler 3 ay geçmişse 

parti içi her türlü göreve adaylık hakkı kazanır. Tüzüğün Yan Kuruluşlar başlıklı 15. 

maddesinde kurulacak birimler arasında kadın ve gençlik kollarının isimleri de sırlanmıştır.  

Partiye Ekonomik Katkı: Türkiye’de parti içi demokrasiyi etkileyecek unsurlardan biri de 

partiye belli bir ödeme yapılması şartıdır. İncelemeye konu dört partinin de üyelerden 

belirlenmiş oranlarda üyelik aidatı talep ettiği görülmektedir. Ak Parti üyelerden a) Giriş aidatı: 

En az 1 en fazla 5. 000 TL. b) Üyelik aidatı: En az 1 en fazla 1. 000 TL talep ederken; CHP 

üyelerinden yıllık olarak 12-600 TL istemektedir. HDP’de ise aylık olarak üyelerden talep 

edilen aidatın alt sınırı 5 TL, üst sınırı ise 250 TL’dir. MHP’nin ne kadar aidat talep ettiği 

bilgisine ulaşılamamıştır. Ayrıca partiler yerel ve genel seçimlerde aday olmak isteyen 

kişilerden değişik oranlarda ödeme talep etmektedirler. Partiye yapılan bağışlar da göz önüne 

alındığında talep edilen oranların bir kısmı çok fazla olmasa da ödeyeneler lehinde bir avantaj 

ortaya çıkarabilmektedir. Başka bir ifade ile bu ödemeleri yapabilenlerin parti içi görevlere 

gelme olasılığı bu ödemeleri yapamayanlara göre artmaktadır.  

Delege Seçimine Dayalı Parti Kurulları: Türkiye’de parti içi demokrasiyi etkileyen 

unsurlardan biri de parti içi kişi ve kurullara seçilmede delegelerin belirleyiciliğidir. Genellikle 

adaylık, gizli oy ve açık tasnif ile yapılan delege seçimleri özü itibar ile demokratik bir usuldür.  

Ancak uygulamada çoğunlukla parti yönetimlerinin işaret ettiği kişiler delege seçilir. Ardından 

delegeler parti kurullarını seçer. Veya belli bir delege sayısının çağrısı ile delegelerce 

olağanüstü kongre çağrıları yapılır. Parti delegeleri seçimlerinde zımni olarak parti yerel ve 

merkez örgütleri etkili olduğundan delegeler de genellikle tercihleri mevcut yönetim ve kişiler 

lehinde kullanma eğilimi içinde olmaktadırlar. Bununla birlikte il, ilçe yönetim kurullarının bir 

kısmı, partilerin belediye başkanları, milletvekilleri ve merkez kurullarında yer alan bazı 

kişilerin de doğal delege olması mevcut yönetim dışında birilerinin yönetim kademelerine 

gelmesini güçleştirmektedir. Mesela Ak Parti tüzüğüne göre “belde, ilçe veya il başkanlığına 

adaylık başvurusu, o kongrede oy kullanma hakkına sahip delege tam sayısının en az % 5’inin 

Divan Başkanlığı veya noterlikçe tevsik edilmiş imzasını taşıyan yazılı isteği ile yapılır.” 

Ayrıca Ak Parti’de genel başkan adayı olabilmek için tüzüğün 69/2. maddesine göre büyük 

kongre üye sayısının en az yüzde yirmisinin yazılı önerisi gerekiyor. Olağan üstü kongreye 

davet de büyük kongre delegelerinin en az 1/5’nin talebi ile mümkündür.  

CHP tüzüğünün 41. Maddesine göre il ve ilçe kongrelerinde başkan adayı olabilmek için üye 

tamsayısının %10’nun yazılı önerisi gerekmektedir. 47. madde de ise Genel Başkan adayı 

olmak için üye tamsayısının en az yüzde beşinin (%5) yazılı önerisi gerekir. Yine aynı maddeye 

göre Parti Meclisi üyeliğine aday olmak için en az on (10) kurultay delegesinin ya da Genel 
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Başkanın yazılı önerisine ihtiyaç bulunmaktadır. 48. Maddeye göre olağanüstü kongre için parti 

genel başkanı, parti meclisi kararı veya kurultay üye tam sayısının 1/5’nin daveti ile mümkün 

olabilir.  

HDP Olağan Büyük Kongre, il ve ilçe kongrelerinin toplantı yeter sayısı, delege tam sayısının 

salt çoğunluğudur. Eş genel başkanlar, Parti Meclisi ya da Genel Kongre delegelerinin beşte 

birinin yazılı isteğiyle, Genel Kongre olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.  

MHP’de parti tüzüğünün 40. maddesine göre her kademe kongresinin toplanması için delege 

üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanabilir. İlk toplantıda bu sağlanamazsa toplantı ertelenir. 

İkinci toplantı hazır bulunan delegelerle yapılır. Genel başkan büyük kongrede delege üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. 63. maddeye göre olağan büyük kongre merkez yönetim 

kurulu kararı ile toplanabilirken; olağanüstü büyük kongre ise genel başkan, merkez yönetim 

kurulu ve toplam delege sayısının 1/5’inin isteği ile toplanabilir. Bu tespitin imza veya noter 

marifeti ile belgelenmesi gerekiyor.  

Görüldüğü gibi dört partide de parti kurulları, il, ilçe başkanları ve merkez kurulları ile genel 

başkan ancak belli bir delege sayısına bağlı olarak seçilebilir. Yine olağanüstü kongrelere 

çağırma ve bu kongrelerde aday olma da genellikle belli bir orandaki delege sayısına bağlıdır. 

Partilerin özellikle büyük kongre delege sayılarının en az bin, il düzeyindeki delege sayılarının 

da yüzlerce kişiden oluşması nedeniyle partilerin mevcut yönetim kademlerini belli bir delege 

sayısına ulaşarak değiştirmek de oldukça zor olabilmektedir.  

Parti İçi Görevlere Getirilmede Parti Üst Yönetiminin Belirleyiciliği: Ülkemizdeki partilerin 

çoğu lider merkezli olduğundan parti içi kademelere gelecek kişilerin seçiminde de özelde parti 

genel başkanı genelde ise parti merkez kurulları etkili olmaktadır. Parti genel başkanı ve parti 

genel merkezinin istemediği kişilerin parti içi görevlere gelmesi çok zor olduğu gibi, bir şekilde 

orada kalmaları da aynı şekilde zordur. Ayrıca parti milletvekili adayları, belediye başkan 

adayları ve yerel meclis üyeleri de çoğunlukla parti genel merkezi tarafından belirlenir. Partiler 

özellikle milletvekili ve belediye başkan adaylarının tespitinde merkez yoklaması ve aday 

yoklaması yöntemlerini esas almaktadırlar. Aday tespitinde nadiren ön seçim yöntemine 

başvurulmaktadır.  

Parti genel merkezlerinin belirleyici olduğu diğer alanlar koşullar oluştuğunda parti kurullarını 

görevden el çektirme hakkıdır. Bunun dışında parti içi disiplin de parti genel merkezlerini parti 

içinde güçlü konuma yükseltmektedir. Özellikle “parti huzurunu bozma” , “izinsiz demeç 

verme” gibi bazı disiplin suçları genel başkan ve parti merkezlerinin parti içi muhalefeti 

geriletme aracı olarak işlev görebilir.  

Parti Yöneticilerinin Görev Süreleri: Türkiye’de parti içi demokrasiye tesir eden unsurlardan 

biri de parti yönetim kademelerine seçilecek kişilerin görev sürelerinin en fazla ne kadar 

olacağının belirsiz olmasıdır. Başka bir ifade ile seçim kanunu ve partilerin tüzükleri gereği 2 

ile 3 yıl gibi sürelerle partilerim yerel ve merkez organları seçimleri ön görülmüş olsa da 
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buralarda görev alacak kişilerin en fazla kaç kez bu seçimlere katılabilecekleri ve kazanmaları 

halinde en fazla ne kadar süre bu görevleri yapabilecekleri Ak Parti dışında (en fazla aralıksız 

3 dönem) belirsizdir. Ak Parti de genel başkan ve parti il ve ilçe başkanlıklarında da en fazla 

üst üste üç dönem kuralı uygulanmaktadır. HDP’de ise tüzükte buna ilişkin bir düzenleme göze 

çarpmamakla birlikte uygulamada eş başkanların değiştirildiği görülmektedir.  

5. SONUÇ 

Genel olarak Türkiye’deki partiler özel de ise incelemeye konu Adalet ve Kalkınma Partisi, 

Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokrasi Partisi parti 

tüzükleri incelendiğinde özellikle partiye üyelik, delege seçimi, il ve ilçe teşkilatlarının 

oluşumu ile genel merkez organlarının teşekkülünde seçim yöntemini benimsedikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte bazı partiler milletvekilliği ve belediye başkan adaylarını 

belirlerken, ön seçim, teamül yoklaması gibi tabanın veya seçmenin tercihini en iyi yansıtacak 

yöntemleri benimsemişlerdir. 

 Parti tüzüklerinde demokratik teamüller ön planda olsa da ülkemizde partilerde lider ve parti 

genel merkezlerinin esas belirleyici oldukları, seçim yapılıyor olsa bile bu seçimin liderlerin 

belirlediği veya işaret ettiği kişilerin seçimi yönünden olduğuna dair yaygın bir kanaat ve 

uygulama bulunmaktadır. Parti tüzüklerine göre parti içi demokrasi prensiplerinden özellikle 

seçimle belli görevlere getirme önemli bir yöntemdir. 

Bununla birlikte Parti içinde vekillik, belediye başkanlığı gibi görevlere gelmek için belli bir 

gelire ihtiyaç duyulması, parti içi disiplin, belirsiz görev süreleri, delege yolu ile yönetici 

belirleme, yaş, cinsiyet, eğitim gibi bazı engeller parti içi demokrasinin işleyişini 

güçleştirmektedir.  

Partilerin çoğunda belli bir yaşın üzerindeki erkeklerin görevleri daha fazla doldurduğu, 

partilerde belli bir aidat ödemenin üyeliğe kabul şartları arasında olduğu, yöneticilerin delege 

seçiminde etkili olduğu diğer taraftan aynı delegelerin yöneticileri seçtiği, yöneticilerin görev 

sürelerinin kaç yıl olacağı başka bir anlatımla bir kişinin en fazla kaç yıl bir göreve aday olup 

orada bulunabileceğinin belirsiz olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de siyasal partiler 

demokratik yaşamın temel araçları olmakla birlikte çoğunda parti içi demokrasi konusunda 

sorunlar yaşanabilmektedir. Parti içi muhalefete çok da sıcak bakılmamaktadır. 
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DİYARBAKIR’DA MİLLETVEKİLLİĞİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

GÖREVLERİNE SEÇİLMEDE ETKİLİ OLAN BAŞLICA UNSURLAR 

 

Yılmaz DEMİRHAN 1 

Özet 

Siyasal partilerin üst düzey yönetimleri, Milletvekilliği’ne ve Belediye Başkanlığı’na aday göstermede, toplumdaki 

genel algıya göre doğrudan halkın genel onayını kazanmış kişiler yerine, genellikle partilerle, özelde partilerin 

yönetimleriyle bir biçimde bağı olanları tercih etmektedirler. Seçmenlerden, son aşamada önlerine getirilen 

seçeneklerden birine oy vermeleri istenmektedir. Gözlemlerimize göre, bu durum, neredeyse bütün partiler ve ülke 

geneli için geçerlidir. Yani, illerin siyasal temsilcilerinin belirlenmesinde belirleyici olan asıl etken, partilerin üst 

yönetiminin takdiri ve adayların bu yöneticilere olan kişisel yakınlıkları olmaktadır. Bu durumun Diyarbakır için 

de geçerli olduğu söylenebilir. 

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca özel bir yere sahip olan Diyarbakır’ın siyasal temsili de, siyasal partiler 

nazarında aynı öneme sahip olmuştur. Siyasal partiler, bu öneme istinaden, kimi zaman doğrudan tasarrufta 

bulunarak çok önem verdikleri kişileri Diyarbakır’da aday gösterirken, bazen de toplumda temayüz etmiş kişileri 

aday göstermişlerdir. Meclis-i Mebusan ve 1. TBMM dönemlerinde görev yapan milletvekillerin hemen hepsi, 

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı kişiler olmuşlardır. Tek parti döneminde ise, Diyarbakır milletvekilliği yapanların 

önemli bir bölümü, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olmayıp, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde askerî ve sivil 

bürokraside görev yapanlar arasından belirlenmişlerdir. M. Zülfü Tigrel ve Feyzi Pirinçzade gibi Diyarbakır 

nüfusuna kayıtlı olan bazılarının ise, birkaç dönem üst üste milletvekilliği yaptıkları görülmektedir. Çok partili 

siyasal yaşamla birlikte, o zamana kadar bir tür atamayla belirlenmiş olan Diyarbakır milletvekillerinin 

kompozisyonu değişmeye başlamıştır. Özellikle Demokrat Parti, Diyarbakırlı ve farklı isimleri tercih etmiştir. 

Benzer durum, Demokrat Parti ile aynı siyasal söyleme sahip diğer sağ partilerde de geçerli olmuştur. Ancak, 

HDP gibi, ideolojik bir söylemi esas alan partilerde, Diyarbakırlı kimliğinin fazla aranmadığı anlaşılmaktadır. 

Milletvekilliğinde Diyarbakırlı olma ya da olmama dışında bir başka etken de aynı soyadına sahip kişilerin 

birbirini izleyen dönemlerde ön plana çıkmış olmasıdır. Bir diğer etken, seçilenlerin önemli bir kısmının bürokrasi 

kökenli oluşları ve bir bölümünün de yerel meclislerde veya yerel siyasette çeşitli görevlerde bulunmuş olmasıdır. 

Belediye Başkanlığı açısından bakıldığında, tek parti ve askerî darbe rejimi dönemleri dışında seçilenlerin 

Diyarbakırlı oldukları ve bazılarının daha önce de Milletvekili oldukları veya yerel meclislerde görev yaptıkları 

görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Siyasal Temsil, Diyarbakır, Milletvekili, Belediye Başkanı. 

 

THE MAIN FACTORS OF ELECTING AS PARLIAMENTARIAN AND MAYOR IN 

DİYARBAKIR 

 Abstract 

The senior managements of the political parties, prefer those who have some kind of connection with the parties 

in general, and the managements of the parties in particular, instead of those who directly gained the general 

approval of the people according to the general perception in society, in the nomination of candidates for 

parliamentarian and mayors of Municipalities. Voters are required to vote on one of the options brought to them 

                                                           
1 Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr 
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in the final stage. It is valid almost all the political parties and for countrywide in our observations. In other words, 

the main factor of determining the political representatives of the provinces is discretion of the top management 

of the parties and the personal affinity of the candidates to these managers. It can be said that this situation is also 

valid for Diyarbakır. 

The political representation of Diyarbakır, which has a special place throughout the history of the Ottoman Empire 

and the Republic, has the same importance on the opinions of political parties. Because of this importance, 

political parties sometimes directly preferred those whom they give great importance and sometimes people who 

were distinguished in the society, to nominate as candidates in Diyarbakır. Almost all of the parliamentarians who 

served in the periods of the Ottoman and first Turkish parliaments, were people belonged to the population of 

Diyarbakır. During the one-party period, a significant part of parliamentarians of Diyarbakır were appointed 

from those who worked in the military and civil bureaucracy during the Ottoman and Republican Era, but not 

from people belonged to the population of Diyarbakır. It is seen that some of whom were belonged to the 

population of Diyarbakır, had been parliamentarians for several consecutive periods, like M. Zülfü Tigrel and 

Feyzi Pirinçzade. The composition of the parliamentarians of Diyarbakır, which was determined by a kind of 

appointment till then, began to change by the multi-party political life. The Democrat Party, in particular, 

preferred Diyarbakır-based and different names. The same situation was valid for other right-wing parties which 

had the same political discourse as the Democrat Party. However, it is understood that in parties based on an 

ideological discourse, such as the HDP, the Diyarbakır-based identity is not much sought. In addition to being a 

from Diyarbakır or not, another factor was the fact that people had the same surname, came to the fore in 

consecutive periods. Another factor is the fact that a significant part of those elected were originated from 

bureaucracy and some were held various positions in local councils or local politics. From the perspective of the 

Mayoralty, it is seen that those elected during the period of single-party and military coup regime were from 

Diyarbakır and some of them had previously been parliamentarian or worked in local councils. 

Key Words : Turkey, Political Representation, Diyarbakir, Parliamentarian, Mayor. 

1. GİRİŞ 

Egemenliğin yani toplumsal kuralları belirleme yetkisine sahip en üst iktidarın ilahi (tanrısal) 

olmaktan çıkarılıp, insana-başka bir ifade ile toplumu oluşturan bütün bireylere-ait hale 

getirilmesi düşüncesine dayanan demokrasi fikri üzerinden yüz yıllar geçmesine karşın hala 

arzulanan yönetim tarzına ulaşılmamıştır. Demokrasi fikri Antik Yunan’da ortaya çıktığında 

yoksul kitleleri de yönetimde söz sahibi yapma amacı gütmekteydi. Böylece halkın yaşamını 

ilgilendiren konularda karar alınmak istendiğinde bireylerin bir kısmı (köle, kadın ve çocuklar 

hariç) meclis benzeri oluşumlar vasıtasıyla bir araya gelerek doğrudan görüşlerini belirtirlerdi. 

Ancak bu, herkesin söz sahibi olabildiği bir model olmadığı gibi belli bir süre sonra içsel ve 

dışsal bazı etkilerle uzunca bir süre ortadan kayboldu.  

Yüzyıllar sonra Ortaçağ’da kilise ve onunun çeşitli uygulamaları üzerine demokrasi fikri bazı 

kesimlerce yeniden gündeme getirildi ve karşılık bulmaya başladı. Bu dönemde ortaya çıkan 

demokrasi fikri kilise üzerinden uygulamaya geçtiği varsayılan tanrısal egemenliği, onun 

yarattıklarının egemenliği ile ikame etme fikrine dayanmaktaydı. Onlara göre aydınlanmış 

beyinler her alanda olduğu gibi kendi kendini yönetme alanında da yeterli akli melekelere 

sahipti. Bunun için başka yerlerden emir ve buyruklar beklemeye gerek yoktu. Bu düşüncenin 

toplumlarca kabul edilmesi uzun ve çoğu kez kanlı mücadeleler sonucunda oldu. Bununla 
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birlikte toplumlar eskiye nazaran daha büyük olduklarından onların tümünü yönetimde ve kural 

koyma sürecinde söz sahibi kılmak mümkün değildi. Bunun yerine halkın seçeceği belli 

kişilerin onların yerine söz ve karar sahibi olabileceği bir yönteme, temsili demokrasi fikrine 

ulaşıldı. Bunu sağlayacak araçlara ihtiyaç vardı ki siyasal partiler bu araçların en başat olanıdır. 

Siyasal partiler günümüzde halkı temsil etmek ve onlara ait egemenlik yetkisini bir süre 

kullanmak üzere çeşitli program ve söylemler geliştirmektedirler. Amaçları aslında temsil 

ettikleri kitlenin amacı olup onlar adına bir süre yönetmektir. Bunu yaparken görece toplumun 

tüm kesimlerinin, bölgelerinin, inançlarının eşit temsilini sağlamak durumunda olsalar da çoğu 

zaman bu amaç çeşitli sebeplerle gerçekleşmemektedir. Bu nedenle siyasal partiler aracılığı ile 

temsil her zaman toplumun istediği temsil olamayabiliyor. Bunun yerine parti yöneticilerinin 

istediği ve belirleyici olduğu bir azınlık temsili ortaya çıkabilmektedir.  

Türkiye’nin demokrasi deneyiminde de siyasal partiler siyasal temsilde temel rolü 

üstlenmişlerdir. Belli aralıklarla bu rol, darbe vb. sebeplerle kesintiye uğrasa da siyasal 

partilerin demokrasi için taşıdığı önem bugün herkesçe kabul edilmektedir. Ancak siyasal 

partilerin varlıklarının demokrasiye katkıları üzerine sağlanmış toplumsal uzlaşma, onların 

temsil ettirme anlayışları üzerinde sağlanmış değildir. Toplumun önemli bir kesiminde ve bir 

kısım siyasal literatürde de siyasal partilerin seçimlerde belirledikleri adayların gerçekte halkı 

temsil etmediği kanaati hakimdir. Toplumdaki genel algıya göre siyasal partilerin üst 

yönetimleri doğrudan halkın genel tasvibini kazanmış kişileri milletvekilliği ve belediye 

başkanlığına adayı göstermek yerine genelde partiye, özel de ise parti üst yönetimine bir 

biçimde illiyet bağı olanları tercih etmektedirler. Ve nihai aşamada seçmenlerden önlerine 

getirilen seçeneklerden birine oy vermeleri istenmektedir. Gözlemlerimize göre bu durum 

hemen hemen bütün partiler ve ülke geneli için geçerlidir. Yani illerin siyasal temsilcilerinin 

belirlenmesinde asıl belirleyici olan unsur partilerin üst yönetiminin takdiri ve bu yöneticilere 

olan yakınlıktır.  

Benzer bir durumun Diyarbakır için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Osmanlı ve 

Cumhuriyet tarihi boyunca müstesna bir yere sahip olan Diyarbakır’ın siyasal temsili de 

partilerin nazarında aynı öneme sahiptir. Bu öneme binaen siyasal partiler kimi zaman doğrudan 

tasarrufta bulunarak çok önem verdikleri kişileri Diyarbakır’da aday gösterirken bazen de 

toplumdan temayüz bulmuş kişiler aday gösterilmiştir. Bazı dönemlerde ise milletvekilliği ve 

belediye başkanlığı görevlerine getirilmede partinin sahip olduğu ideoloji etkili olmuştur.  

Bu çalışmada Diyarbakır’da milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerine getirilmede etkili 

olan unsurlar ana hatları ile ele alınmıştır. Çalışma çok uzun bir dönemi kapsayacağından ve 

bir tebliğin sınırlarını fazlası ile aşacağından ayrıca Diyarbakır adına milletvekili ve belediye 

başkanlığı yapmış bütün kişilerin bilgilerine erişmek kolay olmadığından bazı isimler örnek 

gösterilmek suretiyle genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada önce 

demokrasi kavramı, temsili demokrasi ve siyasal partiler hakkında bilgi verilmiştir. Ardından 

kısaca Türkiye’nin demokrasiye geçişi ve siyasal partiler vasıtası ile siyasal yaşamına 
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değinilmiştir. Son başlıkta ise Diyarbakır’da milletvekilliği ve belediye başkanlığına seçilmede 

etkili olan bazı unsurlara değinilmiştir. Çalışma ilgili alan yazını bağlamında hazırlanmıştır. 

Diyarbakır milletvekili ve belediye başkanlarına ait bilgiler Diyarbakır Ansiklopedisi, yazılı ve 

görsel medya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayıtları vb. kaynaklardan derlenmiştir.  

2. DEMOKRASİ, TEMSİLİ DEMOKRASİ VE SİYASAL PARTİLER 

Sosyal ve siyasal bilimler yazınında herhangi bir kavram ele alınırken onun epistemolojik 

yönüne vurgu yapılarak tanımlanmaktadır. Demokrasi, Yunanca demos ve kratos kelimelerinin 

terkibinden teşekkül etmiştir. En sade haliyle demos belirli bir poliste yaşayan vatandaş, kratos 

ise iktidar/güç anlamına gelmektedir. Basit ve klasik kullanımı ile demokrasi halkın yönetimine 

atıf yapmaktadır (Dahl, 1993: 3; Schmidt, 2001: 13).  Eski Yunan’da şehir anlamına gelen polis, 

örgütlenme tarzı olarak siyasi bir topluluğu ifade etmektedir. Bu topluluğun öznesi vatandaştır. 

Vatandaş, polisin işleri ile ilgilenmeyi hem bir hak, hem de bir vazife/sorumluluk olarak 

görmektedir. Eski Yunan’da kadınlar, köleler ve yabancılar vatandaş sınıfına dâhil 

edilmediğinden (Tilly, 2014: 26) Atina demokrasisinde katılım, hür/özgür Atinalı anne-

babadan doğmuş olan 20 yaş üstü erkek vatandaşlara tanınmış bir siyasal hak olarak kabul 

edilmiştir. Kadınlar, köleler ve yabancılar yönetimden dışlandığından Atina demokrasisi sınırlı 

sayıda, seçkin bir vatandaş grubunun yönetimine karşılık gelmektedir.  

Modern dönemde Yunan (doğrudan) demokrasisi cari olmadığı için bahsedilen vatandaşlık 

tarifi de mevcut değildir. Günümüzde toplumlar hem hacim olarak büyüdüğü hem de son derece 

karmaşık ve heterojen bir form kazandığından ötürü Yunan demokrasisi uygulanamamaktadır. 

Burada özellikle belirtilmesi gereken temel noktada şudur: Eski Yunan’da polis, bir kent-

devleti olmayıp, kent-topluluğunu ifade eden şehir anlamına gelmektedir. Yunanlılar açısından 

demokrasiyi belirleyen temel özellik modern anlamda bir devletin yokluğudur. Demokrasinin 

yeniden inşa edilmesi Yunan demokrasilerinden farklı bir biçimde gerçekleşmiştir. Kısacası 

artık modern dönemin ürünü olan devlet vardır. Bu sebeplerden ötürü Sartori “eski 

demokrasiler, bir demokratik sistemi kurma ve işletme konusunda bize hiçbir şey öğretemez” 

der. Çünkü eski ve modern demokrasiler coğrafik, demokratik, değerler ve amaçlar bakımından 

farklılık arz etmektedir (2014:340). 

Modern dönemde doğrudan demokrasi anlayışı yerini temsili demokrasiye bırakmıştır. Çünkü 

ülkelerin coğrafi alanları, nüfusları, herkesin görüşüne başvurmanın teknik zorlukları, 

toplumsal yapının değişimi gibi sebepler doğrudan katılım ve karar vermeye engel teşkil 

etmektedir.   

Temsili demokrasinin icadı ve yaygın hale gelmesi ile vatandaşlar, devlet yönetimine ilişkin 

konularda doğrudan değil vekil olarak belirledikleri kişi veya gruplar aracılığıyla görüş ve 

düşüncelerini açıklamış oluyorlar.   

Demokrasi ilk etapta halkın doğrudan yönetimi anlamına gelirken temsil olgusunun devreye 

girmesiyle halkın temsilciler aracılığıyla yönetimini ifade eder hale gelmiştir. Buradan 
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hareketle temsili demokrasi, seçmenlerin siyasal iktidarı kullanma hakkının demokratik yoldan 

seçtikleri temsilcilere verilmesi (devredilmesi) olarak tanımlanabilir. Ancak temsili 

demokraside temsilcilerin, seçmenlerin isteklerini sisteme yansıt(a)madıkları için bir temsil 

krizi yaşandığı (Touraine, 2004: 18) belirtilmektedir. Günümüzde ise liberal demokrasiler, bu 

temsil krizini aşmaya yönelik araç ve değerler geliştirmeye çalışmaktadırlar.  

Liberal demokrasilerin unsurlarında da görüldüğü gibi demokrasinin en belirgin ve önemli 

özelliği idare edenlerin meşruiyetinin halka dayanması ve halkın otoritesi dışında veya üzerinde 

herhangi bir güç ya da vesayet odağına rıza gösterilmemesidir. Bu nedenle farklı siyasal 

rejimlerde görülen toplumsal, ekonomik veya askeri elitlerin/güçlerin siyasal otoriteyi 

doğrudan kullanma veya dolaylı bir şekilde bu otorite üzerinde etkide bulunma anlayışı liberal 

demokrasi düşüncesiyle uyuşmamaktadır (Dursunoğlu ve Yazıcı, 2018, s. 215). Halk iradesinin 

tecelli mekanizmaları (örgütlenme özgürlüğü, serbest seçim, eşit ve gizli oy, açık sayım) 

dışında kaynağı ne olursa olsun herhangi bir gücün siyasi iktidarı ele geçirmesi ve yönetmesi 

meşru görülmez. 

Temsil, önce özel hukukta ortaya çıkmıştır. Siyasal alana uygulanması ise ardından gelmiştir. 

Siyasal temsil de halk, seçtiği kişilere belli bir süre kendi adlarına irade beyan etme yetkisi 

vermektedir. Gözler’e (2015:109) göre temsil kavramından iki şey ortaya çıkar. Bunlardan ilki 

temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına ihtiyacının olmamasıdır. İkincisi ise temsilcilerin 

işlemlerinin bir başka makam tarafından denetlenmemesidir.  

Millet ile temsilcileri arasındaki ilişki vekâlet ilişkisidir. Ve çeşitli yönleri bulunur (Gözler, 

2015, 109):  

1. Emredici Vekâlet: Özel hukuktaki gibidir, seçim, emir etme, denetleme ve azil içerir, 

vekillerin maaşı seçenlerce ödenir. Fransa’da ihtilal öncesi uygulanmaktaydı. Yine SSCB’de 

uygulanmıştır.  

2. Temsili Vekâlet: 1789 Fransız İhtilalinden sonra geçerli olmuştur. Özellikleri: Vekiller bütün 

milletin vekilidir, vekâlet millet tarafından tek tek verilmez, seçmenler vekillere emir ve talimat 

veremezler, onları azledemezler. 

Temsil, bir hukuki işlemin yapılmasında kendisini temsil ettirmek isteyen bir şahsın, temsilci 

olacak başka bir şahsa verdiği yetkidir. Temsilci ise başkasının adına hareket ederek temsil 

ettiği kişiyi hak sahibi veya borçlu yapabilen kişidir (Akyol, 2009:6) 

Hukuktaki temsil ilişkisinde daima üç kişi bulunmaktadır. Birincisi temsil olunan şahıstır. Onun 

adına ve hesabına işlem yapan kimseye temsilci ya da mümessil denir. Üçüncüsü ise kendisi ile 

işlem yapılan üçüncü şahıstır. Bu ilişkide mümessil, üçüncü şahıs ile temsil ettiği kişi adına ve 

hesabına işlem yapar (Yurtsever, 2013: 114).  

Temsili demokraside yönetimi sürdürecek ve halk adına karar verecek olan temsilciler halk 

tarafından belli kişi veya kişiler arasından seçilmektedir. Seçimlerin bir işlevi temsilcilerin 
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belirlenerek görevlendirilmesidir. Diğer işlevi de temsilcilerin düzenli seçimler aracılığıyla 

kontrol edilmesi ve temsilcilerin seçimlerde başarısız olmaları halinde bu görevlerinin sona 

ermesidir. Siyasi temsil anlayışı modern dönemde bireylerin kendilerine en iyi hizmeti yapacak 

temsilcileri seçtikleri bir yaklaşımından grupların seçilmesine dayanan siyasi partilerin yönetim 

için seçilmesi sistemine doğru evirilmiştir (Demirhan, 2014:118). 

Temsili demokrasilerde en etkili temsil aracı siyasal partiler ve milletvekilleridir. Partiler 

yaklaşık 150 yıldır vatandaşların temsilinde aracılık etmek üzere kurulmuşlardır. Gelişmiş 

ülkelerde partiler bu görevi temsil ettikleri adına daha iyi bir şekilde yerine getirirken az 

gelişmiş ülkelerde ise bu görev bazı sorunlar içermektedir. Çünkü siyasal partilerin yapıları, 

işleyişleri, kişileri göreve getirme biçimleri, özellikleri, temsil ettikleri değer ve ideolojileri 

farklı olabilmektedir. Çoğu zaman az gelişmiş demokrasilerde siyasal partilerin temel amacı 

iktidarı ele geçirip, dar bir kitle adına yönetmektir. Bu nedenle toplulukların veya kendilerine 

oy veren kitlelerin çıkar ve temsilleri ikinci planda kalabilmektedir. Bu tür siyasal partiler 

merkezdeki lider veya dar yönetsel grubun çıkarını sürdürmek için çoğunlukla kendilerine 

sadakat gösterecek, muhalefet etmeyecek, verilecek görevleri kendileri adına sorgulamadan 

yapabilecek kişileri parti adına görev ve makamlara getirme eğilimi içinde olmaktadırlar.  

3. TÜRKİYE’DE TEMSİLİ DEMOKRASİ VE PARTİLER 

Türkiye’de tam olmamakla birlikte demokrasinin yaklaşık 100 yıllık bir geçmişinden 

bahsedilebilir. Osmanlı’nın son döneminde demokratik yönetime kısmen imkân tanınması ile 

birlikte siyasal partiler de ortaya çıkıp, halkın temsiline aracılık etmişlerdir. Ancak birkaç kez 

çok partili yaşama geçme girişimi olsa da 1950’li yıllara kadar gerçek bir çok partili yaşama 

imkan olamamıştır. Türkiye’de siyasal partilerin ortaya çıkması ile birlikte farklı siyasi düşünce 

ve tutumlara sahip yüzlerce parti de kurulmuş, bir kısmı oldukça başarı sağlayıp, uzun süre 

iktidar yetkisine sahip olmuşken bir kısmı ise kuruluştan öteye geçemeyip, bir süre sona 

kapanmıştır.  

Siyasal partilerin kurulması ile birlikte Türkiye’de temsili demokrasi anlayışının temelleri de 

atılmıştır. Demokrasi kökleştikçe siyasal partiler kuvvet bulmuş, siyasal partiler 

demokratikleştikçe de Türk demokrasisi güç ve kuvvet bulmuştur. Ancak bu sürekli bir ilerleme 

şeklinde olmamıştır. Siyasal partiler marifeti ile iktidar kullanımı bazı dönemlerde darbe vb. 

sebeplerle kesintiye uğramıştır. Siyasal partilerin ve genel olarak demokratik yaşamı zayıflatan 

bu dışsal koşulların yanında partilerin demokratik düzeyleri de zaman zaman bu sürece aracılık 

etmişlerdir.  

Başka bir anlatımla bazı siyasal partiler ülke, toplum, demokrasi çıkarları yerine Michels’in 

(2001) ifadesi ile tunç gibi kırılmaz oligarişik yapılar inşa etmişlerdir. Bu çerçevede partinin 

bütün kademelerini biçimlendirmiş, göreve getirecekleri kişilerin bu dar grubun menfaatine 

hizmet edecek kişiler olmasına dikkat edilmiştir.  
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4. DİYARBAKIR’DA MİLLETVEKİLLİĞİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

GÖREVLERİNE SEÇİLMEDE ETKİLİ OLAN BAZI UNSURLAR 

Günümüze siyasal partilerimizin önemli bir kısmında parti temsilcilerinin belirlenmesinde 

merkezin veya parti liderin etkili olduğu görülmektedir. Siyasal partiler özellikle milletvekili 

ve belediye başkanlığı için temsilcilerini belirlerken adaylar arasında ön seçim gibi yöntemleri 

sınırlı bir şekilde uygulamaktadırlar. Daha çok merkez yoklaması, aday yoklaması gibi 

yöntemler aday tespitinde belirleyici olmaktadır. Merkez yoklaması ve aday yoklaması 

sırasında her ne kadar bazı temayül yoklamaları yapılsa ve ön elemeleri gerçekleştirmek için 

kurullar ve koşullar belirlense de nihai aşamada merkez yönetimin esas söz sahibi olduğu bir 

aday tespit süreci olmaktadır. Bu durum hali hazırda partilerde görev yapan, bilinen, partinin 

lideri ve merkez organları ile belli bir illiyet bağı bulunan, sadakatini ispat etmiş partinin yerel 

yöneticileri, varsa milletvekilleri ve belediye başkanlarına seçilmede daha fazla şans 

tanımaktadır.  

Türk siyasal yaşamına bakıldığında partileri belediye başkanı ve milletvekili olarak temsil 

edecek kimselerin yaygın olarak ekonomik güce sahip, yüksek öğrenimli, partide faaliyetlere 

katılmış, sivil ve askeri bürokrasinin üst kademelerinde bulunmuş ve yerelde belli bir nüfuzu 

olan kişiler arasından seçildiği görülmektedir. Seçimde ideolojik bağlılık da bazı partiler için 

oldukça etkilidir. Bunlarda bile partinin merkez organlarına yakın kişilerin seçimde öne 

çıktığına tanık olunmaktadır. 

Bu partiler siyasal partiler tasnifinde farklı cenahlarda yer alıp, iç işleyişlerinde milletvekili ve 

aday belirlemede farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yöntemler bağlamında Cumhuriyet 

dönemi boyunca Diyarbakır, vekilleri aracılığıyla parlamentoda temsil edilirken, seçilen 

belediye başkanları vasıtası ile de kent yönetilmiştir.   

Türkiye’de 1920-2019 yılı seçimlerine kadar 27 milletvekilliği dönemi gerçekleşmiştir.  

Dönemlerin özellikleri göz önüne alındığında Türk Siyasal Hayatı Meclisi Mebusan Dönemi, 

Tek Parti Dönemi, Çok Partili Yaşam: Demokrat Parti, Adalet Partisi Dönemi, Milliyetçi Cephe 

Koalisyon Dönemleri, 1980 sonrası Anavatan Partisi tek parti dönemi, 1991-2002 koalisyonlar 

dönemi ve 2002’den günümüze kadar da Adalet ve Kalkınma Partisi tek parti dönemi şeklinde 

bir tasnif yapılabilir. Bu dönemlerin özellikleri, siyasal iktidar yarışına katılan partileri ve 

partilerin aday belirleme yöntemleri farklı olsa da hepsinde ortak diyebileceğimiz bazı 

özelliklerin aday belirlemesinde etkili olduğu görülmektedir. Şüphesiz bunlar, bu dönemlere 

ilişkin gözlem ve okumalarımız bağlamında belirlenmeye çalışılan özelliklerdir. Daha detaylı 

bir okuma ile başka genel özelliklere ulaşmak mümkündür. Bu çerçevede aşağıdaki dört başlık 

esas alınarak Diyarbakır’da milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerine getirilmede etkili 

olan unsurlara kısaca yer verilecektir.  

Partilerin Lideri ve Üst Yönetimlerine Yakınlık: Genelde Türkiye özelde ise Diyarbakır’da 

partilerin milletvekilleri belirlenirken en etkili olan unsurlardan biri adayların parti üst 
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yönetimlerine veya liderine yakınlık düzeyidir. Bir şekilde parti liderine veya parti üst 

yönetiminde yer alan bazı kişi veya gruplara yakın olanların seçilmede daha şanslı oldukları 

göze çarpmaktadır. Örneğin cumhuriyetin ilk yıllarında İbrahim Tali Öngören’nin Mustafa 

Kemal Atatürk ile yakın arkadaş olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Mehmet Zülfü Tigrel 

Lozan Barış Konferansı Temsil Danışmanlığı yapmıştır. Dolayısıyla dönemin yöneticilerine 

yakın bir isimdir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içinde görev alan ve yaklaşık on yıl 

bakanlık yapan Diyarbakır Milletvekili M. Mehdi Eker’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın çalışma arkadaşı olduğu 

bilinmektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

Belli ailelere mensup olmak: Diyarbakır’da milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevine 

seçilmede etkili olan unsurlardan biri de çok nüfuslu ve nüfuzlu ailelere mensubiyettir. Bu 

ailelerin bir kısmı aşiret tipi yapılar iken bazıları ise dini karakterlidir. Yani seçilen kişi aile 

içinde dini lider (şeyh) konumundadır. Buna göre Diyarbakır siyasetinde etkili olan başlıca 

aileler Priçzadeler, Tigreller, Ensarioğulları, Değerler, Azizoğulları gibidir. Özellikle bazı 

aileler (Ensarioğulları gibi) farklı dönemlerde farklı partilerden milletvekili seçilmiş ve bazıları 

bakanlık görevi de üstlenmiştir.  

Aile mensubiyeti ile ön plana çıkan en dikkat çekici kişilerden biri Aziz Feyzi Pirinççioğlu’dur. 

Kürt ve asker kökenli olan Prinççioğlu, Osmanlı Mebusan Meclisi dahil olmak üzere 4 dönem 

milletvekilliği yapmış, 3 ayrı dönemde Bayındırlık Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 

Diyarbakır’da 30 köye sahip olup, Ziya Gökalp’ın dayısının oğludur. Ayrıca İnönü ile Lozan 

müzakerelerine katılmış ve Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasında kendisi ve ailesi etkili 

olmuştur.  

Bürokrasi Mensubiyeti: Diyarbakır milletvekilliği ve belediye başkanlarını belirleyen bir başka 

etken asker ve sivil bürokrasi mensubiyetidir. Özellikle tek parti döneminde ön plana çıkan bir 

seçilme unsuru olduğu söylenebilir. Cumhuriyet döneminde Abdülkadir Kadri Kürkçü harbiye 

mezunudur. Ahmet Mithat Kalabalık savcılık, valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi görevler 

yapmıştır. Zeki Mesut Aslan bürokrasinin üst kademlerinde görev yapmış, aynı zamanda 

önemli üniversitelerde hocalık ve yöneticilik yapmıştır. Son 30 yılda Diyarbakır siyasetinde yer 

alan Abdülkadir Aksu eski bir validir. Yine milletvekilliğine seçilen kişilerin bir kısmı 

öğretmen, memur, doktor gibi unvanlarla kamu bürokrasinin bir parçası olarak görev 

yapmışlardır.  

İdeolojik Etken: Dini, etnik, komünizm gibi bazı hususları merkeze alarak kurulan ve bu 

nedenle parti üyeliği ve bağlılığını esas alan partilerde milletvekili ve belediye başkanlığı 

görevleri belirlenirken bu husus ağırlıklı olarak göz önünde bulundurulmuştur. Milli Selamet 

Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi Milli Görüş Partileri ile Barış ve Demokrasi Partisi, 

Demokratik Toplum Partisi ve Halkların Demokratik Partisi gibi etnik mensubiyeti önceleyen 
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partilerde seçilecek kişilerin partinin savunduğu düşüncelere güçlü bağlarla bağlı olan 

kişilerden olmasına dikkat edilmektedir.   

Diyarbakır’da milletvekilliğine seçilmeden etkili olan unsurların bir kısmının belediye 

başkanlığı seçimlerinde de öne çıktığını söyleyebiliriz. Bazı belediye başkanları milletvekilliği 

ardından bu göreve gelmişken bazıları da belediye başkanlığı sonrasında milletvekilliği 

görevine gelmiştir. Ayrıca pek çok belediye başkanı büyük aşiret ve ailelere mensuptur. Aynı 

soyadını taşıyan ve aynı ailelerden gelen belediye başkanları bulunmaktadır. Başkanların bir 

kısmı yerel meclislerde görevler yapmışken bir kısmı ise bürokrasiden gelmiştir. Bunlar 

arasında valilik yapmış, doktorluk yapmış kişiler bulunmaktadır. Ayrıca son 30 yılda belediye 

başkanlığı ideolojik bağlılığa göre şekillenmiştir. 

Diyarbakır Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığına Seçilenlere Ait Diğer Bazı Özellikler:  

Meclis-i Mebusan ve 1. TBMM döneminde görev yapan milletvekillerin hemen hepsi 

Diyarbakır nüfusuna kayıtlıdır. Tek parti döneminde ise Diyarbakır’da milletvekilliği 

yapanların önemli bir bölümü Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olmayıp, Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemi askeri ve sivil bürokrasisinde görev yapanlardır. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olanların 

(M. Zülfü Tigrel ve Feyzi Pirinçzade gibi) ise birkaç dönem üst üste vekillik yaptığı 

görülmektedir. Çok partili siyasal yaşama kadar bir tür tayinle belirlenen Diyarbakır 

vekilliklerinin kompozisyonunda değişiklik olmaya başlamıştır. Özellikle Demokrat Parti 

Diyarbakırlı ve farklı isimleri seçmiştir. Benzeri bir durum Demokrat Parti ile aynı siyasal 

söyleme sahip sağ partilerde de geçerli olmuştur. Ancak bir ideolojik söylemi esas alan 

partilerde (HDP gibi) Diyarbakırlı kimliğinin fazla aranmadığı anlaşılmaktadır. Vekillikte 

Diyarbakırlı olma ya da olmama dışında bir başka faktör de bir birini takip eden dönemlerde 

aynı soy isme sahip kişilerin ön plana çıkmasıdır. Bir diğer faktör seçilenlerin önemli bir kısmı 

bürokrasi kökenlidir ve ayrıca bir bölümü yerel meclislerde veya yerel siyasette çeşitli 

görevlerde bulunmuştur.  Belediye başkanlığı açısından bakıldığında tek parti ve askeri darbe 

dönemleri dışında seçilenlerin Diyarbakırlı olduğu ve bazılarının daha önce milletvekili olarak 

görev yaptıkları görülmektedir.  

5. SONUÇ 

Diyarbakır tarihsel özellikleri, coğrafyası, ekonomisi ve nüfusu profili itibari ile Türkiye’nin en 

önemli ve değerli illerinden biridir. Bu nedenle onun parlamentoda temsili de siyasetçiler 

açısından önemlidir. Hemen her parlamento döneminde bu önemine binaen bakan çıkarmış 

illerdendir. Bununla birlikte belediye başkanlığına da daima aynı önem atıf edilmiş ve partilerce 

bu alanda başarı sağlanmak istenmiştir. 

Genel olarak Diyarbakır’da milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçilmede etkili olan etkenler 

yukarıda ana hatları ile verilmeye çalışıldı. Bu kapsamda genel bir değerlendirme yapılacak 

olursa aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:  
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Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve çok partili yaşamın ardından belirli bazı ailelerin siyasette 

daima yer aldığı görülmektedir. Vekiller arasında akrabalık bağları öne çıkmaktadır. Yine aynı 

dönem içerisinde il dışından aday gösterilen isimlerin bir kısmının Diyarbakır ile herhangi bir 

bağı ve faaliyeti bulunmazken, kimi vekiller dönemin politikalarını (ör. İsyanların bastırılması) 

uygulamada Diyarbakır’da görev almış isimlerden (Ahmet Mithat Kalabalık gibi) oluşuyor. 

İlk dönem vekillerinin belli ailelerden gelmesini maddi olanaklar, kültür ve eğitim düzeyi ile 

de ilişkilendirmek mümkündür. Zira birçok isim maddi açıdan belli bir güce sahiptir. Ayrıca 

eğitim düzeylerinin yüksekliği (ör. Bildikleri yabancı dil sayısı) de ön çıkan özelliklerdendir. 

Yine aşiret yapısı, dini kimlik (şeyhlik, müftülük) gibi unsurlar vekillerin seçiminde önemli bir 

role sahiptir.  

Bazı vekillerin önce belediye başkanlığı ardından vekillik yaptığı görülmektedir veya tersi 

durumdan da bahsedilebilir. Özellikle bazı dönemlerde partilerin siyasi görüşleri (ideolojileri) 

adayların belirlenmesinde önemli yere sahiptir. Örneğin HDP, BDP, HADEP çizgisindeki 

adayların bir kısmı vekillik görevlerinden önce siyasi olarak faaliyetlerde bulunmuş, bir kısmı 

gözaltı süreçleri yaşamış, tutuklanmıştır. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi gibi Milli Görüş 

Partilerinde de ideolojik bağlılık çoğu zaman etkili olmuştur.  Sağ görüşlü partilerde ise aşiret 

bağı, dini kimliği öne çıkan adaylar daha çok temsil edilmiştir denilebilir.  

Dönemsel politikalar da adayların seçiminde bir diğer etkendir. Örneğin Nimetullah Erdoğmuş, 

Altan Tan gibi dini kimliğiyle öne çıkmış adayların ve Garo Paylan, Feleknas Uca gibi farklı 

dinsel inançlara sahip kişilerin de özellikle son yıllarda HDP ve öncü partileri tarafından aday 

gösterildiklerine şahit olunmaktadır. Bu yaklaşım, partinin daha önce oy alamadığı kesimlerden 

de oy almaya veya taban bulmaya çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. 
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